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كلية الدراسات البحرية تحتفل بتخريج أول
دفعة من قسم المساحة البحرية الحاصلين
على الشهادة المهنية الدولية مساح بحري
 CAT Aباإلضافة الى شهادة البكالوريوس

حتت رعاية سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ الدكتور
عبد الرحمن بن عبيد اليوبي ،حتتفي كلية الدراسات البحرية
بتخريج أول دفعة من قسم املساحة البحرية احلاصلني على
شهادة املهنية الدولية مساح بحري CAT Aباإلضافة اىل
شهادة البكالوريوس ،بحضور رئيس املنظمة الدولية للمساحة
البحرية( ، )IHOو معاىل رئيس الهيئة العامة للمساحة ،
ومعاىل رئيس الهيئة العامة للمساحة اجليولوجية  ،وبعض
قيادات القطاعات احلكومية و القطاع اخلاص ذات العالقة .و
أصحاب السعادة وكالء وعمداء اجلامعة وعدد من منسوبي
اجلامعة ،واخلريجني وأولياء أمورهم.
وقد أوضح سعادة مدير اجلامعة املكلف أن االحتفال بتخريج
أول دفعة من قسم املساحة البحرية يحمل العديد من املعاين ،فهو
يعكس اجلهود التي بذلها منسوبو الكلية يف إعداد وتأهيل نخبة
من الطالب الذين اختاروا هذا التخصص اجلديد والذي جاء بناء
على احتياجات سوق العمل يف هذا اجملال احليوي ،مشريًا إىل أن
قسم املساحة البحرية الذي حتول من مسار إىل قسم عام 2011م،

متكن من تقدمي نخبة من اخلريجني على مستوى عال من التأهيل
العلمي ،وبشهادة معتمدة اعتمادًا أكادمييًا دوليًا،
مؤكدًا أن قسم املساحة البحرية وضع ضمن أهدافه تزويد
الطالب باملعارف و املهارات األساسية واملتقدمة من املساحة
البحرية ،وجمع البيانات الهيدروغرافية ،وإدارتها ،وعرضها
باإلضافة اىل املعرفة التامة يف حتليل البيانات لتحديد األعماق
واملواقع وإنشاء اخلرائط البحرية الهيدروغرافية وكذلك اإلملام
بحماية املالحة والبيئة .من خالل برنامج دراسي معرتف به من
املنظمة الدولية للمساحة البحرية ( )IHOوالذي يتطلب من
الطالب قضاء أربع سنوات يف مقاعد الدراسة والتطبيق العملي،
مينح الطالب بعدها بكالوريوس يف املساحة البحرية باإلضافة
إىل الشهادة املهنية الدولية مساح بحري ( )CAT Aو هي
شهادة دولية معرتف بها من قبل املنظمة الدولية للمساحة البحرية
( )IHOوهذا ما يعطي لهؤالء النخبة من اخلريجني قيمة َإضافية.
وتقدم سعادته بالشكر لعميد ووكالء ومنسوبي الكلية متمنيًا
للخريجني التوفيق يف مسريتهم العلمية والعملية.

Media@kau.edu.sa

هنيئ ًا لنا بأول دفعة من خريجي قسم
المساحة البحرية الحاصلين على شهادة
المهنية الدولية مساح بحري CAT A
باإلضافة الى شهادة البكالوريوس

إن علم املساحة البحرية هو من العلوم األساسية التي تستخدم
يف إنتاج اخلرائط املالحية و خرائط األعماق البحرية و جداول املد و
اجلزر و غريها من املنتجات البحرية ذات الصلة و التي تعترب ذات أهمية
قصوى للدول التي لها حدود ساحلية ممتدة ملئات الكيلومرتات كاململكة
العربية السعودية ،حيث تساعد يف حتديد املسارات املالحية اآلمنة للسفن
التجارية ،وتأمني احلدود البحرية ،واستكشاف واستخراج الرثوات
البحرية ،مثل مصادر الطاقة كالبرتول والغاز الطبيعي ،وحتديد مسارات
كابالت االتصاالت ،مثل كابالت الشبكة العنكبوتية اإلنرتنت ،وغريها من
االستخدامات البحرية األخرى احليوية ذات الصلة باخلرائط البحرية.
من هذا املنطلق يعد تخصص املساحة البحرية من أهم التخصصات
التي تساهم يف اقتصاد وأمن وسالمة اململكة ،وهو ما يجعل اهتمام
اجلامعة بإعداد كوادر بحرية سعودية مؤهلة تأهيلًا جامعيًا على مستوى
عال من التعليم والتدريب ،ومن ثم توطينها باجملال البحري الذي يشهد
خصاصًا يف هذا التخصص من األولويات االسرتاتيجية التي ينبغي
حتقيقها.
و قد قامت اجلامعة بدعم كبري لكلية الدراسات البحرية التي متيزت
بوجود قسم املساحة البحرية كأحد األقسام املهمة يف الكلية حيث أن الكلية
منذ نشأتها كانت وال زالت حريصة كل احلرص على احلصول على اعرتاف
املنظمات البحرية العاملية بجميع أقسامها ،و قد تكللت جهودها باعرتاف
املنظمة الدولية للمسح البحري ( ) IHOبربنامج املساحة البحرية بقسم
املساحة البحرية و هو القسم املسؤول عن إعداد املساحني البحريني الذين
يقومون بإعداد اخلرائط البحرية باحرتافية عالية وتنافسية مع أقرانهم
العاملني يف هذا التخصص الفريد .حيث أن االعرتاف بقسم املساحة
عامليا من خالل املنظمة الدولية للمسح البحري يعطي الكلية احلق يف منح
اخلريجني شهادة مساح هيدروجرايف ( )CAT Aو هي أعلى شهادة
مهنية يف هذا اجملال باإلضافة إىل حصولهم على شهادة البكالوريوس
األكادميية.
إنه ملن دواعي فخرنا بكلية الدراسات البحرية و قسم املساحة البحرية
أن هذا االعرتاف هو الوحيد من املنظمة الدولية يف منطقة الشرق االوسط
و قارة إفريقيا و الذي يعد إجنازًا كبريًا يحسب جلامعة امللك عبد العزيز
و للمملكة العربية السعودية التي كان لها الدور الكبري يف دعم اجلامعة و
الكلية و القسم على مدار السنوات العشر املاضية للوصول إىل هذا الهدف
الرائد الذي مت التوصل إليه بفضل اهلل ثم بهذا الدعم الكبري من اململكة.
إن اجلامعة اذ حتتفل اليوم بتخريج أول دفعة من اخلريجني احلاصلني
على الشهادة املهنية الدولية مساح بحري ( )CAT Aالبكالوريوس يف
تخصص املساحة البحرية فإننا نهنئ أبناءنا اخلريجني بهذا اإلجناز و
اجلهد الكبري الذي بذلوه الستكمال متطلبات برنامج املساحة البحرية،
و كذلك نثمن اجلهود املبذولة من سعادة عميد الكلية و الوكالء وأعضاء
هيئة التدريس و منسوبي الكلية إلمتام هذا اإلجناز الكبري .ونحث الكلية
و القسم على املزيد من املثابرة يف بذل اجلهد للمحافظة على هذا اإلجناز و
االستمرار يف حتقيق رؤية و رسالة الكلية و القسم ومن ثم حتقيق رؤية
و رسالة اجلامعة.
أ .د /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
مدير الجامعة المكلف
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قسم المساحة البحرية  ..تكوين وتــــ
بالمعرفة والمهارات في مجال المســــ
نتطلع إلى تخريج دفعات
تساهم فى أحتياجات سوق
العمل فى مجال المسح البحرى

باألمس ويف عام 1406هـ املوافق 1995م تقريبا بزغت
فكرة إنشاء تخصص املساحة البحرية يف كلية علوم البحار
بجامعة امللك عبدالعزيز ولقد طرح هذه الفكرة معايل رئيس
هيئة املساحة العامة السابق إبان توليه قيادة اإلدارة العامة
للمساحة العسكرية ولقد أستمرت دراسة هذا املوضوع فرتة
من الزمن يف أروقة اجلامعة ومت التأكد أنها فكرة رائده نظرا
لعدم توفر هذا التخصص حمليا يف جامعات اململكة أوإقليميا
يف دول اخلليج أو عربيا يف الدول العربية كما أن هناك شحا
شديدا يف املتخصصني يف املسح البحري باململكة العربية
السعودية وعامليا.
اململكة العربية السعودية تقع على سواحل طويلة من
البحر األحمر يف الغرب واخلليج العربي من الشرق وكثري
من املمرات املالحية فيها أواملواقع اإلسرتاتيجية عليها
حتتاج لتجديد وإعادة مسحها كما أن هناك مناطق أخرى مل
متسح من قبل .وإنطالقا من رؤية اجلامعة ورسالتها يف دعم
األمن واإلقتصاد الوطني وخدمة اجملتمع من خالل تأهيل
الكوادر البشرية السعودية لسد إحتياجات سوق العمل فلقد
تبنت هذه الفكرة الطموحة وحماولة تنفيذها ولكن أصطدم
هذا الطموح بعدم توفر امليزانية املناسبة يف ذلك الوقت
لتوفيري كل إحتياجات وجتهيزات وأجهزة املسح البحري
وكانت احملاوالت مستمرة إىل أن سنحت الظروف اجليدة
إلنشاء هذا التخصص ضمن قسم الدراسات البحرية يف
كلية علوم البحار والذي أنشئ عام 1423هـ املوافق 2002م
وبلغ عدد الطالب املسجلني يف هذا التخصص أربعة طالب
منهم ثالثة سعوديني والرابع ميني ،وتوفري جميع املعامل
املطلوبة والتجهيزات وبرامج املساحة البحرية باإلضافة
لسفينة املسح البحري اجلامعة هيدروجرافيا املزودة بكل
التجهيزات واألجهزة .
واليوم بلغ عدد الطالب الذين يدرسون يف هذا القسم
 27طالبا حمققيا النسبة املثالية ألعداد الطالب مقابل األستاذ
حيث بلغت  5/1مما ميكن الطالب من أخذ الفرصة الكافية
للتعليم والتدريب الفعال.
كما بلغ عدد اخلريجني  30طالبا حصل جميعهم على
وظائف إما يف اجلامعة كمعيدين أو يف الهيئة العامة
للمساحة أو يف هيئة املساحة اجليولوجية أو البلديات أو يف
شركات القطاع اخلاص يف جمال املسح البحري .
وبعد حتقيق هذه األهداف فإننا نتطلع إىل تطوير
الربامج التعليمية على مستوى الدراسات العليا والتميز يف
اإلبحاث العلمية واإلرتقاء وتطوير صناعة املسح البحري.
د /سالم مرزوق الحربي
عميد كلية الدراسات البحرية

ضمن كلية علوم البحار أنشئ مسار املساحة
البحرية يف قسم الدراسات البحرية عام 1423هـ
املوافق 2002م والذي حتول كقسم للمساحة
البحرية يف كلية الدراسات البحرية بجامعة امللك
عبدالعزيز 1432هـ املافق 2011م.
يهدف قسم املساحة البحرية اىل تزويد الطالب
باملعارف و املهارات األساسية و املتقدمة من
املساحة البحرية ،وجمع البيانات الهيدروغرافية،
وإدارتها ،وعرضها باألضافة اىل املعرفة التامة فى
حتليل البيانات لتحديد األعماق واملواقع وإنشاء
اخلرائط البحرية الهيدروغرافية وكذلك األملام
بحماية املالحة والبيئة .يتم كل ذلك من خالل
برنامج دراسي معرتف به من املنظمة الدولية
للمساحة البحرية (.)IHO
تستغرق الدراسة فى قسم املساحة البحرية
اربع سنوات ،مينح الطالب بعدها بكالوريوس
يف املساحة البحرية باإلضافة إىل الشهادة املهنية
الدولية مساح بحري ( )CAT Aو هى شهادة
دولية معرتف بها من قبل املنظمة الدولية للمساحة
البحرية (.)IHO
المالمح األساسية لبرنامج المساحة
البحرية
تتالف اخلطة الدراسية لربنامج املساحة
البحرية من العديد من املواد الدراسية املتنوعة
و املهمة  ،بدأ من دراسة الفيزياء املتقدمة
والرياضيات ،والتي تعترب مواد دراسية رئيسة
من ضمن متطلبات املنظمة الدولية للمساحة
البحرية ( )IHOهذا باإلضافة إىل دراسة كل
املتطلبات التى تتوافق مع معايرياملنظمة الدولية
للمساحة البحرية ( )IHOمبا يف ذلك دراسة
املد واجلزر والتيارات البحرية  ،نظم وأساليب
حتديد املواقع  ،رسم وتخطيط خرائط أعماق ،
إدارة وعرض البيانات الهيدروغرافية  ،القانون
البحري  ،إنتاج اخلرائط املالحية ،إدارة املناطق
الساحلية ،السالمة البحرية  ،معايرة الدقة يف
البيانات  ،االستشعار عن بعد والتصوير اجلوي
 ،نظم املعلومات اجلغرافية وقواعد البيانات  ،طرق
جمع البيانات البحرية باستخدام السونار متعدد
االشعاعات ،و السونار احادى األشعاع  ،وضع
تصنيف قاع البحار و النمذجة املكانية ،إنشاء
احملطات املرجعية عن طريق األقمار الصناعية ،
حتديد هيكل االحداثيات املرجعية  ،ترسيم احلدود
اجلغرافية من احلدود البحرية  ،و كذلك رصد
ومراقبة الكوارث الطبيعية مثل التسونامي عام

قسم املساحة
البحرية أحد
األعمدة األربعة
لكلية الدراسات
البحرية
 2005يف جنوب آسيا  ،و أخريا دراسة كيفية إدارة
ومراقبة التلوث البحري.
برامج التدريب الميداني المحلي
يتم تزويد الطالب مبنظومة متكاملة من
الربامج التدريبية امليدانية والعملية بالتوازي مع
برنامج التدريب للمسح البحري مبا يدعم التقدم يف
الدراسة األكادميية ،وفقا ملتطلبات املنظمة الدولية
للمساحة البحرية ( .)IHOويتم تدريب الطالب
يف جمال املساحة البحرية باستخدام سفينة الكلية
« اجلامعة هيدروغرافيا  ،« 1وسفينة اجلامعة «
العزيزى  »1و السفينتان جمهزتان مبعدات املسح
الهيدروغرايف املتكاملة.

