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 :العريب الدرع جيولوجيا 1.1

 

 : البياانت االساسية
 

 دراسات واستشارات نوع الدراسة او اخلدمة 

 العريب الدرع جيولوجيا اخلدمة او سةراالد تصنيف

 تقدمي دراسة جيولوجية اخلدمة او الدراسة مسمى

اجليولوجية الظاهرة على سطح االرض وقياس مساكة وامتداد الطبقات الصخرية ،و  دراسة الرتاكيب واملعامل اخلدمة عن مبسط شرح
ومن مث القيام بشرح تلك املعلومات ووضعها على  .تصنيف االنواع املختلفة من صخور، ويتم ذلك كله يف احلقل

 بخريطة جيولوجية مبقياس رسم مناس

 املسح اجليولوجي املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة دمةاملق االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 :  بحريةال جليولوجياامركز  1.2

 

 : البياانت االساسية
 

 دراسات واستشارات نوع الدراسة او اخلدمة 

 بحريةال اجليولوجيا اخلدمة او سةراالد تصنيف

 حبرية   تقدمي دراسة جيولوجية اخلدمة او الدراسة مسمى

 البحرية والبيئة املرجانية الشعاب رسة ا ود البحار اعماق وقياس للسواحل جيولوجية دراسات حبرية اخلدمة عن مبسط شرح

 (البحرية اجليولوجيا مركز) اجليولوجي املسح املعنية ابلطلب اإلدارة

 األعمالإدارة تطوير  للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 



 

 اهلندسية :  جليولوجياا 1.3

 

 : البياانت االساسية
 

 دراسات واستشارات نوع الدراسة او اخلدمة 

 ندسية اهل اجليولوجيا اخلدمة او سةراالد تصنيف

 جيولوجية هندسيةتقدمي دراسة  اخلدمة او الدراسة مسمى
 :وهي الدراسات من نوعني اهلندسية اجليولوجيا قسم يقدم اخلدمة عن مبسط شرح

 ابململكة الرئيسية للمدن اهلندسية اجليولوجية اخلرائط إعداد -1
 ابخلرائط االستعانة تتم حيث اململكة ملدن األغراض متعددة هندسية جيولوجية خرائط رسم إىل الدراسة هتدف

 املعلومات قاعدة يف املوجودة اجليوتقنية املعلومات إليها يضاف أساس كخريطة  تدمج واليت واجليولوجية الطبوغرافية
 االستفادة ميكن اليت الفنية املعلومات ومجيع السطحية وحتت السطحية املعلومات كافة  وتشمل بناؤها يتم اليت
 .منها
 ::الدراسة أمهية
 والصخور للرتبة اهلندسية اخلواص حتديد •
 .اجلوفية املياه ونوعية الصخور و وامليكانيكية للرتبة الفيزايئية اخلواص فيها توضح تفصيلية خرائط إصدار •
   املختصة للجهات لتقدميها( جيوتقنية) هندسية جيولوجية معلومات قاعدة بناء •
    اهلندسية للمشاريع التحتية البنية ومحاية تقييم -2
 لدى األرض طبقات وخصائص ومكوانت لطبيعة الواضحة الصورة ترسم اليت اجليوهندسية املعلومات غياب إن

 من العديد ظهور إىل أدى االستشارية اهلندسية واملكاتب اإلنشاءات وشركات املدن وأماانت التخطيطية اجلهات
 للتعامل املناسبة احللول إجياد أو تفاديها املمكن من كان  واليت التحتية ابلبنية الضرر احلق مما اجليوتقنية املشاكل

 واملنشآت االقتصادية املدن إلنشاء التخطيطية املراحل يف اهلندسية املشاريع مواقع فحص و تقييم  خالل من معها
 أنواعها مبختلف املدنية

 : الدراسة امهية.  
 املشاريع إلنشاء صالحيتها مدى ملعرفة وتربتها اهلندسية املشاريع مواقع صخور خواص حتديد ضرورة •
 البناء مواد مواقع وتقييم عن البحث •
 القائمة املواقع بعض يف اهلندسية املشاكل بعض أسباب تقييم إىل احلاجة •
 .البيئية األضرار من املنشآت محاية ضرورة •

 اهلندسية اجليولوجيا قسم – التطبيقية اجليولوجيا املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 



