




                                                                 معالي الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي
 

وزير التجارة واالاستثمار وراعي المؤتمر

راعي المؤتمــر

نعلم يقيناً أن دعم وتعزيز وتشجيع دور القطاع الهندسي أصبح ضرورة ملحة حيث أنه أحد الركائز 
األساسية في منظومة التنمية الشاملة المباركة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة، وما توليه حكومة سيدي 
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين من أهمية بالغة لهذا القطاع، من تطوير للبيئة التنظيمية 
والتشريعية المناسبة لممارسة العمل الهندسي من خالل الهيئة السعودية  للمهندسين وتذليل العقبات 
 أمامها، إال دليل واضح على أهمية هذا القطاع ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠. 

مشروع  ليرسم  للمهندسين،  السعودية  الهيئة  قبل  من  الدولي  الهندسي  المؤتمر  هذا  تنظيم  ويأتي 
علمًيا  حشداً  المؤتمر  يستضيف  حيث  ودولًيا،  وعربًيا  محلًيا  والمهندسين  الهندسة  لمهنة  المستقبل 
لتوعية  تهدف  ثرية  هندسية  وتجارب  أطروحات  تقديم  خالله  ويتم  الرياض،  مدينة  في  كبيرا 
 المهندسين بقضايا العصر الراهن, وتجديد الفكر الهندسي في ضوء ما يحدث من حولهم في العالم. 

والفائدة  لإلضافة  الهيئة،  من  نوعية  مبادرة  الدولي,  الهندسي  والمعرض  المؤتمر  هذا  يعد  كما 
لهذا  والتجارب  اآلراء  وعرض  الخبرات  تبادل  من خالل  الهندسي  القطاع  على  والعلمية  المهنية 
مجال  في  الرائدة  العالم  دول  من  كبير  عدد  يمثلون  الذين  والمشاركين  المتحدثين  من  الكبير  الكم 
150 ورقة عمل متخصصة. أكثر من  تقديم واستعراض  المؤتمر   الهندسة, حيث سيجري خالل 

وفي الختـام ال يسـعـني إال أن أتقـدم بالشـكر الجـزيل للهيئة السعودية للمهندسيـن على تنـظـيم هـذا 
المؤتمر والشكر أيًضا موصول للمشاركين والحضور من أصحاب المعالي والسعادة من مؤسسات 

 القطاعين العام والخاص وضيوف هذا المؤتمر من كافة الدول.

متمنياً للمؤتمر والقائمين عليه كل التوفيق والنجاح.



                                                                 المهندس / سعد بن محمد الشهراني
 

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين و رئيس المؤتمر

رئيــس المؤتمــر

الهندسي  والمعرض  المؤتمر  في  المملكة  وخارج  داخل  من  المهندسين  بجميع  أرحب  أن  يسرني 
السعودية، تحت رعاية  العربية  بالمملكة  الرياض  مدينة  في  ينظم  الذي  الثانية،  نسخته  في  الدولي 

معالي وزير التجارة واالستثمار الدكتور ماجد بن عبدهللا القصبي.

المعايير  لتعزيز  السعودية  العربية  المملكة  في  للمهندسين  تجمع  أكبر  المؤتمر  هذا  يكون  سوف 
الهندسية ونقل المعلومات واالطالع على كل ماهو جديد من تحديات وابتكارات في القطاع الهندسي 

بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية عام ٢٠٣٠.

وسيناقش المؤتمر الهندسي الدولي الكثير من المواضيع في الجوانب الهندسية الهامه والتي تتمثل في 
٩ مسارات هندسية. ومن أهم أهداف هذا المؤتمر إيجاد البيئة المالئمة التي تسهل تبادل المعلومات 
وتعزيز التواصل بين المهندسين وبناء عالقات عمليه ذات طابع مشترك وهو السعي لتحقيق أهداف 
رؤية ٢٠٣٠، ومن خالل االستعداد لتنظيم المؤتمر سرني ما رأيته من اإلهتمام من قبل السلطات 

والجهات المختصة في هذا المجال وحرصهم على المشاركة الفعالة لنجاح هذا المؤتمر.

في الختام أود أن أشكر جميع المشاركين والمنظمين وكل من شارك لضمان نجاح هذا المؤتمر الذي 
سيكون إضافة قيمة لكل الحضور من مهندسين ومهتمين والشركات والجهات ذات العالقة للمشاركة 

بمعلومات قيمة عن كل ماهو جديد من االبتكارات التكنولوجية في المجاالت الهندسية.
كما آمل أن يكون هذا المؤتمر محفزاً، وغنياً بكل ماهو جديد ومفيد وأن يكون أيضاً تجربة مفيدة 

وممتعة لجميع الحضور والمشاركين.