سفينة المسح البحرى الجامعة هيدروجرافيا 1

برنامج التدريب الميداني الدولي
قبل التخرج ،يقوم الطالب باكمال دورة
تدريبية فى اخلارج متكنهم من إضافة البعد العاملى
فى التدريب امليداين .حيث مت تدريب الطالب فى
السنوات السابقة ملدة ستة أسابيع فى ارقى مراكز
تدريب املسح البحرى العاملية مثل هولندامعهد
املعهد الدوىل البحرى وليام بانز Welliem
 Barentszوفرنسا جامعة انستا ENSTA
 ،وكندا معهد سيدكو. CIDCO
المعامل و األجهزة و المعدات
تتوفر يف معامل قسم املساحة البحرية
جمموعة كبرية من أحدث األجهزة و املعدات  ،مبا
يف ذلك سفينة اجلامعة هيدروجرافيا 1باإلضافة
اىل سفينة العزيزي .وتعترب هذه األجهزة و
املعدات من بني األكرث شموال من حيث اجلوانب
الفنية والتقنية .وتسمح هذه التسهيالت للطالب
فى اجلمع بني املهارات املهنية املطلوبة من خالل:
طالب القسم فى التدريب على اجهزة
المساحة األرضية
معمل إدارة ومعالجة البيانات:
يحتوي على أحدث حزم الربجميات
إلدارة البيانات الهيدروغرافية ومعاجلتها،
مبا يف ذلك «CARIS»، «ERDAS»،
«حزمة
و
»«FELEDERMOUS
 »ArcGISمع امللحقات املكانية وحملل ثالثى
األبعاد ،وكذلك .ArcPAD

تقرير
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ــــأهيل عالي المستوى وتزويد الطالب
ـــــح البـحـري إلنشـاء الخرائط البحرية
معمل تحديد المواقع:
يتكون من جميع معدات املسح األرضى مبا
يف ذلك جمموع حمطات متقدمة وأجهزة استقبال
 ،GPSباإلضافة إىل معدات املسح األخرى
املستخدمة للمسح ورسم اخلرائط السطحية.

معالي رئيس الهيئة العامة
للمساحة يهنئ الخريجين

معمل انتاج الخرائط الرقمية:
هذا املعمل مزود بكافة التجهيزات التى تسهم
فى ارشفة و انتاج خرائط األعماق واخلرائط
املالحية مع قدرات متقدمة فى التصوير و الطباعة
واملسح الضوئ .
سفينة المسح البحري
الجامعة هيدروجرافيا 1
يسعى قسم الساحة البحرية لتوفري احللول
املتكاملة التي جتمع بني اجلوانب النظرية و
التطبيقية وربطها بالبحث العلمى باستخدام كل
االمكانيات و القدرات املتاحة من خالل عمليات
املسح املنظمة واخملططة جيدا للتدريب وأغراض
البحث البحث العلمى يف أعماق املياه ،و تعترب
سفينة اجلامعة هيدروجرافيا  ، 1جمهزة  ،جتهيزا
جيدا من جميع اجهزة املسح البحرى  ،املؤلفة
من :جهاز السونار أحادى األشعاع  ،جهاز
السونار متعدد االشعا ع  ،جهاز سونار املسح
اجلانبى  ،جهاز استخالص ما حتت القاع  ،مركبة
التصوير عن بعد ( )ROVجهاز قياس سرعة
الصوت ( ،)SVPجهاز قياس احلركة املوضعية
()MRU
و جهاز قاس املد و اجلزر  ،باألضافة اىل حزمة
متطورة من برامج جمع البيانات ومعاجلتها .
سفينة العزيزى من السفن احلديثة  ،حيث
مت تصنيع بدنها من مادة األلياف الزجاجية
عالية التقنية التي حتول دون تأثر السفينة
بالعوامل اجلوية والبحرية القاسية السائدة
يف املنطقة والتي تتمثل يف ارتفاع درجة
احلرارة وبنسبة الرطوبة العالية وكذلك
امللوحة العالية التي تفوق ( ٪40جزءًا يف
األلف) يف العديد من املناطق بالبحر األحمر
واخلليج العربي كونها أجسامًا مائية شبه
مغلقة ،كما روعي يف تصميم السفينة أن تكون
قادرة على اإلبحار ملدة  25يومًا دون توقف،
وأن تتيح اجملال للعمل البحثي املتواصل
ملدة  45يومًا دون احلاجة إىل التموين بقدرة
استيعابية تصل إىل  25فردًا شاملة ًطاقم
السفينة والفريق البحثي املشارك من أعضاء

هيئة التدريس والباحثني والفنيني والطالب،
كما مت جتهيزها بأحدث األجهزة العلمية يف
جماالت املساحة البحرية والتقنيات واملعدات
املساندة لها ،مما مي ِّكن من العمل البحثي على
ظهرها يف أعماق تبدأ من املنطقة السطحية
من البحر وتصل إىل عمق  3000م الذي يعادل
تقريبًا أقصى عمق يف البحر األحمر والذي
يفوق يف عمقه اخلليج العربي وبعض البحار
اإلقليمية اجملاورة .وزودت السفينة كذلك
بأحدث التقنيات املالحية املتاحة التي متنح
السفينة قدرة فائقة على املناورة أثناء إبحارها
يف املناطق التي تنتشر بها الشعاب املرجانية
بشكل كثيف كالبحر األحمر.
الخطط المستقبلية للتدريب على
المسح البحرى:
يعكف قسم املساحة البحرية حاليا إعداد
برامج تدريبية متخصصة خلدمة اجملتمع من
خالل توفري دورات مهنية ومتخصصة قصرية
يف بعض اجلوانب املتعلقة مبنح دورات
تكميلية ئؤهل املتخصصني املهنيني يف املساحة
البحرية على احلصول على شهادة مساح
بحري « »CAT Aعري دراسة تكميلية متتد
اىل عام واحد  ،ينتهى مبنح املتدريب الشهادة
فى الفئة احملددة  ،كما مت إعتماد برنامج الدبلوم
من جملس جامعة امللك عبد العزيز و الذى
يتوافق مع منهج املنظمة الدولية للمساحة
البحرية  »CAT B« ،وسيتم تنفيذه قريبا
مبشيئة اهلل .

تطبيق خطة دراسية

حتقق األهداف املنشودة
يف جمال املساحة البحرية
االعتماد على التدريب
امليداين إىل جانب
الدراسة النظرية

الشراكات مع القطاعات الحكومية
والخاصة المتخصصة في المساحة البحرية:
يعمل قسم املساحة البحرية على تعزيز العالقات
مع خمتلف أرباب العمل والقطاعات املتخصصة يف
املساحة البحرية مثل شركة أرامكو السعودية  ،والهيئة
العامة للمساحة ( )GSCوهيئة املساحة اجليولوجية
السعودية( )SGSوالبلديات واإلدارة العامة للمساحة
العسكرية  ،و العديد من شركات القطاع اخلاص.
توظيف الخريجين
مت توظيف اخلريجني بنسبة  %100فى
األعوام املاضية  ،حيث مت استيعابهم فى الهيئة
العامة للمساحة  ،شركة أرامكو ،وعدد كمعيدين
بالقسم ،باالضافة اىل القطاع اخلاص فى شركة
هوتا مارين و العديد من الشركات األخرى.

احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد وعلى
آله وصحبه اجمعني بداية
يسعدين أن أنتهز هذه الفرصة بالتهنئة لسعادة االستاذ
الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة امللك عبدالعزيز
املكلف واىل سعادة الدكتور سامل مرزوق احلربي عميد كلية
الدراسات البحرية وإىل أبنائنا اخلريجني مبناسبة حصولهم
على شهادة البكالوريوس يف املساحة البحرية باالضافة
للشهادات املهنية الدولية مساح بحري الذي يعترب بداية الطريق
نحو االحرتافية يف هذا اجملال الذي يختص بسالمه ااالرواح يف
البحار وااليفاء باملتطلبات الدولية لسالمة املالحة ،وهذا يضع
مسئولية كبرية على خريج هذه الدورة مما يوجب ويؤكد أهمية
مزاولة التطبيق العملي وكسب املهارات الفنية يف مواقع العمل
اخملتلفة من تخطيط وجمع بيانات ومعاجلتها  .لذا فأنني أهيب
بأبنائي اخلريجني على االنخراط يف الربامج العملية واملشاركة
الفعالة يف اعمال املسح البحري وذلك لبناء قدراتهم واكتساب
اخلربة العملية  .مع متنياتي لهم مبستقبل مشرق وجلامعة امللك
عبدالعزيز املزيد من التقدم والنجاح  .إن الهيئة العامة للمساحة
وجامعة امللك عبدالعزيز يجمعهما الهدف والرؤية املشرتكة يف
تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وخاصة ان اجلهتني تطبقا
املعايري املعرتف بها من املنظمة الدولية للمسح البحري ()IHO
سيما وأن اململكة ممثلة بالهيئة العامة للمساحة عضو يف هذه
املنظمة  .إن موقع اململكة بني كتلتني مائيتني هما البحر االحمر
وخليج العقبة غربا واخلليج العربي شرقا حباها اهلل تعاىل به
من سواحل طويلة ومناطق بحرية شاسعة  ،جعلها ذات موقع
إسرتاتيجي هام للتجارة البحرية العاملية والنقل البحري مما
ألقى عليها التزامات حملية واقليمية نحو سالمة املالحة الدولية
ولذلك قامت الهيئة العامة للمساحة بإعداد وتدريب وتأهيل
كوادرها الفنية الوطنية يف جمال املسح البحري وتوفري كافة
االمكانيات واالجهزة والربامج واملعدات املساحية والوسائط
البحرية  ،كما قامت الهيئة بتنفيذ عدد من مشاريع املسح البحري
بتغطية عدة مناطق بحرية يف البحر ااحلمر واخلليج العربي
وإنتاج عدد من اخلرائط البحرية املالحية الورقية واالكرتونية
وخرائط إدارة املناطق الساحلية و توفري البيانات البحرية وفقا
ملواصفات املنظمة الدولية للمسح البحري ( )IHOواملنظمة
البحرية العاملية ( )IMOباالضافة اىل التعاون مع شركائها
لتلبية احتياجات املستخدم وصانع القرار يف اململكة لتحقيق
التنمية ودعم اإلقتصاد البحري ومواكبة عجلة التطور احلديثة
يف ظل اهتمام ورعاية حكومة خادم احلرمني الشريفني وويل
عهده االمني وويل ويل العهد ايدهم اهلل بنصره وأدام اهلل على
بالدنا الرخاء واالمن واالمان.
د /عبد العزيز بن إبراهيم الصعب
رئيس الهيئة العامة للمساحة

طالب قسم المساحة البحرية يقومون بتحليل البيانات داخل سفينة المسح البحرى  ،الجامعة هيدروجرافيا1
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متابعات

المنظمة الـدولــيـة للمسح البــحـــــ
دولة وتهتم بتنظيم أعمال المساحــــ
نخبة من الخريجين جاءت استجابة
لتطلعات تعزيز سوق النشاط
البحري في المملكة

تعتمد اململكة العربية السعودية على النقل البحري يف
استرياد احتياجاتها من السلع واملواد  ،ويتطلب النشاط
البحري وهو الشريان االسرتاتيجي يف تنمية االقتصاد احمللي
إىل االهتمام به وتوفري كافة املعلومات والتجهيزات من إنتاج
خرائط بحريه و خرائط ألعماق البحر و كذلك جداول للمد و
اجلزر تكون ذات دقه عالية و هذا يحتاج إىل كوادر بشرية بحرية
مدربة تدريبًا عايل اجلودة و مواكبة للعصر  ،ومن هذا املنطلق
اهتمت جامعة امللك عبد العزيز بجانب الدراسات البحرية فأنشأت
كلية الدراسات البحرية كواحدة من أهم الكليات التي تنفرد بها
اجلامعة على املستوى احمللي واإلقليمي  ،وتضم هذه الكلية عدة
أقسام منها قسم املساحة البحرية والذي يهتم بتخريج مساحني
بحريني على مستوى علمي و مهني عاملي والذي يقوم بإعداد
الكوادر البشرية البحرية الوطنية وتهيئتها لسوق العمل اخلاص
بصناعة املسح البحري داخل اململكة.
َنحتفي اليوم بتخريج اول دفعة من أبنائنا الطالب من قسم
املساحة البحرية الذين استكملوا كل املتطلبات التعليمية و التدريبية
داخل قسم املساحة البحرية و الذي مت تصميمه طبقًا ِل َلوائح اجلامعة
ومعايري املنظمة الدولية للمساحة البحرية ( . )IHOو نحن يف
هذا اليوم نفتخر مبنح خريجينا شهادة البكالوريوس يف تخصص
املساحة البحرية و كذلك شهادة مساح بحري من فئة (CAT
 )Aو هي معرتف بها رسميًا من املنظمة الدولية للمسح البحري
للهيدروجرافيا .و لقد أثلج صدورنا ايضًا االعرتاف باململكة العربية
السعودية من قبل املنظمة البحرية الدولية وضمها إىل القائمة
البيضاء للدول املانحة للشهادات التأهيلية البحرية يف هذه املنظمة
احلدث الكبري نهنئ أنفسنا وأبنائنا اخلريجني بهذا
الدولية .و بهذا
ِ
اإلجناز املستحق بهذا احلدث الكبري و نتمنى للجميع دوام النجاح
و التفوق وأن يحقق قسم املساحة البحرية بكليه الدراسات البحرية
املبدعة كل تطلعاته الطموحة يف احلصول على كافة االعتمادات
الدولية التي تضمن استمرار مسريته التعليمية و التدريبية املتميزة
يف هذا اجملال  ،كما أتقدم بالشكر واالمتنان لسعادة عميد الكلية
ورئيس قسم املساحة البحرية وكافة منسوبي الكلية من أعضاء هيئة
تدريس ومنسوبني وطالب على ما يقومون به من جهد وعمل حتى
وصلنا اليوم بفضل اهلل إىل تخريج أول دفعة من طالبها احلاصلني
على الشهادة املهنية الدولية  ،مساح بحرى . CAT A
وكيل الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفي
أ.د /أحمد بن حامد بن أحمد نقادي