 

 

 يدروجيولوجيا : اهل 1.4

 

 : البياانت االساسية
 

 دراسات واستشارات نوع الدراسة او اخلدمة 

 (ياهامل جيولوجيا) هيدروجيولوجية دراسة تقدمي اخلدمة او سةراالد تصنيف
 دراسات هيدروجيولوجية وهيدرولوجية اخلدمة او الدراسة مسمى

 الطرق أفضل واقرتاح وتنميتها، وإدارهتا، وكميتها، ونوعيتها، املياه، مصادر عن املتخصصة الدراسات توفري اخلدمة عن مبسط شرح
 :على واملشتملة لذلك العلمية التقنيات وتسخري عليها، للمحافظة
 :ذلك ويتضمن اجلوفية املياه على املتخصصة الدراسات-1     

 .وتصنيفها املائية املوارد حصر -         
 .اجلوفية املياه مصادر عن التنقيب -         
 .اجلوفية املياه ونوعيات كميات  تقييم -         
  الشرب مياه لتزويد آابر حقول على واإلشراف التصميم-         
 :ذلك ويتضمن السطحية املياه عن املتخصصة الدراسات-2      

 .املائية األحواض حتديد -         
 .املناخية واملعلومات األمطار بياانت وحتليل مجع-         
 .السطحية املياه ونوعية كمية  تقييم-         
 .السطحية املياه من لالستفادة الطرق أفضل اقرتاح -         
 :الطارئة املياه مبشاكل املتعلقة الدراسات-3       
 .املتضررة املواقع حتديد -         
 .ومسبباهتا املشكلة طبيعة حتديد -         
 .للمشكلة احللول افضل وضع-         

 التطبيقية اجليولوجيا ادارة املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 

 

 



 

 خاطر اجليولوجية :امل 1.5

 

 : البياانت االساسية
 

 دراسات واستشارات نوع الدراسة او اخلدمة 

  املخاطر اجليولوجية اخلدمة او سةراالد تصنيف

 جيولوجية خماطر دراسة تقدمي اخلدمة او الدراسة مسمى

 :وهي الدراسات من أنواع ثالثة اجليولوجية املخاطر قسم يقدم اخلدمة عن مبسط شرح
 :الطبيعية اجليولوجية املخاطر دراسة .1

 وممتلكاته ابإلنسان الضرر تلحق اليت الطبيعية العمليات أثر عن النامجة اجليولوجية املخاطر بدراسة القسم يقوم
 عنها، املرتتبة واآلاثر أسباهبا على التعرف دراستها خالل من القسم ويهدف. متالحقة أوقات يف حدوثها ويتواىل
 السيول األرضية، االهنيارات)املخاطر هذه وتتمثل آاثرها، من التقليل أو للحد اهلندسية احللول ووضع

 الفوالق حركة عن الناجتة والشقوق مستقرة الغري الرتبة عن الناجتة واملخاطر الرملي، الزحف والفيضاانت،
 .(األرضية

 :البشري النشاط عن النامجة اجليولوجية املخاطر دراسة .2
 عن النامجة املخاطر مثل األرضية األنظمة اتزان يف خلل إحداث من تنشأ اليت املخاطر بدراسة القسم يقوم

 القطوع على الصخرية االنزالقات حصول وكذلك اآلابر، ملياه اجلائر السحب عن الناجتة األرضية الشقوق
 مما األودية جماري تضييق إىل تؤدي اليت الرتابية العقوم وبناء مدروس، وغري عشوائي بشكل املنشأة الصخرية

   .الفيضاانت يسبب
 : اجملتمع خدمة .3

 توعية وكذلك السعودية العربية اململكة أحناء جبميع الطوارئ حلاالت ابالستجابة اجليولوجية املخاطر قسم يقوم
 للجهات الالزمة التوصيات وترفع اجليولوجي اخلطر تفاقم خالل من املرتتبة اإلضرار مدى عن اجملتمع شرائح

 .واملمتلكات األرواح حلماية األخطار هذه مع التعامل وكيفية التعاون أوجه لبحث العالقة ذات

 اجليولوجية املخاطر قسم – التطبيقية اجليولوجيا املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 

 

 

 



 

 بيئية : ال اجليولوجيا 1.6

 

