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 مراحل اإلعداد

على النحو  جائتوقد مرت مراحل اإلعداد لورشة العمل بعدة خطوات  

 التالي:

 

 ورشة العملأهداف 
 التعريف ببرنامج المعلوماتية االرضية  (1

رات والمها الفرص الوظيفية والخطة الدراسية المقترحةبجهات العمل المختلفة فيما يخص  اخذ رأي  (2

 الالزمة للخريجين

 بحث اوجه التعاون مع جهات التوظيف المختلفة  (3

 

 قائمة الحضور

 الجهة االسم
 عميد كلية العلوم/جامعة الملك سعود سعادة االستاد الدكتور ناصر الداغري .1

 قسم الجيولوجيا/جامعة الملك سعود غريفات بس احمد اد. ح .2

 قسم الرياضيات/جامعة الملك سعود د. سهيل الشابي.3

قسم االحصاء وبحوث العمليات/جامعة الملك  .د فايز ابو كالم4

 سعود

 قسم الجيولوجيا/جامعة الملك سعود . د. الخضر ابراهيم5

 قسم الجيولوجيا/جامعة الملك سعود . د فيصل الزيدي6

 قسم تقنية المعلومات/جامعة الملك سعود . د. اسراء الطريقي7

 قسم الجغرافيا/جامعة الملك سعود . د. مفرح القرادي8

ك مركز االستشعار عن بعد/مدينة المل .المهندس فهد الشهراني9

 عبدالعزيز للعلوم والتقنية

 مدينة الملك فهد الطبية . مختار الشنقيطي10

 شركة التقنيات االرضية . المهندس فهد الرقيبة11

 هيئة المساحة العسكرية . عبدالرحمن الحربي12

 وزارة الدفاع/ قوات الدفاع الجوي . د. مالك علي حافظ13

مدير ادارة تقنية المعلومات بجوازات منطقة  . العقيد سعود السور14

 الرياض

مركز -مدير خدمات قطاع الجوازات عبد العزيزالعساكر. العقيد 15

 المعلومات الوطني

المديرية  -مدير الشبكات ومركز البيانات .الرائد عصام المالكي16

 العامة للجوازات

 مدير حاسب البصمات اآللي .العقيد لؤي الرسن17

 مدير ادارة الجودة الشايقي. عبد الرحمن عبدهللا 18



 

 

  وزارة الداخلية  العقيد عبد الرحمن علي القرني .19

 شركة دار الرياض ساره براهيم المزيعل .20

 مدير عام شركه/شركة ايزري نايف عبد الرحمن البطي .21

 جامعة الملك سعود ريمفلح الدوس .22

 جامعة الملك سعود . د. علي كامل23
 جامعة الملك سعود . د. محمد يوسف24
 جامعة الملك سعود . د عبد الباسط السوجي25
 جامعة الملك سعود . د. بسام ابو عماره26
 جامعة الملك سعود . د. هشام العربي27
 جامعة الملك سعود . د. محمود الوحيدي28
 جامعة الملك سعود . د. شكري الجالودي29
 جامعة الملك سعود . سعيد شلتوني30
 جامعة الملك سعود مدين محمد علي يحيى. 31
 جامعة الملك سعود . محمد عبده32
 جامعة الملك سعود عادل محمد غنيم .33
 جامعة الملك سعود ربيحتركي عبد الرحمن ال .34
 جامعة الملك سعود احمدالعبد الفريد. 35
 جامعة الملك سعود باسم عبد الجليل احمد القديسي .36
 جامعة الملك سعود راكان مشعل المقيبل .37
 جامعة الملك سعود عبد العزيز عبد الرحمن السبيعي .38
 جامعة الملك سعود عبد هللا الثغيان. 39
 جامعة الملك سعود ا.د عبد الرحمن السيف .40
 جامعة الملك سعود عبد العزيز عبد الرحمن السبيعي .41
 جامعة الملك سعود عبدالمجيد بن جبر .42
 جامعة الملك سعود د. غادة الهدهود.43
 كلية الحاسوب/جامعة الملك سعود . د. رفاه المير44

 ملك سعودكلية الحاسوب/جامعة ال امل العتيبي د..45

 كلية العلوم/جامعة الملك سعود . د. عبدهللا الظفيري46

 كلية العلوم/جامعة الملك سعود . االستاد محمد سعد47

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فعاليات ورشة العمل

 
 - ناصر بن محمد الداغري وكلمة سعادة األستاذ الدكتور/ االفتتاح (1

 عميد كلية العلوم
 ملخص عن الكلمة:

 
 

  الترحيب بالضيوف الكرام واهمية البرامج البنية وسبل تطويرها والتعاون مع جهات العمل المختلفة