نبذة عن المنظمة:
املنظمة الدولية للمسح البحري هي منظمة دولية تأسست يف عام
 1921لدعم سالمة املالحة وحماية البيئة البحرية .والهدف من املنظمة
هو تنسيق أنشطة املكاتب الهيدروغرافية الوطنية فى الدول األعضاء
 ،و حتقيق نظام عاملى موحد يف اخلرائط والوثائق املالحية  ،باألضافة
اىل اعتماد طرق موثوقة وفعالة لتنفيذ واستغالل عمليات املسح
الهيدروغرايف فى تطوير العلوم يف جمال الهيدروغرافيا والتقنيات
املستخدمة يف علم احمليطات الوصفي.
تتالف عضوية املنظمة من  73دولة  ،متثل السلطة العليا املسؤولة
عن أنشطة املسح البحرى فى كل الدول األعضاء فى املنظمة الدولية
للمسح البحرى  ،وقد نالت اململكة العربية السعودية عضوية املنظمة
باعتماد جملس الوزراء لطلب األنضمام  ،ممثلة بادارة املسح البحرى
فى الهيئة العامة للمساحة باململكة العربية السعودية  .جتتمع هذه
املكاتب فى مقر املنظمة فى موناكو على فرتات منتظمة .ويستعرض
املؤمتر الدورى للمنظمة التقدم الذى حققته املنظمة من خالل جلانه
واللجان الفرعية وجمموعات العمل ،وتتبنى الربامج التي سيتم اتخاذها
خالل الفرتة التي تلت ذلك ملدة  5سنوات .ويتم انتخاب جلنة اإلدارة
من خمتصني الهيدروغرافيا باالضافة اىل رئيس املنظمة  ،إلدارة أعمال
املنظمة خالل تلك الفرتة.
تعمل جلنة اإلدارة ،جنبا إىل جنب مع املوظفني الدوليني و اخلرباء
التقنيني يف تنظيم أعمال املساحة البحرية ورسم اخلرائط املالحية،
ومتثل املكتب الهيدروغرايف الدويل يف موناكو .املكتب الهيدروغرايف
الدويل هو أمانة املنظمة الدولية للمسح لبحرى و يعمل على تفعيل اجلمعية العامة لالمم املتحدة اعلنت عن :
برامج املنظمة الدولية ،وتقدمي املشورة واملساعدة إىل الدول األعضاء.
(أ) انها ترحب بأعمال املنظمة الدولية للمسح البحرى و اللجان
كما يقوم بوضع اللوائح و القوانني الدولية املنظمة لعملية األعرتاف اإلقليمية الهيدروغرافية وتشجع زيادة عضوية املنظمة من قبل الدول،
املهنى بالربامج الدراسية املتخصصة.
مشريا إىل أن قدرة املنظمة على تقدمي املساعدة الفنية و التقنية ،وتسهيل
التدريب وحتديد مصادر التمويل احملتملة للتطوير أو حتسني خدمات
أهمية األعتراف الدولى من المنظمة الدولية للمسح البحرى الهيدروغرافية .ويدعو الدول ذات الصلة والوكاالت لدعم الصندوق
دخل الفصل اخلامس املعدل من أتفاقية سالمة األرواح يف البحار االئتماين املنظمة الهيدروغرافية الدولية ودراسة إمكانية إقامة شراكات
( )SOLASحيز التنفيذ ،مبوجب الئحة جديدة يف يوليو  ، 2002مع القطاع اخلاص.
حيث أصبح من الضروري اآلن للشركات املتعاقدة لتوفري وصيانة
(ب) أنها تدعو املنظمة الهيدروغرافية الدولية ()IHOواملنظمة
اخلدمات واملنتجات الهيدروغرافية حلماية األرواح يف البحر .بيد أن البحرية الدولية ( )IMOملواصلة اجلهود وتبني تدابري مشرتكة بهدف
العقود القليلة املاضية ،قد أكدت على احلاجة إىل تغطية وافية للمسح تشجيع املزيد من التعاون لالنتقال إىل اخلرائط اإللكرتونية بحريا.
الهيدروغرايف وإنتاج اخلرائط واملنشورات البحرية على النحو وزيادة تغطية املعلومات الهيدروغرافية على املستوى العاملي ،وخاصة
املطلوب يف الفصل اخلامس العوامل الهامة التالية .منها ظهور:
يف جماالت املالحة واملوانئ الدولية وحيث توجد املناطق البحرية
املعرضة للخطر أو احملميات البيئية.
 -1مشروع السفن ذات الغاطس العميق
(ج) أنها تشجع اجلهود الرامية إىل بناء القدرات يف املسح
 -2احلاجة إىل حماية البيئة البحرية
البحرى للبلدان النامية  ،وال سيما للبلدان الساحلية النامية و اجلزر
البحرية
 -3تغيري أمناط ومسارات التجارة
الصغرية  ،وذلك لتحسني اخلدمات الهيدروغرافية و إنتاج اخلرائط
 -4األهمية املتزايدة للموارد قاع البحر
البحرية  ،مبا يف ذلك تأهيل الكوادر وبناء القدرات بدعم من املؤسسات
على
تاثريها
و
البحار
التفاقية
 -5تعديالت قانون األمم املتحدة
املالية الدولية واجلهات املانحة ،مبا يسهما فى رفع أقتصاديات هذه
املياه األقليمية.
الدول
العديد من اخلرائط البحرية التي كانت مناسبة قبل سنوات ،قد
يكون من الضروري اعادة انتاجها باستخدام بيانات املسح اجلديدة،
التي مت جمعها بد رجة أعلى من الدقة  ،باالضافة اىل توفري وحتسني
التغطية .هذا فى و ميثل هذا جزء كبري من اخلرائط البحرية  ،فى املياه
التى شملتها املراجعة بواسطة املنظمة الدولية البحرية  ،السيما فى
الدول النامية .كما ان ظهور املالحة عرب األقمار الصناعية يوفر بيانات
دقيقة للمالحني .أن تقنيات املسح احلديثة قد أسهمت بصورة مباشرة
فى حتسن الدقة املكانية التي ميكن إجراء املسوحات الهيدروغرافية
احلديثة بناء عليها.
تأكيد األمم المتحدة على أهمية المسح البحرى
اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم / A / RES
 240/58وقانون البحارواحمليطات يف ديسمرب  ،2003و الذى تناولت
يف جزء كبري منه ،أسس سالمة املالحة ،بناء على هذا القرار ،فإن

شهادة األعتراف الدولي بالكلية

متابعات
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ــــــرى  : IHOتـتــألـــف مـــــن 73
ـــــة البحرية ورسم الخرائط المالحية
ماهية الشهادة المهنية CAT A

خالل املؤمتر الدويل للمساحني ( )FIGوالذى عقد فى مدينة
فيسبادن يف املانيا عام  ،1971مت تشكيل فريق عمل من قبل اللجنة
الرابعة (الهيدروغرافيا) لتطوير املعايري الدولية للكفاءة املهنية يف
مهنة املسح البحرى .يف عام  1972وخالل املؤمتر الهيدروغرايف
الدويل يف مونتي كارلو ،فى فرنسا ،مت تكوين اللجنة الفنية
اخملتصة فى اعتماد الكفاءة املهنية ( )IBSCومت اعداد فريق
عمل لتجميع الربنامج التدريبي يف املساحة البحرية التي
أجرتها الدول األعضاء .يف عام  ،1974يف املؤمتر الرابع عشر
 FIGيف واشنطن ،مت أقرار جمموعات العمل  FIGواملنظمة
الهيدروغرافية الدولية لدراسة وتعديل تقرير الفريق العامل على
تطوير املعايري التعليمية و التدريب .والتي على أساسها مت
وضع برنامج لفئتني من فئات املسح البحرى  )CAT A( ،و
 CAT Bلتوفري فئتني خمتلفتني للمسح الهيدروغرايف .وصنف
الربنامج ( )CAT Aعلى انه معيار املعرفة شاملة  ،ذات القاعدة
العريضة يف جميع اجلوانب النظرية وممارسة املساحة البحرية
والتخصصات اخملتلفة لألفراد الذين ميارسون املنطق التحليلي
وصنع القرار ووضع حلول للمشكالت غري روتينية  ،وتعترب هذه

الفئة فئة اشرافية ادارية  ،اكرث من كونها تنفيذية.
يستخدم نظام حتديد الكفاءة املهنية فى املسح البحرى  ،حيث
يتم تعريف ثالثة مستويات من املعرفة.
 )1املعرفة األساسية للموضوع ،وعادة ال يسمح هذا
املستوى من املعرفة للطالب من التطبيق املكثف يف العمل
الهيدروغرايف الفعلي ،إال يف أبسط احلاالت أو حتت إشراف
دقيق.
 )2املعرفة التطبيقة مبا يسمح بتطبيق النظرية واملبادئ،
وتكون كافية لتمكني تطبيقها عمليا يف جميع املهام الهيدروغرافية
املشرتكة.
 )3املعرفة الشاملة للموضوع من جميع جوانبه لتمكني
تطبيقه يف جميع األنشطة املائية مبا يف ذلك املناطق األكرث
صعوبة.
يشتمل برنامج املسح الهيدروجرافى  CAT Aعلى متارين
عملية من خالل املواد الدراسية التفصيلية ،االضافة اىل التدريب
امليداين و تكمن أهميته فى معرفة اسس العمليات امليدانية
للهيدروغرافيا ،ألنه يساعد على املمارسة التطبيقية.

كلمة رئيس المنظمة الدولية للمسح البحرى للخريجين ()IHO
ان حفل التخرج اليوم ميثل نقطة حتول
هامة يف املساحة البحرية .حيث يصادف االنتهاء
بنجاح من منح أول دفعة الشهادة املهنية الدولية
فى املسح البحرى  ،متزامنه مع بكالوريوس
العلوم يف املساحة البحرية يف اململكة العربية
السعودية ويف املنطقة التي مت االعرتاف بها من
قبل اجمللس الدويل ملعايري الكفاءة الهيدروغرافية
للمساحني البحريني ومنتجوا اخلرائط من قبل
جلنة الكفاءة املهنية باملنظمة ( )IBSCادارة
جلنة الكفاءة املهنية باملنظمة ( )IBSCبشكل
مشرتك من قبل االحتاد الدويل للمساحني
( ،)FIGواملنظمة الدولية للمسح البحرى ()IHO
والرابطة الدولية لرسم اخلرائط (.)ICA

خريجو المساحة البحرية تأهيل
وطني بمعايير عالمية

عمق وشكل قاع البحر .يف جوهرها،
بل هو عمل اصيل خملتصى
الهيدروغرافيا يف العامل ،مبا يف
ذلك هؤالء الذين سيتخرجون اليوم،
ويسهمون بقدر كبري فى تقدمي هذه
املعرفة الهامة.
يف الوقت الذي تتواصل فيه
األهمية املتزايدة للبيئة البحرية ،
هناك نقص يف املساحني البحريني
املؤهلني فى جميع أنحاء العامل
وهذا بصورة أكرث من أي مكان يف
هذه املنطقة .ولذلك أود أن أهنئ جامعة امللك عبدالعزيز
وموظفيها املتفانني ألخذ دور قيادي كبري ووضع هذا املثال
اجليد عن طريق إنشاء برنامج بكاالريوس متخصص
يقدم شهادة اكادميية و شهادة مهنية دولية.
أخريا ،أود أن أقدم التهاين إىل اخلريجني الذين سيتم
منح شهاداتهم اليوم .أنا واثق من أنهم جميعا يتطلعون
إىل العمل يف العديد من اجملاالت املتنوعة ،مبا يف ذلك
إدارة املناطق الساحلية ،اخلرائط البيانية الهيدروغرافية
وسالمة املالحة ،ورسم خرائط احمليطات ،واستكشاف
واستغالل املوارد البحرية ،وترسيم احلدود البحرية
وحماية البيئة البحرية ،علوم الب حار والدفاع ،وغريها.
أننى بهذا أمتنى لهم جناح يف حياتهم املهنية املستقبلية
يف املساحة البحرية.

مت االعرتاف بربنامج بكالوريوس املساحة البحرية
املقدم من جامعة امللك عبد العزيز بعد استيفاءه جميع
املتطلبات التفصيلية للمنظمة من مستوى الفئة أ (CAT
 ، )Aوبالتايل مت االعرتاف بهذا الربنامج يف جميع أنحاء
العامل  ،باعتباره برنامج يوفر املعرفة الشاملة وعلى نطاق
واسع يف جميع اجلوانب النظرية و من ناحية ممارسة
املساحة البحرية و التخصصات املتصلة بها.
أن العامل قد بداء يتحول بشكل متزايد نحو البحار
واحمليطات وتنمية ما يعرف ب»االقتصاد األزرق» و
يعترب تخصص املساحة البحرية قد بدأ فى اكتساب اهمية
متزايده  ،اكرث مما هو عليه اآلن .وذلك الرتباطه بجميع
األنشطة البشرية فوق أو حتت سطح البحر بطريقة آمنة رئيس المنظمة الدولية للمسح البحرى
ومستدامة  ،حيث أنه يوفر املعرفة األساسية الالزمة من
السيد روبرت وارد

إن ما يحققه قسم املساحة البحرية بكلية الدراسات البحرية
بالرغم من نشأتِها احلديثة مل يكن ليتحقق إال
من إجنازات رائعة
ِ
وبدعم ورعاي ٍة اململكة العربية السعودية و جامعة
بتوفيق من اهلل
ٍ
ِ
امللك عبد العزيز الن تأهيل الكوادر البحرية على مستوى عايل
من احلرفية و الكفاءة لسد فجوةِ الطلب املتزايد من سوق العمل
البحري من املساحني البحريني يسهم بشكل كبري يف استمرار
التنمية و مواكبة التطور يف جماالت العمل و الصناعة البحرية
حيث ان هذا التخصص يهتم بتأهيل اخلريجني علميا و مهنيا
إلنتاج اخلرائط املالحية و خرائط االعماق و تفاصيل قاع البحر
التي تساعد يف حتديد املسارات املالحية للسفن و كذلك تستخدم
يف نقل البرتول و الغاز و حتديد احلدود البحرية و املساعدة
يف تنشيط عمليات الصيد و البحث عن الرثوات الطبيعية .و
قد حرص القسم منذ نشأته على االلتزام مبتطلبات اجلامعة و
مبتطلبات املنظمات الدولية البحرية يف تصميم و تنفيذ اخلطة
الدراسية و التدريب العملي بحيث يستطيع خريجينا يف
التنافس دوليا يف هذا اجملال البحري الفريد و املتميز.
اليوم نحتفل جميعا بتخريج اول دفعة من قسم املساحة
البحرية الذي ميثل أحد األركان األربعة التي ترتك ُز عليها كلية
الدراسات البحرية و منها قسم الهندسة البحرية و املالحة
البحرية و املوانئ و النقل البحري .إن أهمية هذا احلدث تتمثل
يف أن قسم املساحة البحرية سيمنح الشهادة املهنية والدولية
مساح بحري ( )CAT Aباإلضافة اىل شهادة البكالوريوس يف
املساحة البحرية املعرتف بها من املنظمة العاملية للهيدروجرافيا
و هو الذي يجعل من خريجينا كوادر بحرية معرتف بها عامليًا و
تستطيع املنافسة على جميع الوظائف املعروضة يف سوق العمل
البحري عامليًا .نحن نهنئ أبنائنا اخلريجني بحصولهم على هذه
الدرجة و هذا االعرتاف املهني و نتمنى لهم دوام التوفيق يف
مستقبلهم املهني و العلمي و نحن حريصني على التواصل معهم
دائمًا حتى بعد التخرج للتعرف على مدى تقدمهم يف سوق العمل
و سوف نهتم بأي مالحظات ميكن أن يشاركونا بها لالستمرار
يف تقدمي أفضل خدمه تعليمية و تدريبية لطالبنا األعزاء .و اهلل
ويل التوفيق.
وكيل الجامعة للمشاريع
أ.د /عبــد اهلل بن عمـر بافيل
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تقرير