 : البياانت االساسية
 

 دراسات واستشارات نوع الدراسة او اخلدمة 

 البيئية اجليولوجيا اخلدمة او سةراالد تصنيف

 تقدمي دراسات جيولوجية بيئية اخلدمة او الدراسة مسمى
 :وهي الدراسات من نوعني البيئية اجليولوجيا قسم يقدم اخلدمة عن مبسط شرح

 اإلنسان بفعل تنتج إن ميكن اليت البيئية ابآلاثر تعريفها ميكن اليت وهي احلضرية للنشاطات البيئية اآلاثر تقييم .1
 الطبيعية األرضية للمواد االستهالك يف زايدة من يصاحبه وما العمراين التوسع مثل احلياتية، للمتطلبات نتيجة

 .اآلمنة ابلطرق منها التخلص وكيفية اخلطرة النفاايت يف كبرية  زايدة وابلتايل
 فيها يكون قد واليت: البيئة يف طبيعية بصورة املوجودة اخلطرة الطبيعية املواد عن الناجتة البيئية لآلاثر تقييم .2

 إىل تصل قد واليت الرتبة او صخور يف املوجودة الطبيعية املشعة املواد مثل واجملتمع البيئة صحة على خطورة
 مباشرة غري بصوره أو مباشرة بصورة اإلنسان

 البيئية اجليولوجيا قسم – التطبيقية جليولوجياا املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 دراسات احصائية :  1.7

 

 : البياانت االساسية
 

 دراسات واستشارات نوع الدراسة او اخلدمة 

 إحصائية دراسات اخلدمة او سةراالد تصنيف

 إحصائية دراسة تقدمي اخلدمة او الدراسة مسمى

 املعلومات جتميع طريق عن منتجاهتا أحد او املعدنية اخلامات من واملستقبلي احلايل اململكة سوق احتياج حتديد اخلدمة عن مبسط شرح
 إلنشائها املخطط او القائمة للصناعات الالزمة األولية واملواد املعادن عن واالحصائية الصناعية

 التعدينية واألحباث الدراسات إدارة املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 



 

 :  املعدنية اخلامات معاجلة 1.8

 

 : البياانت االساسية
 

 دراسات واستشارات نوع الدراسة او اخلدمة 

 معاجلة اخلدمات املعدنية اخلدمة او سةراالد تصنيف

 املعدنية اخلامات ملعاجلة دراسات تقدمي اخلدمة او الدراسة مسمى

تقدمي االستشارات الفنية وإعداد الدراسات البحثية يف جمال معاجلة اخلامات املعدنية وحماولة حل املشاكل التقنية  اخلدمة عن مبسط شرح
وذلك ابجراء عمليات الفصل اليت قد تواجه عمليات تطويرها وترقيتها الستخدامها يف الصناعات املناسبة، 

ري والطحن والنخل ابستخدام التقنيات املتوفرة لدى املركز الفيزايئي املختلفة للخامات املعدنية واليت تبدأ ابلتكس
 للحصول على مواد خام ذات قيمة عالية يف خمتلف الصناعات.

 التعدينية واألحباث الدراسات إدارة املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- خارجيه )حكوميجهات  )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 

 الدراسات التعدينية : 1.9

 

 : البياانت االساسية
 

 دراسات واستشارات نوع الدراسة او اخلدمة 

 الدراسات التعدينية  اخلدمة او سةراالد تصنيف

 تقدمي دراسة تعدينية اخلدمة او الدراسة مسمى

 التكلفة وحساب التعدين عمليات وختطيط  االحتياطيات حساب تشمل اولية اقتصادية جدوى دراسة تقدمي اخلدمة عن مبسط شرح
 .التعدينية للمشاريع البيئة الدراسات اىل ابإلضافة والتشغيلية الرأمسالية

 التعدينية واألحباث الدراسات إدارة املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 



 

 : التعدينية لألنشطة وبيئية مهنية سالمة دراسات 1.10

 