                                                                 المهندس / فرحان بن حبيتر الشمري
 

أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين و رئيس اللجنة المنظمة

رئيــس اللجنة المنظمة

يسرني أن أرحب بجميع المهندسين والحضور في المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني الذي 
تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين لتسليط الضوء على أحدث االبتكارات التكنولوجية والتحديات في 
هذا المجال. ومن هذا المنطلق فإن المؤتمرالهندسي الدولي الثاني والمعرض المصاحب له يلعبان 
دوراً رئيسيا في مجال الهندسة داخل المملكة العربية السعودية ، وسيكون له ـ إن شاء هللا ـ التأثير 

االيجابي على األوساط العلمية على الصعيد المحلي و العالمي.
وحرص المؤتمر على مشاركة أفضل المتخصصين والمهنيين على مستوى العالم لمناقشة أحدث 
االبتكارات التكنولوجية في مختلف القطاعات الهندسية، حيث سيقدم المتحدثون الرئيسيون في هذا 
المؤتمر سواء من الداخل أو الخارج أبرز وأحدث ماتم التوصل إليه من التقنيات والقضايا الهامة 

والتحديات.
وفي ما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، تم دعوة أبرز وأشهر الشركات والجهات والقطاعات 
الهندسية في العالم العاملة في المجال الهندسي والتقني في المعدات والتقنيات والتكنولوجيا لعرض ما 
لديهم من آخر التقنيات والتكنولوجيا في العالم، األمر الذي سيساهم ـ بإذن هللا ـ في مزيد من المعرفة 
والخبرات والتجارب للممارسات الهندسية للوصول إلى أعلى مستوى تقني وهندسي متقدم لكل من 

يشارك في المؤتمر.
الرشيدة تجاه هذه  النجاح إال بعد دعم وتشجيع ومباركة من حكومتنا  لم يكن حليفه  المؤتمر  وهذا 
فيه من  لما  الهندسية  و  التقنية  التجمعات  الفعالة في جميع  المشاركة  نحو  قدماً  المبادرة، متطلعين 

مصلحة لوطننا الغالي.



نطاق المؤتمر

سيشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والفنيين من داخل وخارج المملكة  لقياس أفضل الممارسات واالستراتيجيات 
الهندسية  المؤسسات  بين  الفجوة  في سد  هاماً  المنصة دوراً  تلعب هذه  العالم. وسوف  أنحاء  المطبقة في جميع 

واألكاديميين والمنظمات والجمعيات ومقدمي التكنولوجيا.

وسيضم المؤتمر ٩ مسارات هندسية وسيشارك أكثر من ١٥٠ متحدثا جنبا إلى جنب مع المتحدثين الرئيسيين الذين 
هم خبراء وقادة في مجاالت تخصصهم، ومن المتوقع أن يحضر هذا المؤتمر أكبر من ٥٠٠٠ من المهندسين 

والمهتمين لتبادل المعرفة والخبرة، جنباً إلى جنب في جلسات علمية متوازية .

وسوف يكون انعقاد المؤتمر في فندق فور سيزونز في مدينة الرياض لضمان التنفيذ السلس لهذا الحدث مع أقصى 
قدر من الحضور خالل المؤتمر والمعرض.

ستقوم الهيئة السعودية للمهندسين بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع الهيئات والجمعيات الهندسية الكبرى والجامعات 
والمنظمات اإلقليمية والدولية.



تواريخ هامه

الموعد النهـائــي لتقـديــم أوراق العمــل

٢١ نوفمبر ٢٠١٩
الموعد النهائي إلعالن األوراق التي تم قبولها

١٥ ديسمبر ٢٠١٩
الموعد النهائي الستالم األوراق العلمية المقبولة و العرض التقديمي

١٥ يناير ٢٠٢٠
تسليم ملخصات أوراق العمل

الدولي:   الهندسي  والمعرض  المؤتمر  تسلم على موقع  PDF و  تقدم بصيغة  العمل  أوراق  • جميع ملخصات 
     iece.saudieng.sa

• تقديم ملخص سيرة ذاتية في ما ال يزيد عن 150 كلمة مع ذكر بيانات التواصل
• إرفاق صورة عالية الدقة ليتم تضمينها

• يجب ان يتم تحميل العرض التقديمي النهائي بعد قبول ورقة العمل .
 • يجب تحميل الملخصات و الصور و الملفات المطلوبة عن طريق موقع المؤتمر:

 iece.saudieng.sa                                       

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد اللكتروني :
  conference@saudieng.sa                                          

 سيتم إرسال الملخصات التي وافقت عليها لجنة التقييم عبر البريد اإللكتروني.