 
 لى المحاضرة األو (2

 
 دقيقة(  20)

 د.حابس احمد غريفات المتحدث

 التعريف ببرنامج المعلوماتية االرضية عنوان المحاضرة

أهم النقاط التي 

 تناولتها المحاضرة

 التعريف ببرنامج المعلوماتية االرضية .1
 اهمية البرنامج .2
 الفرص الوظيفية لخريجين البرنامج .3
 مخرجات البرنامج .4
 االمكانيات المتوفرة .5

 
 المحاضرة الثانية  (3

 
 دقيقة( 15)

 الشهريالمهندس فهد  المتحدث

 الفرص الوظيفية لخريجي البرنامج عنوان المحاضرة

أهم النقاط التي 

 تناولتها المحاضرة

االمكانيات المتوفرة في المركز الوطني لالستشعار عن 1.
 عبدالعزيزبعد/مدينة الملك 

 اهم الفرص الوظيفية لخريجي البرنامج.2
التعاون العلمي بين مدينة الملك عبدالعزيز وكلية العلوم . 3

 بجامعة الملك سعود
 

 
 

 

 



 

 

 
 

  المحاضرة الثالثة (4
 

 دقيقة( 15)

 د. الخضر ابراهيم المتحدث

 لدراسية المقترحة لبرنامج المعلوماتية االرضيةالخطة ا عنوان المحاضرة

أهم النقاط التي 

 ناولتها المحاضرةت
 توزيع المقررات الدراسية على المستويات المختلفة .1
 نسب مشاركة كل قسم في المقررات الدراسية المقترحة للبرنامج .2

 
 

 نتائج التحليل الرباعي (5
 

 أوالً: البيئة الداخلية
 نقاط القوة (أ

ورؤية المملكة  .المقررات الدراسية والخطة تتواكب نظريا مع احتياجات سوق العمل1

 2030ة السعودية العربي

 .تواجد تطبيقات العمل الالزمة للمعلوماتية األرضية المختلفة2

على مستوى المملكة العربية  برنامج بيني مشترك يعد فريد ومميزاول برنامج  .3

 السعودية

 ميزة الشمولية في التخصصات مما يتيح فرص عمل كبيرة.4

 سد الفجوة من االحتياج الفعلي للمتخصصين.5

 

 

 نقاط الضعف (ب
 .الخطة تفتقد متطلبات المقررات السابقة 1

 .مسمى الشهادة النهائية 2

 . عدد ساعات مشروع التخرج غير كافية3

 ضعف التدريب والتأهيل في سوق العمل.4

 تحديد المقررات االختيارية واالجبارية فيها عدم وضوح.5

 

 ثانياً: البيئة الخارجية



 

 

 الفرص (أ
 2030في ظل رؤية المملكة العربية السعودية  كفاءات المناسبة لسوق العمل.توفير ال1

 .توفير محللين ادرايين مستشارين للمشاريع2

 .تحقيق الرؤية المستقبلية3

 مواكبة الخطة الوطنية لدعم منظومة اتخاذ القرار وفق المعطيات المكانية.4

 مواكبة للرؤية وما نتج عنها من مشاريع تنموية.5

 تمكين المرأة من العمل وفق الرؤية.6

. وجود المشاريع العمالقة والواعدة مثل مشروع نيوم التي تحتاج هذه النوعية من 7

 الخريجين

 

 

 التحديات (ب

 
 .عدم كفاءة طالب التعليم العام علميا لمواكبة الخطة الدراسية1

 عدم وضوح فكرة البرنامج لطالب المرحلة ما قبل الجامعية.2

 سرعة التغيرات والتطورات التقنية تتطلب تحديث سريع للخطة ومحتوياتها .3

 . المسمى الوظيفي للخريج4

 وعدم وجود نظام اداري عدم تعاون بعض األقسام ذات العالقة بالجامعة لالشتراك في البرنامج .5

 واضح للجمع بين هذه االقسام

 

 

 
 التوصيات (6

 مشاركة كلية الهندسة في البرنامج   (1

اضافة بعض المقررات مثل المساحة االرضية ، ادارة المشاريع في نظم المعلومات   (2

 ، والتدريب الميدانيالتربةالجغرافية، 

 اعادة ترتيب بعض المتطلبات ومقرراتها السابقة  (3

 ساعات معتمدة 6زيادة عدد ساعات مشروع التخرج الى   (4

 مخاطبة الجهات المختصة للتأكد من توفر الفرص الوظيفية لخريجين البرنامج  (5

 ان يكون مشروع التخرج للطالب بالتعاون مع احدى جهات العمل المختلفة  (6

 

 

 

 



 

 

 
 صور من فعاليات الورشة

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