 : البياانت االساسية
 

 دراسات واستشارات نوع الدراسة او اخلدمة 

 التعدينية لألنشطة وبيئية مهنية سالمة دراسات اخلدمة او سةراالد تصنيف

 التعدينية لألنشطة وبيئة مهنية سالمة دراسات تقدمي اخلدمة او الدراسة مسمى

تقدمي الدراسات الفنية واالستشارات يف جمال تقييم االاثر البيئية والسالمة والصحة املهنية للعاملني يف األنشطة  اخلدمة عن مبسط شرح
معاجلتها حلماية البيئة إضافة إىل وضع احللول لتطوير التعدينية وما ينتج عنها من ااثر مضرة ابلبيئة والعمل على 

 وحتسني السالمة والصحة املهنية للعاملني يف األنشطة التعدينية.
 التعدينية واألحباث الدراسات إدارة املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- خارجيه )حكوميجهات  )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجليوفيزايء املسح 1.11

 

 : البياانت االساسية
 

 دراسات واستشارات نوع الدراسة او اخلدمة 

 اجليوفيزايء املسح اخلدمة او سةراالد تصنيف

 جيوفيزايئية دراسة ميتقد اخلدمة او الدراسة مسمى

 والشعاعية والكهرومغناطيسية والكهربية واجلاذبية املغناطيسية ابملسوحات املتعلقة اجليوفيزايئية الدراسات اخلدمة عن مبسط شرح
على وتشتمل والسيزمية : 

 من وغريها واجلسور املباين إنشاء عند اهلندسية املخاطر لتقليل اعماقها وحتديد التكهفات مواقع حتديد •
 .املنشآت

العريب الدرع مناطق يف القاعدة صخور أعماق حتديد • . 
املعدنية اخلامات تركيز مواقع حتديد • . 

 املياه طبقات ومساكة حدود أو املعدنية الرواسب حول الطينية التحوالت نطق مثل دقة أكثر أهداف حتديد •
 .اجلوفية

األرض قشرة يف الذائبة الربكانية للحمم احملتملة احلركات مثل النطاق الواسعة الظواهر دراسة • . 
العريب الدرع يف الكبرية االقتصادية األمهية ذات اخلامات ورواسب واملعادن اهليدروكربوانت عن التنقيب • . 

السعودية العربية اململكة يف اجلوفية املياه مستودعات عن الكشف • . 
النفط خزاانت مواقع حتديد • . 

صحيا   الضارة اإلشعاعية املناطق حتديد • . 
األلغام مواقع وحتديد األانبيب خطوط مواقع حتديد • . 

املدفونة اآلاثر عن الكشف • . 
والعسكرية اجلنائية التحرايت ختص أمور عن الكشف • . 
والسائلة الصلبة النفاايت لدفن مناسبة مواقع حتديد • . 

للصخور سطحية التحت اجليولوجية الرتاكيب أنواع على للتعرف السطحية حتت للرتاكيب خرائط اعداد • . 
على وتشتمل اجليوتقنية الدراسات : 

وخصائصها الرتبة معامالت لتحديد السيزمية( الشوشرة) الضوضاء دراسة • . 
 السطحية حتت للطبقات السيزمية السرعات منوذج لتحديد واملختلفة االنكساري السيزمي املسح طرق •

 .سطحية التحت الصدوع وحتديد

 اجليولوجي املسح إدارة املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 



 

 :  والرباكني الزالزل 1.12

 

 : البياانت االساسية
 

 دراسات واستشارات نوع الدراسة او اخلدمة 

 والرباكني الزالزل اخلدمة او سةراالد تصنيف

 والربكانية ةالىالزلز  واخلطورة والربكاين اىلالزلز  النشاط دراسات اخلدمة او الدراسة مسمى

 :على وتشتمل الزلزايل النشاط دراساتوصف الدراسة :  اخلدمة عن مبسط شرح
 .الزلزايل النشاط مراقبة •
 .الزلزالية البياانت حتليل •
 .ومتجانسة متكاملة زلزالية قائمة اعداد •
 .الزلزايل للنشاط خريطة وإعداد الزلزايل النشاط دارسة •
 .هلا املسببة الصدوع نوع وحتديد الزالزل حدوث ميكانيكية دراسة •

 :على وتشتمل اململكة يف الربكانية احلرات يف الربكاين النشاط دارسات
 .الربكانية احلرات يف الربكاين النشاط مراقبة •
 .الزالزل ابستخدام الصهارة غرفة موقع حتديد •
 .اهلواء ويف الرتبة يف الغازات تركيز معدل قياس •
 .به املتعلقة الدراسات وإجراء احلراري النشاط مراقبة •
 .هبا املتعلقة الدراسات وإجراء األرضية التشوهات مراقبة •