كلية الدراسات البحرية  ...إمكانات متميزة لتأهيل كفـــــــ

إنجاز يستحق اإلشادة ونتطلع
إلى مزيد من اإلنجازات
في هذا المجال الحيوي

إن تخصص املساحة البحرية املسئول عن انشاء و حتديث
اخلرائط املالحية للسواحل البحرية للدول املطلة على السواحل
البحرية مثل اململكة العربية السعودية أحدث نقلة نوعية يف
التعليم العايل من خالل مزج التعليم األكادميي و التعليم املهني
لتأهيل الكوادر املتخصصة يف املسح البحري وحيث أن اململكة
بشكل كبري يف اقتصادها على التجارة
العربية السعودية تعتمد ٍ
البحرية من خالل موانئ حديثة ذات تقنية عالية التي حتتاج اىل
توافر خرائط مالحيه و خرائط االعماق البحرية ذات دقه عالية
حتى تستخدم يف املساهمة يف مرور السفن التجارية يف مسارات
معلومة االعماق لتامني سالمتها فان اململكة اهتمت بإعداد كوادر
وطنية للوصول إىل االكتفاء الذاتي باململكة و ساهمت جامعة
امللك عبد العزيز بإنشاء و بدعم كلية الدراسات البحرية بأقسامها
البحرية األربعة و خصوصا قسم املساحة البحرية املسئول عن
تدريب و تأهيل املساحني البحريني لدعم سوق العمل بالكوادر
البحرية املعدة و املدربة على أحدث التقنيات املستخدمة يف عمل
املسح البحري و اململكة تعترب هذا التخصص ذو أهمية بالغة
لكونها تقع على سواحل بحرية طويلة حيث يحدها من جهة الغرب
البحر االحمر و من جهة الشرق اخلليج العربي و هي سواحل
اسرتاتيجية بالنسبة للملكة و حتتاج لوجود خرائط مساحية
بحرية دقيقة يوجد بها مناطق مل يتم عمل مسح بحري لها مطلقًا أو
حتديث اخلرائط املالحية مضى عليها عقدين من الزمن بسبب عدم
وجود كوادر وطنية بحريه يف هذا التخصص.
و لقد قام قسم املساحة البحرية بكلية الدراسات البحرية
بتصميم و تنفيذ برنامج أكادميي للحصول على درجة
البكالوريوس يف املساحة البحرية و قد راعى القسم عند تصميمه
وتنفيذه برنامج املساحة البحرية متطلبات املنظمة الدولية للمسح
البحري ( ) IHOالذي ُك ِّل َل باحلصول على االعرتاف املهني
العاملي من املنظمة يف صيف  2013بهذا الربنامج َ
الطموح الذي
يقوم بإعداد و تدريب اخلريجني يف جمال املساحة البحرية على
تنفيذ كل األعمال املساحية باحرتافية و مهنية عالية .و لقد حرصت
اجلامعة على صقل اخلربة العملية و التدريبية للطالب من خالل
تدريبهم خارج اململكة يف أحد دول اوروبا أو شمال أمريكا كأحد
متطلبات التخرج وها نحن اليوم نحتفل بثمرة هذا اإلجناز و ذلك
من خالل تخريج اول دفعة من قسم املساحة البحرية للحصول
على الشهادة املهنية الدولية مساح بحري ( )CAT Aباإلضافة
اىل شهادة البكالوريوس يف جمال املساحة البحرية معرتف بها
رسميًا من املنظمة الدولية للمسح البحري ( . ) IHOنهنئ أبنائنا
الطالب و جميع منسوبي الكلية على هذا اإلجناز و نتمنى لهم كل
التوفيق و النجاح يف مسريتهم العلمية و العملية .و اهلل من وراءِ
القصد.
وكيل الجامعة
أ.د /عبداهلل بن مصطفى مهرجي

كلية الدراسات البحرية بجامعة امللك عبد
العزيز إحدى القطاعات الواعدة بالنظر إىل الدور
املهم الذي تلعبه البحار يف اقتصاد وأمن الدول من
خالل منظومة النقل البحري ونظام املوانئ املكملني
لبعضهما  .وتكمن أهمية النقل البحري باعتباره
العنصر احليوي لألمن الوطني والقتصاد الدول
والداعم للتجارة الدولية واالقتصاد العاملي لكونه
أقل تكلفة من وسائل النقل األخرى وأكرث استيعابًا
وأمنًا  ،حيث أن ( ) %90من التجارة العاملية تنقل
عنطريق البحر مما يحفز الدول على استخدام
أساطيلها البحرية الوطنية يف السلم واحلرب  ،كما
أنه يعترب عنصرًا مهمًا يف عملية التنمية االقتصادية
للدول حيث يسهم يف حتسني ميزان املدفوعات
وبالتايل زيادة اإليرادات  ،ويساعد على توظيف
العمالة الوطنية وتعمري املناطق نتيجة التوسع
يف املشروعات املكملة للنقل مثل املوانئ وأحواض
السفن ومصانع بناء ومراكز إصالح وصيانة
السفن.
النقل البحري  ..إطاللة المملكة على
العالم

يعترب النقل البحري نافذة الدولة على العامل
من خالل األسطول الذي يجوب موانئ العامل
ويحمل علمها  ،ويعترب كذلك مصدرًا مهمًا لدعم
وتطوير التكنولوجيا احلديثة لكافة الصناعات
األخرى .
لذا سعت الدول العظمى وكافة الدول املتقدمة

التي تعتمد يف اقتصادها على النقل البحري
لتأسيس نظام نقل بحري عايل الكفاءة يدعمه
أساطيل بحرية عظيمة وموانئ حديثة ذات تقنية
عالية وموارد بشرية مت تأهيلها علميًا ومهنيًا حسب
املقاييس الدولية يف مؤسسات تعليمية وأكادميية
أخذت على عاتقها االرتقاء بنظام النقل البحري
وتطوير اجملال البحثي لقضايا ومشاكل ومواضيع
أنشطة النقل البحري األخرى كأنظمة النقل واملالحة
واألمن والسالمة واحملافظة على البيئة حتت لواء
املنظمة البحرية الدولية International
Maritime
Organization
 )(IMOاملنبثقة من األمم املتحدة مستندة أيضًا
على تشريعات ومعاهدات واتفاقيات منظمات
دولية أخرى.
المملكة لديها  1500ميل بحري على
البحر األحمر

ولو تفهمنا دور اململكة العربية السعودية التي
متتلك سواحل متتد ألكرث من  1500ميل بحري على
البحر األحمر واخلليج العربي لوجدناها من الدول
التي ميثل لها النقل البحري أهمية كبرية جدًا حيث
أن ( )%90من الصادرات والواردات للمملكة تنقل
عن طريق البحر خاصة السلع احليوية مثل البرتول
واملنتجات التي يرتكز عليها اقتصاد اململكة وأمنها ،
لذا اهتمت اململكة بتنمية صناعاتها يف جمال النقل
البحري واألنشطة البحرية األخرى ذات العالقة

خاصة أن اململكة حتتل املرتبة السابعة عشر بني
مائة وثالثة وستون دولة من أعضاء املنظمة
International
البحرية الدولية
)Maritime Organization (IMO
من حيث حجم األسطول التجاري السعودي
الذي يتزايد من سنة ألخرى  ،خاصة مع النهضة
االقتصادية الكبرية يف هذا البلد املعطاء من خالل
إنشاء املدن االقتصادية مثل مدينة امللك عبداهلل
االقتصادية .
األسطول التجاري السعودي  ..بنية
استثمارية وسوق عمل للكوادر البشرية
السعودية

يتألف األسطول التجاري السعودي حاليًا
من مئات السفن التجارية الضخمة التي تعمل يف
أعايل البحار إىل جانب املئات أيضًا من الوحدات
البحرية األخرى التي تعمل يف املياه اإلقليمية وبني
موانئ اململكة  ،باإلضافة ألكرث من عشرات األلوف
من وسائط الصيد االستثمارية والتقليدية وقوارب
ويخوت النزهة  ،إال أن نسبة السعوديون الذين
يعملون على تلك السفن والوحدات (حسب اجلدول
املرفق أدناه) ال تتجاوز ( )%8يف جمال املالحة
البحرية و( ) %12يف جمال الهندسة البحرية ولقد
أوضحت الدراسة التي أجرتها وزارة النقل أن
فرص العمل بقطاع النقل البحري تقدر بحوايل
( )35,000خمسة وثالثني ألف وظيفة تشغل القوى

أسماء الخريجين

ماجد عادل الردينى

عائض حسن المالكى

رائف خالد تاج الدين

أحمد سمير عيونى

بندر على الكبيشى

تقرير
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ـــــــــاءات متـــميزة تـسهــم في تطـويـر مجال المساحــــة البحرية فـي المملكة
البشرية السعودية منها ما نسبته حوايل ( )%19وهي
نسبة تعترب منخفضة جدًا وذلك لعدم توفر خمرجات
تعليم يف نشاط النقل البحري بصفة عامة واملالحة
البحرية والهندسة البحرية بصفة خاصة نتيجة لعدم
توفر مؤسسات تعليمية ومهنية حملية وانعدام ذلك
أيضًا يف دول جملس التعاون اخلليجي التي يحتاج
سوقها احمللي للكوادر البشرية الوطنية املؤهلة علميًا
ومهنيًا بجميع فئاتها يف جمال النقل البحري والتي
رمبا تتجاوز املائة ألف فرد على مستوى دول اخلليج
 ،باإلضافة للطلب العاملي للكوادر البحرية املؤهلة الذي
تزايد بازدياد التجارة الدولية مما تسبب يف عجز كبري
يف أعداد املالحني واملهندسني البحريني ومن املتوقع
أن يتزايد العجز بتزايد أعداد السفن حسب إحصائيات
املنظمة البحرية الدولية .
العمل في بحار المملكة في مجال النقل
والمسح البحري بحاجة إلى الكوادر المتخصصة

ولو أمعنا النظر يف تخصص املساحة البحرية
الداعم للنقل البحري والذي أصبح مهنة وحرفة عصرية
لها أهميتها يف اجملاالت املدنية والعسكرية ويعترب من
التخصصات النادرة على املستوى احمللي واإلقليمي
والدويل  ،لقد أشارت بعض التقارير أن أعداد
املتخصصني يف جمال املساحة البحرية قليلة وشحيحة
حيث أن متوسط أعمارهم تزيد عن (  )55سنة مما
يؤكد الشح الشديد يف أعداد اخلريجني املؤهلني يف
هذا التخصص خاصة اململكة العربية السعودية والتي
يعترب املسح البحري فيها له أهمية قصوى كون اململكة
تقع على سواحل بحرية طويلة من الغرب والشرق كما
أن هناك مواقع اسرتاتيجية اقتصادية أو عسكرية مهمة
مل ُتمسح إطالقًا أو أن مسحها كان قدميا جدًا وحمدودا
وال يتوافق مع املسح البحري احلديث  ،لذا حتتاج إىل
مسحها أو إعادة مسحها مسحًا بحريًا شامال .
ويتضح العجز الشديد يف الكوادر البحرية
والندرة الواضحة يف التخصصات البحرية اجلامعية
املؤهلة وغري اجلامعية للعمل يف جمال املسح البحري
أو النقل البحري بكافة قطاعاته سوا ًء على املستوى
الدويل أو اإلقليمي أو احمللي .
جامعة المؤسس  ..تواكب خطط التنمية
وتستجيب لمتطلباتها

ومواكب ًة خلطط التنمية يف اململكة العربية
السعودية واستجاب ًة للنداء الوطني فقد استشعرت
جامعة امللك عبدالعزيز أهمية التجاوب مع الطلب
املتزايد من اجلهات والهيئات التي لها عالقة وثيقة
بالدراسات البحرية للتعاون معها يف إعداد وتأهيل
الكفاءات العلمية واملهنية الوطنية الضرورية الستمرار
عجلة التنمية ومواكبة التطور يف الصناعات املرتبطة
بالنقل البحري واملساحة البحرية.وإعداد الربامج

عبدالعزيز أبوبكر باوارث

املساحني البحريّني وقادة
التي تهدف إىل إعداد ّ
السفن أعايل البحار احلكومية والتجارية واملهندسني
البحريني والكفاءات املتميزة يف إدارة وتشغيل املوانئ
وأعمال النقل البحري حسب املقاييس الدولية العاملية
واشرتاطات املنظمات الدولية (.)IHO & IMO
إنشاء كلية الدراسات البحرية بأقسامها
األربعة

صدرت موافقة جملس اجلامعة على إنشاء قسم
الدراسات البحرية يف كلية علوم البحار واعتماد
خططه املطورة يف اجتماعه الثاين للعام اجلامعي
1424/1423هـ املنعقد بتاريخ 1423/7/24هـ املوافق
2002/10/1م يف قراره رقم (. )7
ثم بعد ذلك مت حتويل القسم إىل كلية الدراسات
البحرية بعد موافقة خادم احلرمني الشريفني
حفظه اهلل بالتوجيه الربقي رقم /446م ب وتاريخ
1432/1/21هـ على قرار جملس التعليم العايل رقم
 1431/62/18بناء على توصية جملس اجلامعة
بقراره رقم ( )2يف إجتماعه الثاين للعام اجلامعي
1430/1429هـ املنعقد يف  1430/1/29املوافق
 2009/1/26م املتضمنة أربعة أقسم هي قسم املساحة
البحرية ،قسم املالحة البحرية  ،قسم الهندسة البحرية
وقسم املوانئ والنقل البحري .
وتعترب كلية الدراسات البحرية األوىل من
نوعها يف اململكة العربية السعودية التي متنح شهادة
البكالوريوس باإلضافة للشهادات املهنية الدولية
كمساح بحري فئة ( )CAT Aوكضابط بحري ثان
يف تخصص املالحة البحرية ومهندس بحري ثالث
وأخصائيني يف تشغيل وإدارة املوانئ حسب معايري

فهد فائق مغربى

املنظمات الدولية التي نصت عليها يف معاهداتها الدولية
مثل املنظمة البحرية الدولية International
)Maritime Organization (IMO
ومنظمة الهيدروجرافيا الدولية International
Hydrographic
Organization

 )(IHOومنظمة العمل الدولية International
Labour Organizationومنظمة الصحة
العاملية World Health Organization
 )(WHOوالتي مت ّكن اخلرجني من العمل يف هذه
اجملاالت على املستوى احمللي والدويل.