 :على وتشتمل اململكة يف الزلزالية املخاطر تقييم
 .الزلزالية القوى قيم وتوحيد الزلزالية القائمة حتليل •
 .مكمن لكل زلزالية قيمة وأقصى معامالهتا وحتديد( الزلزالية املصادر) املكامن حتديد •
 .سيزموتكتونية خريطة إعداد •
 .اإلحصائية التحليلية الطرق ابستخدام احملتملة األرضية التسارع عجلة قيمة حتديد •
 .الزلزالية اخلطورة خرائط إعداد •
 .االنشائية اهلندسية الدراسات يف الستخدامها املوقع تكبري ومعامل السائدة الرتددات حتديد •

 والرباكني للزالزل الوطين املركز املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 



 

 اجليوكيميائي : املسح  1.13

 

 

 : البياانت االساسية
 

 دراسات واستشارات نوع الدراسة او اخلدمة 

  املسح اجليوكيميائي اخلدمة او سةراالد تصنيف

 جيوكيميائيةتقدمي دراسة  اخلدمة او الدراسة مسمى

 وتقومي والرتبة الوداين جماري لرواسب والتتابعية،  التفصيلية،  االستطالعية اجليوكيميائية املسوحات إجراء اخلدمة عن مبسط شرح
 .اخلاص والقطاع التعدين صناعة لقطاع اجليوكيميائية البياانت

 ادارة املسح والتنقيب املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واالختبارات : التحاليل -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلدمة أو الدراسة مسمى واخلدمات الدراسات تصنيف   الرقم 

كيميائي  حتليل  1 املعمل الكيميائي  

وبيئة مياه حتليل  2  والبيئة املياهمعمل  

واملعادن الصخور حتليل   3 معمل الصخور واملعادن  

الصناعية التطبيقات اختبارات  4 معمل التطبيقات الصناعية  

اهلندسية جليولوجيا اختبارات  5 معمل اجليولوجيا اهلندسية  



 : الكيميائي املعمل 2.1

 

 

 : البياانت االساسية
 

 واالختبارات لاليالتح نوع الدراسة او اخلدمة 

 الكيميائي املعمل اخلدمة او سةراالد تصنيف

 كيميائي  حتليل اخلدمة او الدراسة مسمى

 احدث ابستخدام واملياه ، والرتبة الصخرية، العينات يف املوجودة الكيميائية العناصر جلميع كيميائي  حتليل اخلدمة عن مبسط شرح
 .االجهزة

 الكيمائياملعمل  – واملختربات املعامل إدارة املعنية ابلطلب اإلدارة

 تطوير األعمالإدارة  للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 

 

 : والبيئة املياه معمل 2.2

 

 

 : البياانت االساسية
 

 واالختبارات لاليالتح نوع الدراسة او اخلدمة 

 والبيئة املياه معمل اخلدمة او سةراالد تصنيف

  وبيئة مياه حتليل اخلدمة او الدراسة مسمى

يضم املعمل أجهزة حتليلية متنوعة واليت تقوم بتوفري معظم التحاليل واالختبارات املتعلقة جبودة املياه وهذه  اخلدمة عن مبسط شرح
 التحاليل تشمل كل من االختبارات الفيزايئية والكيميائية والبكتريية لعينات املياه.

 والبيئة املياهمعمل  -واملختربات املعامل إدارة املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 



 

 واملعادن الصخور معمل:  2.3

 

 : البياانت االساسية
 

 واالختبارات لاليالتح نوع الدراسة او اخلدمة 

 واملعادن الصخور معمل اخلدمة او سةراالد تصنيف

 واملعادن الصخور حتليل اخلدمة او الدراسة مسمى

 املعادن وتركيز وفصل اإلنعراجية األشعة وبواسطة جمهراي   واملعادن الصخور دراسة اخلدمة عن مبسط شرح

 خمترب الصخور واملعادن  -واملختربات املعامل إدارة املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 

 الصناعية التطبيقات معمل:  2.4

 

 : البياانت االساسية
 

 واالختبارات لاليالتح نوع الدراسة او اخلدمة 

 الصناعية التطبيقات معمل اخلدمة او سةراالد تصنيف

 الصناعية التطبيقات اختبارات اخلدمة او الدراسة مسمى

 الصناعة يف استخدامها لغرض للخامات وتركيز ومعاجلة اختبارات عمل اخلدمة عن مبسط شرح

 الصناعية التطبيقات معمل  -واملختربات املعامل إدارة املعنية ابلطلب اإلدارة

 تطوير األعمالإدارة  للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 

 

 

 



 

 

 اهلندسية اجليولوجيا معمل 2.5

 

 : البياانت االساسية
 

 واالختبارات لاليالتح نوع الدراسة او اخلدمة 

 اهلندسية اجليولوجيا معمل اخلدمة او سةراالد تصنيف

 اهلندسية جليولوجيا اختبارات اخلدمة او الدراسة مسمى

 اهلندسية للمشاريع ومالئمتها اهلندسية الناحية من والرتبة الصخور دراسة اخلدمة عن مبسط شرح

 اهلندسية جليولوجياا معمل  -واملختربات املعامل إدارة املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 البياانت واملعلومات الرقمية  : -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلدمة أو الدراسة مسمى واخلدمات الدراسات تصنيف   الرقم 

االصطناعية األقمار صور حتسني االصطناعية األقمار صور   1 

املكانية واملعلومات البياانت توفري املكانية واملعلومات البياانت    2 

االرض علوم ومعلومات بياانت توفري اجلغرافية املعلومات أنظمة   3 



 

 

 االصطناعية األقمار صور 3.1

 

 

 : البياانت االساسية
 

 الرقمية واملعلومات البياانت نوع الدراسة او اخلدمة 

 االصطناعية األقمار صور اخلدمة او سةراالد تصنيف

 االصطناعية األقمار صور حتسني اخلدمة او الدراسة مسمى

 تفسر دقيقة وبياانت ئطراخ إلنتاج املختصني بواسطة الفضائية الصور وحتسني حتليل اخلدمة متثل اخلدمة عن مبسط شرح
 .والعلمية الفنية والتقارير احلقلية األعمال دعم يف منها لالستفادة والطبيعية اجليولوجية للظواهر

 املكانية املعلومات نظم إدارة املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 

 املكانية واملعلومات البياانت 3.2

 

 : البياانت االساسية
 

 الرقمية واملعلومات البياانت نوع الدراسة او اخلدمة 

 املكانية واملعلومات البياانت اخلدمة او سةراالد تصنيف

 املكانية واملعلومات البياانت توفري اخلدمة او الدراسة مسمى

 التقاريراو  اإللكرتونية واملعلومات الرقمية ئطرااخل يف واملتمثلة املكانية واملعلومات البياانت اخلدمة متثل اخلدمة عن مبسط شرح
 مكانية إبحداثيات تقرتن واليت الفنية

 املكانية املعلومات نظم إدارة املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 



 

 

 اجلغرافية املعلومات أنظمة    3.3

 

 : البياانت االساسية
 

 الرقمية واملعلومات البياانت نوع الدراسة او اخلدمة 

 اجلغرافية املعلومات أنظمة اخلدمة او سةراالد تصنيف

 االرض علوم ومعلومات بياانت توفري اخلدمة او الدراسة مسمى

 ولتبادل املختصني قبل من لالستخدام الويب بيئة يف االليكرتونية التطبيقات إاتحة اخلدمة متثل اخلدمة عن مبسط شرح
 .األرض علوم فروع يف واملتمثلة اهليئة نشاطات معظم البياانت وتشمل العالقة ذات اجلهات مع املعلومات

 املكانية املعلومات نظم إدارة املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 أفراد( – خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مراجعة واعتماد الدراسات الفنية : -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلدمة أو الدراسة مسمى واخلدمات الدراسات تصنيف   الرقم 

دراسة تقارير هيدرولوجية واعتمادمراجعة  دراسة تقارير هيدرولوجية واعتمادمراجعة    1 

دراسة تقارير هيدروجيولوجية واعتمادمراجعة  هيدروجيولوجيةدراسة تقارير  واعتمادمراجعة    2 

حتديد اعمال القطع الصخريدراسة تقارير  واعتمادمراجعة  حتديد اعمال القطع دراسة تقارير  واعتمادمراجعة  
 الصخري