نسب وظائف القطاع البحري في شركات ومؤسسات النقل البحري
الرقم

مسمى الوظيفة

نسبة السعوديين

1

وظائف اإلدارة العليا

%78.9

2

وظائف التخطيط

-

3

وظائف العمليات البحرية

%31.1

4

وظائف الشئون الفنية والهندسية

%0.7

5

وظائف إدارة األطقم البحرية

%28.6

6

وظائف أطقم السفن ( الطقم المالحي )

%08.9

7

وظائف أطقم السفن ( الطقم الفني )

%19.6

8

وظائف التسويق

%31.2

9

وظائف القوى العاملة في اليخوت

%7.3

10

وظائف القوى العاملة في وسائط صيد األسماك

%22.6

محمد عبد اهلل باحطاب

مشارى دغيمان الحربى

8
نحتفل اليوم بأحد أهم إنجازات كلية
الدراسات البحرية من قسم المساحة
البحرية حاصلة على الشهادة المهنية
الدولية مساح بحرى()CAT A

تتمثل رؤية و رسالة قسم املساحة البحرية
بكلية الدراسات البحرية يف تقدمي تعليم و تدريب
بحري معرتف به عامليًا لتأهيل املوارد البشرية
السعودية البحرية املتخصصة لعمل اخلرائط
البحرية ذات دقه عالية و التي تساهم و تساعد يف
سالمة و تنمية التجارة البحرية و املساهمة يف
احلفاظ على الرثوات البحرية للمملكة عن طريق
حتديد خط القاعدة البحري الذي يتم احتساب
املياه اإلقليمية منه و كذلك يساهم يف التنقيب
عن مصادر الطاقة يف االعماق البحرية و يطمح
قسم املساحة البحرية يف أن يحقق جوده عالية
لهذا التعليم و التدريب و مبا يتوافق مع بنود
الئحة اجلامعة و متطلبات املنظمة الدولية للمسح
البحري ( )IHOويف احلقيقة فان رؤية ورسالة
قسم املساحة البحرية وكلية الدراسات البحرية
بأقسامها اخملتلفة تتوافق مع رؤية و تطلعات
جامعة امللك عبد العزيز يف تقدمي تعليم و تدريب
متميز للخريجني و أيضا تتالءم مع احتياجات
اخلطط التنموية وسوق العمل يف جمال صناعة
املسح البحري باململكة العربية السعودية سوا ًء
كان يف القطاع العام أو اخلاص الذي يهدف اىل
امداد الشركاء يف اجملال البحري مثل الهيئة
العامة للمساحة الهيئة العامة للموانئ و حرس
احلدود و شركة أرامكو السعودية مبساحني
بحريني على مستوى عايل من الكفاءة و اجلودة
يف انتاج اخلرائط البحرية و خرائط االعماق و
اعداد جداول املد واجلزر وغريها من اخلرائط
التي تساهم يف اجناز املهام البحرية التي ينفذها
هؤالء الشركاء.
اليوم نحتفل بأحد أهم اجنازات كلية
الدراسات البحرية أال وهو تخريج اول دفعة من
قسم املساحة البحرية بعد حصوله على االعرتاف
العاملي من املنظمة العاملية للهيدروجرافيا
( )IHOوإعطائه الصالحية ملنح خريجينا
الشهادة املهنية والدولية مساح بحري (CAT
 )Aوهي أعلى شهادة مهنية ميكن احلصول عليها
يف هذا اجملال ايل جانب شهادة البكالوريوس يف
املساحة البحرية التي متنحها اجلامعة خلريجيها
من قسم املساحة البحرية بكلية الدراسات
البحرية و هي شهادة أكادميية وبهذا يكون قسم
املساحة البحرية قد حقق الرؤية و الرسالة التي
كانت اجلامعة و الكلية قد وضعتها لنفسها و تكون
اململكة قد استفادت من احلصول على خريجني
على مستوى عايل من التعليم و التدريب.
و بهذه املناسبة العظيمة نود أن نهنئ
خريجينا من قسم املساحة البحرية بيوم حصادهم
و بحصولهم على أعلى الشهادات األكادميية
و املهنية يف جمال املساحة البحرية و نتمنى
لهم التوفيق يف مستقبلهم الوظيفي و املهني و
أن يكونوا واجهة مش ِّرفة جلامعة املؤسس و
لكلية الدراسات البحرية و أن يكونوا على قدر
املسئولية و األمانة التي قاموا بحملها و هي
النهوض بسوق العمل البحري عن طريق االعتماد
على الكفاءات الوطنية و أعاننا اهلل جميعًا على
خدمة هذا الوطن احلبيب بكل ما أوتينا من جهد
و قوة و هو على ذلك قدير.
وكيل الجامعة للتطوير
أ.د /.عبدالفتاح بن سليمان مشاط
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متابعات

خريجو قسم المساحة البحرية من ذوى الكفاءات العالية فى المسح البحرى
إن قسم املساحة البحرية من األقسام املتميزة يف كلية الدراسات البحرية
و تربز أهميته يف أنه القسم األكادميي الوحيد باململكة العربية السعودية الذي
يأخذ على كاهله تأهيل الكوادر البشرية السعودية يف جمال صناعة املسح البحري
و مواكبة متطلبات التنمية احلديثة لدفع عجلة التجارة العاملية و سالمة احلدود
البحرية و احملافظة على الرثوات املعدنية و مصادر الطاقة عن طريق إعداد
خرائط بحريه دقيقه وحتديد احلدود البحرية اإلقليمية للمملكة العربية السعودية
بدقه عالية .لذلك يعترب تخصص املساحة البحرية بكلية الدراسات البحرية أحد
التخصصات املهمة و اإلسرتاتيجية التي تسهم بشكل كبري يف عملية التنمية
االقتصادية و سالمة احلدود البحرية للمملكة ،وقد بادرت و قدمت جامعة امللك عبد
العزيز الدعم الكامل الستحداث برنامج املساحة البحرية ،تبعًا ملتطلبات اجلامعة
و ليتطابق أيضًا مع متطلبات املنظمة الدولية للمسح البحري ( ، )IHOولقد مت
بحمد اهلل االعرتاف بقسم املساحة البحرية من املنظمة الدولية للمسح البحري
كجهة مانحة للشهادة املهنية الدولية مساح بحري من فئة ( )CAT Aو هي أعلى شهادة مهنية
باإلضافة إىل شهادة البكالوريوس يف املساحة البحرية التي متنحها الكلية و هي شهادة أكادميية.
وهذا اإلجناز يعترب هو أول اعرتاف على مستوى منطقة الشرق األوسط و قارة أفريقيا من املنظمة
الدولية للمسح البحري وهذا هو أحد أسباب اعتزازنا بكلية الدراسات البحرية و بقسم املساحة
البحرية التي حترص دائمًا على جتويد العملية التعليمية و التدريب البحري لطالبنا لكي يستطيعوا
املنافسة حمليًا و عامليًا يف سوق العمل البحري .وعلى الرغم من حداثة القسم فانه متكن من احلصول
على العديد من املشاريع البحثية املتميزة و املدعومة من اجلامعة ،وإنشاء جمموعه بحثيه تقوم

بدراسة و مراقبة السواحل البحرية السعودية ،و هذه األبحاث تساهم يف إثراء
و تطوير العملية التعليمية بالقسم و تعود بالنفع علي خريجينا الذين يرغبون يف
استكمال الدراسات العليا .ونحن أيضا نثمن مشاركة طالب قسم املساحة البحرية
يف امللتقى العلمي السنوي لطالب اجلامعة الذي مت عرض أنشطتهم التدريبية
املتميزة بها و عرض مشاريع التخرج اخلاصة بهم و التي وجدنا فيها احرتافية
عالية يف اجنازها حيث تتميز بالتطبيق العملي إلنتاج اخلرائط البحرية.
اليوم ونحن نحتفل بتخريج أول دفعة جديدة من قسم املساحة البحرية
حصلت علي شهادة البكالوريوس يف املساحة البحرية و كذلك شهادة مساح بحري
فئة ( )CAT Aمعرتف بها رسميا من املنظمة الدولية للمسح البحري و نهنئ
أبناؤنا اخلريجني بهذا اإلجناز الكبري و نهنئ ذويهم على حصاد ثمرة دعمهم
ألبنائهم على مدار سنوات الدراسة و نهنئ كلية الدراسات البحرية و قسم املساحة
البحرية ممثلة يف سعادة عميد الكلية و جميع منسوبي الكلية على هذا التقدم يف
جمال املساحة البحرية و على تهيئة الظروف املناسبة و البيئة املُثلى لتمكني طالبها من التحصيل
العلمي و التدريب البحري املتميز و نتمنى لهم جميعًا مزيدًا من الرقي و التقدم بعون اهلل و توفيقه.

وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي
أ.د /عدنان بن حمزة محمد زاهد

زيارة موفقة ومستقبل وآعد

هناك معلومات البد من ذكرها قبل الدخول يف صلب املقال مصدرها الهيئة
العامة للمساحة اجليولوجية التابعة لوزارة البرتول والرثوة املعدنية  .لقد جاء
يف املعلومات ان اململكة العربية السعودية متتلك ثالث وآجهات بحرية على
اخلليج العربي والبحر األحمر بطول  ٣٤٠٠كلم منها  ٢٤٠٠كلم على ساحل
البحر األحمر .كما متتلك  ١٣٠٠جزيرة منها  ١١٥٠جزيرة على طول ساحل
البحر االحمر يغلب على معظمها العذرية وإستواء السطح .إذًا نحن نتحدث
عن ثروة بحرية مذهلة التتوفر ألي دولة يف احمليط اإلقليمي بل وال نبالغ يف
العاملية من حيث املوقع اجلغرايف والتميز الفريد يف الشطآن واجلزر واخللجان
والرؤوس البحرية ناهيك عن احلياة البحرية الفريدة خاصة يف البحر األحمر
الذي يعد من أغنى بحار العامل بالشعاب املرجانية املتنوعة ذات الكثافة  ..وهذا
ماأشار اليه سمو ويل ويل العهد وزير الدفاع األمري حممد بن سلمان يف حواره
هذا الشهر مع صحيفة «األيكومنست» الربيطانية يف نقطة حديثة عن مصادر تنويع الدخل وتطرقه
للرثاء البحري للمملكه الذي عده احد الروافد املهمة خلزينه الدولة مستقبلًا ودلل على ذلك بقوله
حرفيًا للصحيفة « لقد أمضيت إجازة بشمال جدة مابني أملج والوجه وصدمت ان هذا يف اململكة «
كناية عن روعة املكان وموقعة وعدم إستثماره  ..هذه املقدمة ستقودين بال شك وبكل ثقة للحديث
عن اجلانب البحري يف اململكة فكما البحر كبري فالنشاط فيه كب ٌير أيضًا ولكي نلم بشئ من ذلك
النشاط الذي أدركته جامعة امللك عبد العزيز بجده قبل ٢٠عامًا بإنشاء كلية علوم البحار يتبعها عدة
أقسام منها فحوى مقايل « قسم الدراسات البحرية» الذي حتول يف حفل تدشني جرى بهذه املناسبة
التاريخية يف ٢٢/٥/١٣٣٤هـ اىل كلية للدراسات البحرية تهتم بتوفري البنية التحتية املؤهلة
يف جمال النقل البحري والذي تعتمد عليه اململكة بنسبة تقارب ال ٩٠ ٪يف صادراتها ووارداتها
املتنوعة  .االمر الذي يحتم على الكلية ويضع على عاتقها مسؤولية خلق كوادر مؤهلة تأهيال عاليًا
لتوطني الوظائف للسعوديني يف هذا اجملال احليوي والهام  .من هنا يربز دور الكلية وأهميتها من
كونها األوىل على مستوى اململكة يف التعليم البحري .وهناأتذكر جيدًا ذلك اليوم السعيد الذي
قادتني فيه قدماي قبل ٤سنوات مصطحبًا معي آخر أبنائي من الذكور ( مشاري ) لتسجيله يف
الكلية يف موقعها الفريد ومبناها املؤقت الذي حتول فيما بعد اىل صرحًا جميلًا بإطاللته البحرية
على شاطئ خليج أبحر يومها أدركت أن للكلية شان ومستقبل وآعد وقلت البني رؤيتك ملنظر البحر
كل يوم من داخل الكلية لكفيل بتخطي الصعاب فأنت يف هذه الكلية الواعده من البحر واىل البحر
الذي سيقودك وزمالؤك كل يف تخصصه بإذن اهلل لبحار العامل .وبالفعل حتقق حلمي بحمد اهلل
وبتوفيقه بتخرج إبني هذا العام من قسم { املساحة البحرية } وأنهى تدريبه العملي على السفن

الرآسية واملتحركة يف املياه الكندية ليحصل على بكالوريوس الكلية يف املساحة
البحرية كمساح بحري على املستوى الدويل  CAT:Aوالتي من خاللها
يستطيع هو وزمالؤه من بقية األقسام االخرى الثالثه التي سأتطرق لذكرها
الحقًا للعمل يف القطاعني احلكومي واألهلي داخل اململكة وخارجها  .إن حلمي
مل أحق ْقه بيدي ولكن حققه رجال خملصون وضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم
أو ًلا بتحويل القسم اىل كلية وثانيًا وهو األهم « إنتزاع « اإلعرتاف الدويل بها
من قبل املنظمة البحرية الدولية»  « iMOلتنظم اململكة والكلية للدول املانحة
للشهادات التأهيلية البحرية يف هذه املنظمة البحرية العاملية لهم مني ومن
الوطن كل الشكر والتقدير الأعرفهم حقيقة ومل ألتقي بأي منهم وإن كان يل
الشرف يف ذلك حتى كتابة هذه السطور مبا فيهم عميد هذه الكلية الذي واكب
مسريتهاوكانت حلمه الدائم يف هذا التحول كما سمعت من خارج أسوار الكلية
وأقصد به سعادة االستاذ الدكتور سامل احلربي ..بقي علي أن أشري اىل ان هنالك  ٣أقسام اخرى
بالكلية تتبع نفس اخلطة الدراسية يف عدد الساعات والتدريب والشهادة الدولية بتنوع التخصص
تلكم األقسام هي» قسم املالحة البحرية  -قسم املوانئ والنقل البحري  -قسم الهندسة البحرية
وإذا كان يل من جملة أخرية أختم بها مقايل عن كلية الدراسات البحرية بجده فعندي نداء ورجاء
فالنداء اوجهه ألبنائي الطالب مبزاحمة أبواب هذه الكلية لاللتحاق بأقسامها احليوية النادرة يف
التخصصات والرجاء أوجهه بكل احلب والتقدير للقطاع احلكومي احملدود بهكذا تخصصات
نادرة لعل أبرزها «هيئة املساحة « التابعة لوزارة الدفاع سابقًا وللقطاع األهلي واخلاص الواسع
النشاط يف ذات اجملال أن يستقطبوا خريجي هذه الكلية وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم خاصة
إذا علمنا أن نسبة التوطني يف هذا القطاع التتجاوز ال٪١٩ ج ّلهم غري مؤهله أكادمييًا .ويف هذا
املنحى سأعيد بالذاكرة للقطاعني لبدايات تأسيس الشركة الوطنية العمالقة عامليًا « أرامكو» وكيف
إستقطبت العمالة الوطنية باإلغراء املادي والتدريب والتأهيل «ومل تستقدم « أكرر « مل تستقدم «
لقد أعطتهم مايستحقون وأعطوها مايستطيعون ليسطروا إسمًا ُكتب وال يزال يكتب مباء الذهب
وعلى مدى ٨٠عامًا « أرامكوا» ليتجاوز منسوبيها أكرث من  ٥٠الف مواطن ولتستطيع مبواردها
املالية أن تدفع بكل أريحية وزيادة العجز املايل يف ميزانية الدولة لهذا العام .فهل نحن فاعلون
مثلها أمتنى ذالك .
دغيمان الحربى
والد الخريج مشارى دغيمان الحربى

قسم المساحة البحرية يمتلك إمكانيات مهمة أسهمت بفعالية في تكوين وتأهيل الخريجين
يعترب قسم املساحة البحرية من األقسام النادرة فى جامعات املنطقة
و على مستوى الوطن العربى و أفريقيا .كما أنه القسم الوحيد احلائز على
األعرتاف الدوىل من املنظمة الدولية للمسح البحرى لربناجمه على مستوى
البكالوريوس .وقد ظل القسم و منذ انشاءه يقدم خربة تعليمية تراكمية
للطالب تعينهم على االملام الشامل بكل مهارات علم املساحة البحرية ،وهو
من العلوم التطبيقية الزائدة فى التطور  ،استنادا على تطور التقنيات
املتعلقة به.
ميتلك قسم املساحة البحرية إمكانيات تدريب و تأهيل متطورة متكن
الطالب من اإلملام بكافة اجلوانب النظرية والتطبيقية لعلم املساحة البحرية
 ،حيث توفر سفينتا التدريب اجلامعة هيدروجرافيا 1و العزيزى البنية
التحتية املهمة للتدريب امليدانى ،و هما مزودتان بأجهزة املسح البحرى
احلديثة مثل جهاز السونار متعدد األشعاعات و جهاز السونار للمسح
اجلانبى و العديد من األجهزة األخرى .باألضافة اىل املعامل و احلزم الرباجمية املتكاملة و
البيانات املكانية و بيانات األستشعار عن بعد و التى يتم التعاون على حتديثها بصورة دورية
مع اجلهات اخملتصة فى الهيئة العامة للمساحة و مدينة امللك عبد العزيز للعلوم و التكنولوجيا.
الهيئة التدريسية بقسم املساحة البحرية تشكل فريق متجانس من اخلرباء متعددو
التخصصات و بتاهيل عاىل فى كل علوم املسح البحرى  ،و اعضاء هيئة التدريس بالقسم
يستشعرون اهيمة البحث العلمى كنشاط اساسى لعضو هيئة التدريس  ،حيث ينشطون فى
العديد من املشاريع البحثية احمللية املدعومة من عمادة البحث العلمى باجلامعة و العاملية
عرب اجملموعات البحثية التى اعتمدتها عمادة البحث العلمى للجامعة بالشراكة مع باحثني
من جامعة يورك فى كندا  ،و جامعة كونكورديا فى كندا  ،هذا باألضافة اىل اجلهود البحثية

التى يقوم بها مبتعثو القسم فى اجلامعات العاملية اخملتلفة فى أسرتاليا  ،و
بريطانيا ،و الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا وهولندا و فرنسا.
يعترب طالب قسم املساحة البحرية من الطالب املتميزين فى حبهم للعمل
البحرى و فى امتالكهم للمهارات و املعارف الالزمة الداء مهمتهم على اكمل
وجه و بكل جدارة و اقتدار ،هذا وقد حرص القسم خالل العشر سنوات
املاضية و بدعم كبري من سعادة عميد الكلية الدكتور سامل احلربى و األدارة
العليا للجامعة  ،حرص على توفري فرصة تدريب عاملى للطالب للوقوف
على بيئات عمل ميدانى خمتلفة و لالنصهار مع فرق مسح بحرى معروفة
عامليا ،حيث يكمل الطالب تدريب ميدانى خارجى مدته ستة أسابيع بالتعاون
مع احد املراكز املرموقة عامليا فى جمال املسح البحرى ،وقد اكمل الطالب
تدريبهم فى كل من كندا ،فرنسا ،هولندا و األمارات .مما كان له اطيب األثر
فى صقل جتربة طالبنا  ،وقد اشاد بذلك خريجونا الذين يعملون األن بالهيئة
العامة للمساحة و شركة أرامكو و العديد من الشركات و اجلهات الوطنية.
أننى فى هذه املناسبة  ،اتقدم بالتهنئة احلارة البنائى اخلريجني  ،و السرهم على التميز و
الريادة فى هذا اجملال الهام و وفق معايري عاملية تتيح لهم ارساء دعائم قوية لهذا اجملال ليس
فى اململكة العربية السعودية فحسب  ،بل فى كل املنطقة اخلليجية و العربية .كما احث ابناءنا
اخلريجني باملواصلة واملثابرة بذات الروح الوثابة  ،للنهوض واالرتقاء بوطنهم و امتهم .
د .رفعت محمد عثمان عبد اهلل
مشرف قسم المساحة البحرية
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An Important Achievement
of the Faculty of Maritime
Studies

The vision and mission of the
Hydrographic
Surveying
Department
,Faculty of Maritime Studies in the provision
of education and maritime training ,
which is internationally recognized, for the
rehabilitation of the Saudi marine human
resources specialist for the production of
nautical charts with high accuracy and that
contribute to and assist in the safety and
maritime trade development and contribute
to the preservation of the marine wealth of
the kingdom by identifying the baselines
that determine the territorial waters, as well
as contribute to the exploration of energy
sources in the marine depths and aspires
hydrography department to achieve high
quality of the education and training and
in conformity with the list of university
items and the International Hydrographic
Organization (IHO) requirements. In fact,
the vision and mission of the Department
of departments and the of Maritime Studies
its various sections in line with the and the
needs the King Abdulaziz University in the
provision of education and outstanding
training for graduates and also fit in with
the development plans and the needs of the
labor market in the field of hydrographic
surveying industry in Saudi Arabia, whether
in the sector public or private, which aims
to supply partners in the maritime field,
such as the General Authority for Ports and
border guards and Saudi Aramco offshore
on a high level of efficiency and quality in
the production of nautical charts and maps
depths and prepare tide tables and other
maps contribute to the completion of the
tasks carried out by of these partners.
Today we celebrate one of the most
important achievements of the of Maritime
Studies, namely the graduation of the first
batch of the Department of Hydrographic
Surveying after receiving recognition
from the International Hydrographic
Organization (IHO) and to grant our
graduates professional and international
certificate which is the highest vocational
certificate can be obtained in this area along
with a bachelor›s degree in hydrographic
surveying granted by the university to
graduates of the, Faculty of Maritime Studies
, which is an academic degree . By this,
department has achieved the vision and the
hydrographic surveying that the university
and the has set for itself and be Kingdom have
benefited from access to graduates with a
high level of education and training.
On this momentous occasion we would
like to congratulate our graduates from the
Department of Hydrographic Surveying
harvest day and their access to the highest
academic and professional certificate in the
field of hydrography and wish them well
in their careers and professional and that
they interface supervisor for the University
founder and the Faculty of Maritime studies
and to be on the as the responsibility and
the Secretariat, which they carry and the
advancement of the maritime labor market
by relying on national competencies and May
Allah help us all to do our best in this beloved
homeland service, with all our effort and
strength.

Vice President for Development
Prof. Abdel Fattah bin Suleiman Mashat

Monday 29 Rabi second 1437 AH 8February, 2016 AD

Rebounds

Graduates of the Department of hydrographic Surveying Represent an elite
group of graduates with The Highest caliber in the Maritime Field

Praise be to Allah, who taught by the pen, prayer and
peace be upon the Prophet of Huda prophet Mohammed
the strived Prophet, who urged us to seek knowledge as
stated in the talk «Seeking knowledge is obligatory on
every Muslim» and his family and companions him.
The Department of Hydrographic Surveying at the
Faculty of Maritime Studies is a special department.
It highlights its importance in it is the only academic
department in Saudi Arabia who undertakes the
responsibility of the training of the Saudi human
resources in the field of Hydrography and keep pace with
modern development requirements for effective World
Trade. In addition to the safety of maritime borders and
protection of mineral and energy resources by preparing accurate charts
and identify regional territorial water of the Kingdom of Saudi Arabia
with high accuracy. This makes the specialization of Hydrographic
Surveying in the Faculty of Maritime one of the strategic disciplines
which contributes significantly to the economic development and
the safety of maritime borders of the Kingdom. This program has
been initiated by King Abdulaziz University and was provided with
full support based on the requirements of the University and also to
conform with the International Hydrography Organization (IHO),
praise be to Allah that the recognition of this program as (CAT A)
granting program in addition to the bachelor›s degree in Hydrographic
Surveying. This achievement is considered the first recognition in the
Middle East region and the
continent of Africa and this is one of the reasons for our pride
of the Faculty of Maritime Studies and the Hydrographic Surveying
program, which has always been keen to improve the educational
process and maritime training for our students to be able to compete
locally and globally in Maritime Professionals market.
Despite the fact that the Department of Hydrographic Surveying

is a new program, it was able to get many outstanding
research projects supported by the university and was
able to establish a research group that is studying and
monitoring the Saudi Arabia coasts. This research
contributes to the enrichment and development of the
educational process in the department and beneficial to
our graduates who are interested in completing graduate
studies. I also appreciate the participation of the students
of the Department of Hydrographic Surveying at the
annual scientific forum for university students, which has
been distinguished. The advanced professional technical
and scientific training displayed in the graduation
projects of the Students was accomplished in a high
level of professionalism in terms of the practical application that is
characterized by the production of nautical charts.
Today we celebrate the graduation of the first new batch of the
Department of Hydrographic Surveying with a Bachelor degree, as well
as Hydrographer (CAT A) officially recognized by the International
Hydrographic Organization (IHO). I congratulate our graduates with
this great achievement and we congratulate their parents to harvest the
fruit of their support for their children throughout the school years
and congratulate the Faculty of Maritime Studies and the Department
of Hydrographic Surveying represented by the Dean and all Employees
of the Faculty on this progress in the field of hydrography and for the
creation the right atmosphere and the optimum environment to enable
students of educational
attainment and maritime training excellence. I wish them further
prosperity, progress and the help of Allah Almighty.

Vice President for Graduate Studies and Scientific Research
Professor: Adnan Bin Hamza Mohammed Zahid

The Faculty of Maritime Studies: Distinct Opportunities for Education and
Training of a Distinct Generation. A true contribution to the development of
National Human Resource in the Kingdom
The Faculty of Maritime Studies at King Abdulaziz
University is considered as one of the most promising
sectors in view of the important role played by the sea in
the economy and the security of nations. The importance

of maritime transport as a vital element of national
security and the economy of countries supporting
international trade and the global economy, is due to the
moderate cost of transportation compared with other
modes of transport. It is also more scalable and secure,
as the (85 - 90%) of the global trade is transported by sea.
This stimulates countries to use national maritime fleets
in peace and war. Furthermore, maritime transport is
considered an important element in the economic
development of countries as it contributes to improving
revenues and helps to boost national employment. As a
result, it supports the expansion of port cities and the
development of new ones, including other maritime
industries such as shipyards for shipbuilding, as well as
centers for repair and maintenance of ships.

Shipping Industry: The window of the Kingdom to the World

Shipping is a window for the kingdom to the world. Through the National
Fleet that travels the world presenting an important source of support for
the development of a benchmark technology for all other industries.
Traditional maritime nations, as well as developed countries, depend
on the shipping industry in their economy. This supports a universal system
of the maritime transport industry, based on mutual benefits of technology
transfer and the exchange of professionals. This was a cornerstone in

building capable human resource in accordance with the international
standards in education and training. The academic institutions have
undertaken the challenge for uplifting the maritime transport sector, and to
produce highly qualified professionals with direct support and recognition
of the International Maritime Organization (IMO) emanating from the
United Nations. In addition to local and regional legislation and international
treaties, and conventions.

The Kingdom has 1500 nautical miles on the Red Sea

If we look at the role of Saudi Arabia, which
has a coastline of more than 1,500 nautical miles on
the Red Sea and the Arabian Gulf, we find that the
Kingdom is one of the countries that shipping is
considered as of a great importance where that (%90)
of exports and imports of the Kingdom transported
over the sea, especially the vital commodities such
as petroleum and the products which are considered
crucial for the economy and security of the kingdom.
Therefore, the Kingdom focused on the development

of industry in the field of maritime transport and
other related marine activities especially that the
Kingdom occupies seventeenth place among one
hundred and sixty-three countries of the members
of the International Maritime Organization (IMO)
in terms of the Saudi merchant fleet size which is
growing from year to year, especially with the big
economic boom in this generous country through
the establishment of economic cities such as King
Abdullah Economic City.
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The department facilities
consist
of
state-of-the-art
equipment and instruments,
including
the
“University
Hydrography” survey
vessel.
The department facilities are
considered among the most
comprehensive in terms of both
technical and academic aspects.
These facilities allow students to
combine the professional skills
required to be licensed as a Cat
A Hydrographer. These facilities
are:

The Iniesta Brittagueni Institute in
France.
Unique System Company, Emirates
Baabood Navigation Company,
Saudi Arabia
Hydrographic
Surveying
Department
Duration of Study: 4 Years
Degrees offered:
Bachelor of Science in
Hydrographic
Surveying
in addition to “Category A”
Professional Designation
Department Objectives
The hydrographic surveying
department aims to provide
graduates with basic and advanced
knowledge
of
hydrography,
hydrographic data collection,
management, and presentation.
In addition, it provides knowledge
of data analysis to determine
depths and locations and to
create
hydrographic/nautical
charts, as well as navigational and
environmental protection.
Student Qualifications
The graduates are supported
with the foundation in science
needed to complete their program
of
study
successfully. Our
students study advanced physics
and math, which are essential
courses within the requirements
of the International Organization
for Hydrography (IHO). This is
in addition to specific courses
that further cover the IHO
requirements, including:
· Tide and Ocean Currents
and

Methods

· Nautical Chart Production
· Coastal Zone Management.
· Methods of Control
· Calibration and Precision
of Remote Sensing Data and
Photogrammetry
·
Geographic Information
Systems and Databases
· Methods of Collection of Singlebeam and Multi-beam Sonar Data
·
Establishing Seabed
Classification and Sub-bottom
Profiling
· Establishing Reference Stations
Using Satellites
· Determination of Structure
Reference Coordinates
· Geographical Demarcation of the
Maritime Border
· Monitoring and Control of
Natural Disasters such as the 2006
tsunami in south Asia
· Management and Control of
Marine Pollution

Academic Qualification

· Systems
Positioning
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· Bathymetric Mapping
·
Hydrographic Data
Management
· Maritime Law
· Operational Use of Nautical
Charts

Field Training Programs
Students are provided with
field and practical training parallel
to progression in academic
study, in accordance with the
IHO requirements. Hydrography
students are trained in the field
using “KAU Hydrography”, the
university survey vessel that is
equipped with hydrographic
surveying equipment. This starts
after the sixth term for two months
in the summer, and allows students
to calibrate and test hydrographic
surveying equipment as well as
to collect, analyze and classify
hydrographic data and present
hydrographic data models in
the form of nautical charts and
bathymetric surfaces. Prior to
graduation, students start field
training abroad. In previous
years, students were trained in the
Netherlands, France and Canada.
Laboratories and Equipment

• The Data Management and
Processing Lab, which contains
the latest software packages for
hydrographic data management
and processing, including “CARIS”,
“QUINSY”,
“FELEDERMOUS”
and “ArcGIS” with spatial and
3D analyst extensions, as well as
ArcPAD.
• The Surface Positioning Lab,
which consists of all ground survey
equipment including advanced
total stations and GPS receivers, in
addition to other survey equipment
used for surface surveying and
mapping.
The Digital Production
•
Lab produces large plots of colorindexed maps and nautical charts
with
advanced
visualization
capabilities for utilizing data
products from the other two labs,
i.e., the Data Management and
the Surface Positioning Labs, and
making them usable for decision
makers and users.
The Hydrographic Survey
•
Department strives to provide
integral solutions that combine
theoretical and applied aspects
and link them to research using
a “University
Hydrography”
vessel through systematic and
well-planned survey operations
for training and the purposes of
research into reasonable water
depth. The vessel is equipped with:
i. Single-beam echo sounder
ii. Multi-beam echo sounder
iii. Side scan echo sounder
iv. Sub-bottom profiler
v.
Remotely Operated Vehicle
(ROV)
vi. Sound Velocity Profiler (SVP)
vii. Motion Reference Unit (MRU)
viii. Tide Gage
The vessel is also supplied with
a data collection and processing
computer package and on-the-fly
charting software.
Short Courses and Professional
Training Programs
The Hydrographic Surveying
Department is currently preparing
specialized training programs for
community service by providing
short professional and specialized
courses in certain aspects related to
categories «A» and «B” recognized by
the IHO.
The department is working
on strengthening relations with
different stakeholders including
Aramco, the General Directorate
of Surveys (GSC) and the Saudi
Geological Survey.