3 



 

 

 : دراسة تقارير هيدرولوجية واعتمادمراجعة  4.1

 

 : البياانت االساسية
 

 مراجعة واعتماد الدراسات الفنية نوع الدراسة او اخلدمة 

 دراسة تقارير هيدرولوجية واعتمادمراجعة  اخلدمة او سةراالد تصنيف

 دراسة تقارير هيدرولوجية واعتمادمراجعة  اخلدمة او الدراسة مسمى

تقييم ومراجعة خمرجات التقارير الفنية وإعتماد دراسات السيول من حيث مطابقة املنهجية املتبعة والطرق الفنية  اخلدمة عن مبسط شرح
 .املستخدمة ودقتها ومراجعة سالمة النتائج والتوصيات

 (ةاجليولوجي)قسم املخاطر  التطبيقية اجليولوجيا دارةا املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 (خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 

 

 

 

 : هيدروجيولوجيةدراسة تقارير  واعتماد مراجعة 4.2

 

 : البياانت االساسية
 

 مراجعة واعتماد الدراسات الفنية نوع الدراسة او اخلدمة 

 هيدروجيولوجيةدراسة تقارير  واعتمادمراجعة  اخلدمة او سةراالد تصنيف

 هيدروجيولوجيةدراسة تقارير  واعتمادمراجعة  اخلدمة او الدراسة مسمى

مراجعة وتقييم نتائج الدراسات الهيدروجيولوجية والهيدروكيميائية وإعتماد التقارير الفنية  اخلدمة عن مبسط شرح

 والتأكد من مطابقتها للمنهجية العلمية المتبعة.

  التطبيقية اجليولوجيا دارةا املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 (خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 



 

 

 : دراسات حتديد أعمال القطع الصخريدراسة تقارير  واعتماد مراجعة 4.3

 

 : البياانت االساسية
 

 مراجعة واعتماد الدراسات الفنية نوع الدراسة او اخلدمة 

 دراسة تقارير دراسات حتديد أعمال القطع الصخري واعتمادمراجعة  اخلدمة او سةراالد تصنيف

 دراسة تقارير دراسات حتديد أعمال القطع الصخري واعتمادمراجعة  اخلدمة او الدراسة مسمى

 دراسة تقارير دراسات حتديد أعمال القطع الصخري واعتمادمراجعة  اخلدمة عن مبسط شرح

 مركز دراسات زمزم املعنية ابلطلب اإلدارة

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 ( خاص- خارجيه )حكوميجهات  )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 

 

 

 خدمة الرصد الزلزايل : -5

 

 

 : البياانت االساسية
 

 الرصد الزلزايل نوع الدراسة او اخلدمة 

 رصد اهلزات االرضية اخلدمة او سةراالد تصنيف

 ة رصد ايل ومباشر للهزات األرضي اخلدمة او الدراسة مسمى

 .بياانت ومعلومات عن الزالزل وقت حدوثهابرانمج تفاعلي لتقدمي  اخلدمة عن مبسط شرح

 املركز الوطين لزالزل والرباكني املعنية ابلطلب اإلدارة

 (افراد - خاص - جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 



 املتجر االلكرتوين : -6

 

 

 : البياانت االساسية
 

 متجر الكرتوين نوع الدراسة او اخلدمة 

 بيع منتجات اخلدمة او سةراالد تصنيف

 شراء منتجات اهليئة  اخلدمة او الدراسة مسمى

 بيع منتجات اهليئة من تقارير وكتب وخرائط جيولوجية للمستفيد اخلدمة عن مبسط شرح

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 ( افراد -خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 

 

 مكتبيت : -7

 

 

 : البياانت االساسية
 

 مكتبيت نوع الدراسة او اخلدمة 

 حمرك حبث اخلدمة او سةراالد تصنيف

 البحث يف حمتوى املكتبة املركزية  اخلدمة او الدراسة مسمى

 .البحث عن الكتب والتقارير واخلرائط يف املكتبة العلمية اخلدمة عن مبسط شرح

 إدارة تطوير األعمال للخدمة املقدمة االدارة

 ( افراد -خاص- جهات خارجيه )حكومي )العميل( اخلدمة من املستفيد

 

 

 