training

His Excellency the President of the
General Commission for Survey
Congratulates the Graduates

Praise be to Allah, prayer and peace be upon
our master and our Prophet Muhammad and
his family and companions.
I am pleased to take this opportunity to
congratulate HE Prof. Abdul Rahman Bin Obeid
Alyoubi, Acting President of King Abdulaziz
University and to Dr. Salem Marzooq Alharbi,
Dean of the Faculty of Maritime Studies and to
our graduates on the occasion of their completion
of bachelor›s degree in Hydrographic Surveying in
addition to the international professional certificate
of Hydrographic Surveyor which is considered
the beginning of the road to professionalism in
this area, which deals the safety of life at seas and
fulfills the international requirements for safety of
navigation. This puts an enormous responsibility
on the graduates who reinforce the importance of
engaging in the practical application and advancing
their technical skills in various domains of practice
from planning to collection and processing of data.
Therefore, I call upon our graduates to engage in
the process and active participation in the work
of Hydrographic Surveying programs and to
build their capacity and gain practical experience.
I wish them a bright future, and I wish King
Abdulaziz University further progress and success.
The General Commission for Survey, the King
Abdulaziz University, share the goal and the vision
of training of national cadres, especially that both
are recognized by the International Hydrography
Organization (IHO), especially since the Kingdom
represented by General Commission for Survey
is a member of this organization. The geographic
location of the Kingdom between the-the Red Sea
and the Gulf of Aqaba to the west and the Arabian
Gulf to the east provided long coasts and extended
waters, which presents a strategic location that is
of importance in the global maritime trade and
shipping, which added more local and regional
commitments towards safety of international
navigation. Therefore, the General Commission
for Survey has worked in preparation and
training of national professionals in the domain
of Hydrographic Surveying and has provided all
facilities in the form of programs and equipment
through the implementation of a number of
Hydrographic Surveying projects to cover several
areas in the Red Sea and the Arabian Gulf. The
General Commission for Survey has produced a
number of Nautical Charts in Paper and Electronic
as well as Coastal Zone Management maps and
according to the specifications of the International
Hydrographic Organization (IHO) and the
International Maritime Organization (IMO) as well
as cooperation with its partners to meet the needs
of the user and decision-maker in the Kingdom to
achieve development and to support the economy
of maritime and keep up with the wheel of modern
development in the light of attention and care of
the Custodian of the Two Holy Mosques and the
his First Crown Prince and the second Heir Crown
Prince, May Allah support them with his almighty
victory and May Allah bless and keep our country›s
prosperity, security and safety.

Dr. Abdul- Aziz Al-Saab
Director General Commission for Survey
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Faculty of Maritime Studies Provides an internationally
Vision

The Faculty offers a wide range of
career opportunities for graduates in
the government, public and private
sectors, such as on merchant ships,
coastal ships, oil rigs, oil and water
barges, auxiliary and supporting vessels,
ports, shipping companies, container
terminals, general commission for
survey, military, hydrographic and
geological surveys, coast guards, naval
forces, municipalities, oil companies,
pollution
control
departments,
shipyards, dockyards, dry docks, off
shore platforms, maritime research
vessels, maritime surveillance, chart
depots and all other maritime-related
administrations (military & civil) as well
as instructors in universities, academies,
colleges and maritime institutes.

To
provide
internationally
recognized education and training
in the fields of marine surveying and
maritime transport that will develop
the Saudi workforce and support the
growth of the national economy.
Mission
The Faculty of Maritime Studies
strives to provide high quality education
and training at international level in
the fields of Hydrographic Surveying,
Nautical Science, Marine Engineering,
and Ports and Maritime Transport.
In accordance with the provisions
of the university and the standards
of international organizations (the
International Maritime Organization
“IMO”, the International Hydrographic
Organization “ IHO”, and the United
Nations Conference on Trade and
Development “UNCTAD”), the issuing
authorities of the International
Certificates of Competency, and in line
with the needs of the development plans
and the labor market in the maritime
transport and maritime surveying
industries within the Kingdom of Saudi
Arabia.
Objectives
1. To prepare high school graduates
in the scientific stream or equivalent to
obtain a Bachelor›s degree or diplomas
in the disciplines of Hydrographic
Surveying, Nautical Science, Marine
Engineering, and Ports and Maritime
Transport. Also to enable students to
obtain International Certificates in
Hydrographic Surveying at CAT A or
B level or International Certificates of
Competency (Nautical Officer – Marine
Engineer).
2.
To prepare nautical officers
and marine engineers working on
board overseas vessels and in shipping
companies, as well as workers in
the field of maritime transport to
obtain International Certificates of
Competency (Captain on overseas
vessel- Chief Marine Engineer) and
other Certificates of Competency and
to raise their level of professionalism by
conducting specialized short courses.
3. To conduct specialized studies,
scientific and applied research and to
provide technical advice to develop the
maritime transport sector.
4.
To give all graduates and
Bachelor›s degree holders in the areas of
Hydrographic Survey, Nautical Science,
Marine Engineering, and Ports and
Maritime Transport the opportunity
to join the postgraduate Master›s
degree program in accordance with the
regulations for Graduate Studies in
Saudi universities.
5. To propagate a culture of science
and technology adoption through
conferences, symposia, workshops and
seminars.
Establishment of the Faculty of
Maritime Studies (FMS)
Taking into consideration the
pressing need of Saudi seafarers to
fulfill national and international
maritime industry requirements, the
Department of Maritime Studies was
established during the academic year
2002( 24/1423) under the umbrella of

the Faculty of Marine Sciences. It began
with three main streams, i.e. Nautical
Sciences, Hydrographic Surveying,
Ports and Maritime Transport, with
an initial intake of only 11 students. A
fourth stream, Marine Engineering,
was added during the academic year
2008( 1429/1428). Recently, it was decided
in the higher echelons of the Saudi
Government to establish a fully-fledged
Faculty of Maritime Studies. By the
timely decision of the Custodian of the
Two Holy Mosques (May Allah save him)
via order No. 446/MB dated 1432/1/21
in response to the Higher Education
Council Resolution No.1431/62/18
based on the recommendations of the
University Council Resolution No.2 at
its second meeting for the academic year
1430/1429, held on 1430/1/29( 2009/1/26),
an independent Faculty of Maritime
Studies was established. This faculty is
the first of its kind in the Kingdom of
Saudi Arabia and is distinguished by
its rare specialization in the Middle
East of awarding a Bachelor of Science
degree together with a Certificate of
Competence (CoC) in Nautical Science
and Marine Engineering and CAT ‘A’
and ‘B’ certificates in Hydrographic
Surveying.
International Maritime Training
Center
The faculty, with the generous
support of King University, has
developed a number of simulators and
labs such as a firefighting simulator,
marine
communication (GMDSS)
simulator, RADAR ARPA, and so
forth. It is planned to install eleven
more simulators and 33 workshops and
labs in order to create an international
maritime training center to provide a
complete solution for maritime safety
and disaster management.
Regional Examination Centre
To complete the preparation
program of education and training,
the granting of degrees and certificates
of competency and to organizing
periods of sea service for certificates of
competency, the faculty has coordinated
with the Ministry of Transport the
creation of rules and regulations
for the issuance of certificates of
competency for officers and marine
engineers graduated from the Faculty
of Maritime Studies or those who wish

to obtain certification for maritime
employment on board ships, whether
they are Saudi nationals or of other
nationalities. Consequently, the Faculty
of Maritime Studies at King AbdulAziz University has been recognized by
the Ministry of Transport and by the
International Maritime Organization
(IMO) as a regional examination center
under the supervision of the Ministry
of Transport. It will be authorized to
issue the certificates endorsed by the
Ministry of Transport and will issue
work the appropriate permits and
travel documents (passports/Seamens’
books) for students of the Faculty of
Maritime Studies and others working in
the field of maritime transportation to
enable them to work on board merchant
vessels.
Faculty of Maritime Studies
Admissions
1. Applicants must have successfully
completed the foundation year at the
main campus with at least 3 out of 5 GPA.
2. Applicants must pass the interview at
the faculty.
3. Applicants must pass the medical
examination, in accordance with the
International Labor Organization’s
(ILO) requirements. Both Nautical and
Marine Engineering students must be
free of epidemic diseases, chronic poor
vision, hearing loss and debilitating
diseases that might hinder them from
carrying out their duties on board ships.
4. Applicants need to have a good
knowledge of mathematics, physics and
English.
Discipline and Fitness
The Faculty instills in students
the qualities of leadership, teamwork
and discipline. The faculty also
organizes sports and other practical
and extracurricular activities such as
swimming, diving, water sports, sailing
and water skiing. Morning physical
training is also part of the curriculum
prior to the start of educational activities.
Instructional Language
All programs and training courses
are conducted in English at the Faculty
of Maritime Studies in accordance with
international requirements, as English
is the official language on board ships.
Employment Opportunities

Technical and Academic
Recognition and Accreditation
The marine officers and engineer
programs have been recognized by the
Singapore Maritime Authority, enabling
our students to obtain certificates of
competency (second marine officer and
marine third engineer) after successfully
passing the related courses and exams.
The faculty is in the final stages
of obtaining recognition from the
International Maritime Organization
(IMO) for Nautical Science and
Marine Engineering programs, as
well as obtaining recognition from
the
International
Hydrographic
Survey Organization (IHO) for the
Hydrography Survey program.
The Faculty of Maritime Studies
has completed submission of academic
accreditation documentations to The
National Commission for Assessment
and Academic Accreditation for
the academic programs in Marine
Engineering,
Nautical
Science,
Hydrographic Survey, Ports and
Transportation. In addition, in the
near future, the Faculty will present all
documentation of its four programs for
academic recognition from the Institute
of Marine Engineering, Science and
Technology (IMarEST) in the UK.
Partnerships with international and
government agencies
The Ministry of Transport
Ports Authority
General Commission of Survey
General Directorate of Military Surveys
Coastguards
Saudi Royal Navy
The Ministry of Civil Service
The Ministry of Labor
General Presidency of Meteorology and
Environment Protection
Jeddah Chamber of Commerce and
Industry
Bahri Company
National United Arab Shipping
Company
Singapore
Maritime
Academy,
Singapore
Hindustan Maritime Institute, India
Institute of Water Education (UNESCOIHO), the Netherlands,
Netherlands Maritime University
Liverpool John Moore’s University
Maritime Institute Willem Barents,
Netherlands
Arab Academy for Science. Technology
& Maritime Transport, Egypt
SUNY Maritime College in State
University of New York
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The Founder’s University Adhere to the National
Development Strategy and Addresses its Needs
Our Graduates:
National training with
international measures

To keep up with the development plans in
Saudi Arabia and in response to the national
appeal, King Abdulaziz University has felt
the importance of responding to the growing
demand from agencies and bodies that have a
close relationship with both maritime studies
to cooperate with them in the preparation
and rehabilitation of the necessary national
scientific and professional qualifications for the
continuation of the development process and

keep up with developments in related maritime
transport hydrographic surveying industries,
and the preparation of programs that aim to
develop hydrographic surveyors and the masters
of both governmental and commercial overseas
ships as well as marine engineers, and distinctive
competencies in the management and operation
of ports and maritime transport according to the
global international standards and requirements
of international organizations (IHO & IMO).

The Establishment of the Faculty
of Maritime Studies with its Four
Specializations
The University Council has approved creation of department of hydrographic surveying in
Faculty of Marine Sciences and approved its developed plans in its second meeting in the academic
year 1424/1423 H, which held on 1423/07/24 H corresponding to 2002/10/01 AD in its decision No. (7).
Afterwards the department has been converted to the Faculty of Maritime Studies after the consent
of The Custodian of the Two Holy Mosques, May Allah saves him, telegraphic guidance No. (446/MB)
date 1432/01/21 H on the Higher Education Council decision No. 1431/62/18 on the recommendation
of the University Council decision No. (2) at its second meeting for the academic year 1430/1429 H held
on 1430/01/29 H corresponding to 2009/01/26 AD, which includes four departments; Hydrographic
Surveying, Nautical Science, Marine Engineering, and Ports and Maritime Transport.
Faculty of Maritime Studies is considered the first of its kind in Saudi Arabia, which awards a
bachelor degree in addition to the certificates of international professional category A hydrographic
surveyors (CAT A), second nautical officer specialized in nautical science, third marine engineer,
and specialists in the operation and management of ports in accordance with the international
organizations requirements, which stipulated in its international treaties such as the International
Maritime Organization (IMO), the International Hydrographic Organization (IHO), the International
Labour Organization (ILO), and the World Health Organization (WHO). These international
certificates enable graduates to work in these fields at the local and international levels.

What is achieved by the Department of
hydrography, Faculty of Maritime Studies
of the great achievements in spite of
modern inception not have been possible,
without the support and sponsorship of
Saudi Arabia and King University, because
the rehabilitation of Navy personnel
on a high level of professionalism and
efficiency to meet the growing to the
continued development and keep abreast
of developments in the areas of work and
the maritime industry as this specialization
is interested in the rehabilitation of
graduates scientifically and professionally
for the production of nautical charts and
maps depths and seabed that will help in
determining the navigational paths of
ships details and also used in the oil and gas
and the identification of marine border
transfer and assist in the revitalization
of fishing operations and the search for
natural resources . Since its inception, to
adhere to the requirements of the university
and the requirements of international
maritime organizations in the design
and implementation of the study plan
and practical training section has been
careful so that our graduates can compLete
internationally in the maritime field in this
Unique and outstanding.
Today we all celebrate the graduation of
the first batch of hydrography department,
which represents one of the four pillars
that underpin the of Marine Studies
and including the marine engineering
department and maritime navigation
and ports and maritime transport. The
importance of this event is that the
hydrography department will provide
professional and international certificate
in addition to a bachelor's degree ,
which is recognized by the International
Hydrographic Organization (IHO) and that
makes our recognized and can compete on
all jobs . We congratulate our children
graduates to access to this degree and this
professional recognition and wish them
well in their future careers and scientific
time and we are keen to communicate
with them always , even after graduation
to get to know their progress in the labor
market and will take care of any Notes can
share with us her to continue providing the
best service education and training for our
students . Allah grants success.

Vice President for Projects
Prof. Abdullah bin Omar Ba Fail
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CAT A: provides a comprehensive and broadbased knowledge in all aspects of Hydrography
We celebrate the graduation of the
first batch of students in a great field

Saudi Arabia relies on the majority of its economy to
maritime trade and this vital artery and strategic needs
to produce maps freely to the depths of the sea maps
as well as the tables extensible and high-resolution
islands high and this needs to be human cadres freely
trained high-quality and processions of the era and
was training origination department hydrography
not long ago that cares about the graduation of FIG
offshore on a scientific level and professional global
fun of one of the achievements and creations of King
Abdulaziz University, represented the of Maritime
Studies , where they are setting up this national marine
human resources where there is a severe scarcity of
market privateindustry of hydrographic surveying
within the Kingdom, which was established by King
Abdulaziz University years ago and it took serious
steps to create this unique faculty , which has become a
pioneer in this field within the Kingdom, Middle East
region and, the continent of Africa .
Today we celebrate the graduation of the first batch
of students from the Department of Hydrographic
Syrveying who have completed all requirements of
education and training within the Department of
Hydrographic Surveying and which has been designed
in accordance with the regulations of the university
and the International Hydrographic Organization
(IHO). And on this day we are proud of our graduates
to grant bachelor›s degree majoring in hydrography
and nautical surveyor as well as the certification of a
class, which officially recognized by the International
Hydrographic Organization (IHO). And our hearts
have also encouraged by the recognition of the
Kingdom of Saudi Arabia by the International
Maritime Organization and attach it to the white
list of donor countries for marine certificates of
qualification in this international organization. And
our hearts have also encouraged by the recognition
of the Kingdom of Saudi Arabia by the International
Maritime Organization and attach it to the white list of
donor countries for marine certificates of qualification
in this international organization. And this great
event congratulate ourselves and our students of
graduates of this achievement owed this great event
and wish everyone continued success and uniqueness
and that the Department of Hydrographic Surveying,
Faculty of Maritime Studies achieve all their aspirations
ambitious to get all the additional international funds
to ensure the continuation of the educational career
and training excellence in this the field. All thanks and
appreciation to the faculty dean, Dr. Salim Al-Harbi
and all employees of the who endeavored all the effort
and work to become one the unique faculties in the
Kingdom and Internationally.

Vice President for Creativity, Innovation and Knowledge
Prof. Ahmed bin Hamed bin Ahmed Nagadi

About:
During the International Congress of
Surveyors (FIG) at Wiesbaden in 1971, a
Working Group was formed by Commission
IV (Hydrography) to develop International
Standards of Competence within the
profession of surveying at sea. In 1972, the
International Hydrographic Conference at
Monte Carlo, the International Hydrographic
Organization (IHO) set up a working group
for the compilation of training program in
hydrography conducted by Member States. In
1974, at the XIV FIG Congress in Washington,
it was resolved that the FIG and IHO working
groups combine to study and modify
the Report of the FIG working group on
Educational Standards. Based on which a two
category program for CAT A and CAT B was
developed to provide two unique categories
for hydrographic surveying. Category A
Program (CAT A) provides a comprehensive
and broad-based knowledge in all aspects
of the theory and practice of hydrography
and allied disciplines for individuals who
will practice analytical reasoning, decision
making and development of solutions to
non-routine problems.

The aspects of Knowledge
Two aspects of knowledge are used for each
category. For each of the two categories, there
are three levels of knowledge are defined. 1)
Fundamental - Basic knowledge of the subject,
normally not permitting the candidate to apply
it in actual hydrographic work, except in the
simplest of cases or under close supervision.
2) Practical - Knowledge of the subject as far as
theory and principles are concerned, sufficient to
enable their application in practice in all common
hydrographic tasks. 3) Detailed - Thorough
knowledge of the subject in all its aspects to enable
its application in all hydrographic activities
including the most difficult areas.
Practical training
Practical Exercises and Field Training are
important in Hydrography, because it is an
applied discipline; every student attending CAT
A is expected to be given hands-on experience
by the instructors. This experience should form
an important part of the student›s assessment,
and should be considered in two parts. Practical
Exercises and Field Training Projects, these
projects should reflect a complex multidisciplinary level of knowledge as outlined in the
syllabus and a full report should be compiled and
evaluated.
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The Maritime Transport Sector and The
Hydrographic Surveying Sector in the Kingdom
Require Highly Qualified Professionals
The hydrographic surveying specialty,
which has become a modern profession with
its importance in civil and military fields, is
of great support to maritime transport and
is considered as one of the rare specialties at
the local, regional and international level.
Some reports showed that the average age
for skilled hydrographers is currently at +55
years. The same reports showed that there
is a severe shortage in highly qualified and
skilled hydrographers at the international
level, particularly in the Kingdom of Saudi
Arabia in which it is considered of utmost
importance given the fact that the Kingdom is
located on long coasts, mainly in the West and

the East sides of the Kingdom. In these coastal
areas, there are economic or military strategic
areas that was not surveyed at all or that their
hydrographic map was too old as well as
incompatible with the modern hydrographic
survey, so these areas need to be completely
surveyed or re-surveyed with the modern
hydrographic surveying techniques.
Also, in human resources and obvious
scarcity in the marine-disciplinary university
and non-university in all sectors of the
hydrographic surveying or maritime transport
fields at the international, regional or local
levels.

The Saudi Merchant Fleet: An Investment
Infrastructure and Employment Opportunities
for the Saudi Human Resource
Saudi
Arabia›s
commercial
fleet
currently
consists
of hundreds of large
merchant ships that
operate on the high
seas as well as hundreds
of
other
marine
units operating in
the territorial waters
and between ports
of the Kingdom. In
addition to more than
tens of thousands of
media investment and
traditional
fishing
boats and promenade
yachts, but the Saudis
who are working on
those ships and units
ratio (according to the
attached table below)
does not exceed (8%)
in the field of maritime
navigation and (12%)
in the field of marine
engineering. A study,
which was conducted
by the Ministry of
Transportation,
showed that the Saudi
marine sector suffers
from a severe shortage
in manpower. Of the
35,000 jobs currently
available in the marine
sector, Saudis occupy
19 % only. This rate is
considered too low due

to the lack of education
outcomes in shipping
activity in general and
marine
navigation,
marine engineering,
in particular as well
as due to the lack
of local educational
and
professional
institutions
that
provide and also the
lack of this specialist in
the Gulf Cooperation
Council (GCC) that
its domestic market

needs national human
resources
qualified
academically
and
professionally in all
categories in the field
of maritime transport,
which may exceed one
hundred
thousand
individual at the level
of the Gulf States.
In addition, a global
demand for qualified
human resources that
increasingly growing
with the growth of

the
international
trade
causing
a
severe
shortage
in the number of
mariners and marine
engineers and this
shortage is expected
to be larger with
increasing a number
of vessels according
to the International
M a r i t i m e
Organization
statistics.

Commendable Achievement
and We Look Forward to Further
Achievements in this Vital Area

The specialization of Hydrographic Surveying is
responsible for the creation and updating of nautical
charts for coastal states, such as Saudi Arabia. This has
created the latest quantum leap in higher education
through the blending of academic education and
professional education for the training and specializing
of Hydrographic Surveying cadres. The Kingdom of
Saudi Arabia relies heavily in its economy on maritime
trade through the high-tech modern ports that require
the availability of crew members and bathymetric
maps with high accuracy used in contributing to
the passage of commercial ships, which supports
maritime safety. The Kingdom has focused on the
preparation of national cadres to reach self-sufficiency
of Professionals in Hydrography. King Abdulaziz
University has contributed through the establishment
and the support of the Faculty of Maritime Studies with
its four specializations, specifically, the Department of
Hydrographic Surveying that is responsible of training
and education of Hydrographic Surveyors to support
the labor market with highly qualified and trained
professionals on the latest technologies used in the field
of Hydrographic Surveying. The Kingdom of Saudi
Arabia considers this specialization as very important
due to its location surrounded by the Red Sea the
west o the and the Arabian Gulf to the east. This adds
strategic importance to the need for Hydrographic
data and Nautical Charts, more importantly, to the unsurveyed territorial waters of the Kingdom.
The Department of Hydrographic Surveying,
Faculty of Maritime Studies has designed and
implemented the academic program for a bachelor's
degree in Hydrographic Surveying according to
the standards of the International Hydrographic
Organization (IHO), which was recognized in the
summer of 2013 as an international CAT A certificate
granting program. King Abdulaziz University has been
keen to support the practical experience and training
for students through their training abroad in Europe
or North America as one of the degree requirements.
Today, we celebrate the fruit of this achievement
and through the graduation of the first batch from
Department of Hydrographic Surveying, with
international professional certificate as Hydrographic
Surveyor (CAT A) officially recognized by the
International Hydrographic Organization (IHO)
in addition to the B.Sc. Degree in Hydrographic
Surveying. We congratulate our students and all
employees of the Faculty of Maritime Studies on this
achievement and wish them all the best and success in
their careers and scientific process.

Vice President
Professor Abdullah bin Mustafa Mohargi
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Our Objective is to provide the
National Hydrographic Surveying
Sector with Qualified Professionals

Yesterday In 1406 H, (1995), the idea of
creating specialty of Hydrographic Surveying
in the Faculty of Marine Sciences at King
Abdulaziz University has emerged. The
idea was put forward by His Excellency the
former Director of the General Commission
for Survey, at the time of taking the capacity
of the General Directorate of Military Survey.
A detailed study of the subject continued
for a period of time in the corridors of King
Abdulaziz University. It has been confirmed
that the idea was pioneer, because of the lack
of this specialization locally in the universities
in the Kingdom, regionally at the Gulf region,
or at a broader scale at the Arab countries.
This was supported by the severe shortage of
specialists in Hydrographic Surveyors in the
Kingdom of Saudi Arabia and globally.
The Kingdom of Saudi Arabia has a long
coast of the Red Sea in the west and the Arabian
Gulf from the east and many of the shipping
routes need to be re-surveyed as there are other
areas not surveyed before. Building on the
University's vision and mission in the support
of Security and National Economy and in
community service through the education and
training of the Saudi human resources to meet
the needs of the labor market, this ambitious
idea came to existence. The attempt to
implement the adopted idea was faced by many
challenges, till the Department of Maritime
Studies, was established in 2002( ,1423) and the
number of students enrolled in this discipline
was only four students, including three Saudis,
and a Yemeni. All startup required equipment
and software were provided in addition to
training vessel, named KAU Hydrography1,
with all Hydrographic Surveying equipment
and devices.
Today, the number of students studying in
this department are 27 students presenting the
ideal ratio of number of students to professors,
which is 1/5 enabling the students with the
opportunity to take adequate and effective
education and training.
The number of our graduates reached 30
students, all of them are offered with good
career opportunities in either the university
as teaching assistants or in the General
Commission for Survey (GCS) or in the
Saudi Geological Survey (SGS), in addition
to various municipalities and the private
sector companies in the field of Hydrographic
surveying.
After achieving these objectives, we look
forward to the development of educational
programs at the graduate level and to
secure excellence in scientific research that
contributes to the development of the field of
Hydrographic Surveying in general.
Dr. Salem Marzook Alharbi
Dean of the Faculty of Maritime Studies

report

We celebrate the graduation of the first batch of graduates with
international professional Hydrographic Surveyor certificate

Hydrography is one of the basic sciences that are
used in the production of nautical charts and maps of
depths offshore and for production of tide tables and
other marine related applications. This is of utmost
importance for the countries bordering Coastal
extended hundreds of kilometers such as Saudi Arabia,
where it is necessary to determine the safe navigational
paths for commercial ships. It is also important to
delimit maritime borders and secure exploration and
extraction of marine resources of energy like oil and
gas. Hydrography is important in the planning and
positioning of fiber optics cables of communication,
as well as other network cables. Such applications are
of utmost importance to the economy, the security
and safety of the Kingdom of Saudi Arabia and this
makes the interest in the preparation of Saudi cadres
with high qualification at the university degree level is
important. The level of training for and education the
students secure at King Abdulaziz University provide
direct support for filling the gaps in national personnel
to cover the severe shortage in this field. It remains
one of the major priorities in the strategy of King
Abdulaziz University.
The great support provided by the Faculty of
Maritime Studies was characterized by the existence
of the Department of Hydrographic Surveying as one
of the important departments in the faculty since its
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inception. It has been and
still continues to be a keen
contributor to the global
maritime
organizations
recognition in all its
divisions and has culminated
in the recognition by the
International Hydrography
Organization
(IHO),
through the recognition
of its program in the
Hydrographic
Surveying
department. This makes
the effort of education and
training of Hydrographers
with
high
degree
professionalism
and
competitive with their peers working in this unique
specialty, a great advantage of this department. Since
the recognition of the department globally through
the IHO, the department was working to provide its
graduates with International Certificate (CAT A) and is
the highest Professional Certification in this area; this
is in parallel to the academic bachelor's degree.
It is a matter of pride at the Faculty of Maritime
Studies and the Department of Hydrographic Surveying
that this recognition is the only of its kind in the Middle

East region and in the continent of Africa, which is a
great achievement for the University, and Saudi Arabia,
the country that provided a significant role in the
university support and Faculty and the Department
over the past ten years to get to this pioneer goal that
has been reached. All praise is to Allah and this great
support from the decision-makers in this country.
Today we celebrate the graduation of the first
batch of graduates with international professional
Hydrographic Surveyor certificate (CAT A) and a
bachelor's degree in hydrography, we congratulate
the graduates for this achievement and great effort
to complete this program requirements and also
appreciate the efforts made by the Dean of the Faculty,
Vice Dean, Faculty members and employees of the
faculty to complete this great achievement. last but
not least, we urge the Faculty and the Department to
persevere in the effort to maintain this achievement
and continue to achieve the vision and message of the
Faculty and the Department, which are the vision and
mission the university. My sincere wishes for continued
success and achievement.

Acting President
Prof. / Abdulrahman Obaid Alyoubi
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The Faculty of Maritime Studies is Celebrating
The Graduation of the First Batch of
Hydrographic Surveying Department with
«CAT A» International Certificate

Under the patronage of
His Excellency the Acting
President of KAU, Prof.
Dr. Abdul Rahman Obeid
Alyoubi, The Department
of Hydrographic Surveying
celebrates the graduation
of the first batch with CAT
A International Certificate,
along
with
B.Sc. in
Hydrographic Surveying. The
ceremony is attended by their
Excellencies Vice President
of the , University, and
Honoured by Excellencies,
Directors and Officials from
various Government sectors
of interest and from Private
Sector. and with participation
from the President of the
International Hydrogrpahic
Organization (IHO

HE Acting President
of KAU explained that the
celebration of the graduation
of the first batch carries many
meanings, it reflects the efforts
made by the Faculty and
Administration in the Faculty
of Maritime Studies and the
Department of Hydrographic
Surveying in the preparation
and training of a group of
students who have chosen
this new specialization, which
was created based on labor

market needs in this vital area.
HE is pointing out that the
Department of Hydrographic
Surveying, which stood as
a unique department in the
Faculty of Maritime Studies in
2011, was able to provide the
graduates with a high level of
scientific qualification, that is
internationally recognized as
CAT A. He is stressing that
the Hydrographic Surveying
Department has set the goal
to provide students with the
knowledge and advanced
skills needed in Hydrography,
and
Hydrographic
data
collection, management, and

presentation in addition to
the advanced skills in the
analysis of data to determine
depths and locations and
the production of Nautical
Charts as well as the
knowledge of Navigation and
Environmental Protection.
Through a B.Sc. course
that is recognized by the
International Hydrographic
Organization (IHO), where
students spend four years
in the classroom and the
practical
application, in
addition to the international
professional certificate of
Hydrographer (CAT A).

A well recognized, unique
international certificate by
the International Maritime
Organization space (IHO).
This is truly what gives these
elite graduates the additional
value that they deserve.
HE the Acting President
of KAU has presented thanks
to Dean, Faculty and Staff
of the Faculty of Maritime
Studies and to those in-charge
of organizing this event, and
he wished the graduates all
success in their scientific and
practical careers.