 سيتم تقييم الملخصات بناء على المعايير التالية :

• الملخصات التي تتماشى مع موضوع المؤتمر الهندسي الدولي الثاني. 
• دراسات سابقة.

• تقليل التكلفة والوقت. 
• التكنولوجيا الحديثة.



مسارات و محاور المؤتمر



فرص الرعاية

  اإلعـــالن عن الراعي في جميع وســـائل اإلعالم المتاحة ومن خالل موقع المؤتمر اإللكتروني. 1
تكريم الراعي في حفل اإلفتتاح من قبل راعي الحفل كراعي ماسي. 2

  عدد 4 مقاعد في الصف االمامي لممثلي الشركة. 3
  وضع الشعار على جميع المطبوعات واللوحات واإلعالنات بشكل بارز كراعي ماسي. 4
  توفير مساحة ٧2م2 مجانية في المعرض المصاحب للمؤتمر. 5
   نبذة عن الراعي الماسي واعالن في الغالف في مجلة المؤتمر . 6
   شعار الراعي الماسي ونبذة عنه في الموقع اإللكتروني. ٧
   منح الراعي عدد )3٠( دعوات مجانية خاصة لحضور المؤتمر . 8
   وضع فيديو تعريفي عن الشركة لمدة خمس دقائق في مداخل المؤتمر . 9

 ٧٥٠,٠٠٠
 

 الراعي الماسي

الراعي الماسي

لاير سعودي



اإلعـــالن عن الراعي في جميع وســـائل اإلعالم المتاحة ومن خالل موقع المؤتمر اإللكتروني. 1

تكريم الراعي في حفل اإلفتتاح من قبل راعي الحفل كراعي ذهبي . 2

عدد 2 مقاعد في الصف االمامي لممثلي الشركة. 3

توفير مساحة ٥4م2 مجانية في المعرض المصاحب للمؤتمر. 4
وضع الشعار على جميع المطبوعات واللوحات واإلعالنات بشكل بارز كراعي ذهبي. ٥

نبذة عن الشركة كتيب المؤتمر مع وضع اعالن في الغالف الداخلي. 6

شعار الراعي الذهبي ونبذة عنه في الموقع اإللكتروني. 7

منح الراعي عدد )1٠( دعوات مجانية خاصة لحضور المؤتمر . 8

  وضع فيديو تعريفي عن الشركة لمدة ثالث دقائق في مداخل المؤتمر. 9

 ٣٧٥,٠٠٠
 

 الراعي الذهبي

الراعي الذهبي

لاير سعودي

فرص الرعاية



اإلعالن عن الراعي الفضي في جميع وسائل االعالم المتاحة ومن خالل موقع المؤتمر اإللكتروني. 1

تكريم الراعي في حفل اإلفتتاح من قبل راعي الحفل كراعي فضي. 2

عدد مقعد واحد في الصف االمامي لممثل الشركة. 3

توفير مساحة 3٦م2 مجانية في المعرض المصاحب للمؤتمر. 4
وضع الشعار على جميع المطبوعات كراعي فضي. 5

نبذة عن الراعي الفضي في كتيب المؤتمر والموقع اإللكتروني. ٦

منح الراعي عدد )5( دعوات مجانية خاصة لحضور المؤتمر . 7

وضع فيديو تعريفي عن الشركة لمدة دقيقه واحده في مداخل المؤتمر. 8

 الراعي الفضي١٨٧,٥٠٠  

الراعي الفضي

لاير سعودي

فرص الرعاية



الرعــايــات

١٣١٫٢٥٠لاير سعودي
الغداء



نموذج الرعاية
لمزيد من المعلومات أو مزيد من المزايا لشركة الراعي رجاء التواصل على :

conference@saudieng.sa



ماسيذهبي فضيعارض
9m X 8m 9m X 6m 6m X 6m 3m X 3mBS GD

سيتم عرض الخارطة النهائية قبل موعد المؤتمر بشهر



نموذج العارض
 لمزيد من المعلومات أو مزيد من المزايا لشركة الراعي رجاء التواصل على :

conference@saudieng.sa

تفاصيل التحويل البنكي : 

السعودية  العربية  المملكة   , الرياض   : الفرع  للمهندسين            السعودية  الهيئة   : المستفيد 

 SA4905000068200000003009  : اسم البنك : بنك االنماء                             رقم األيبان 

INMASARI : رقم الحساب :  68200000003009                                                        الرمز



تسجيل العارضين
لمزيد من المعلومات أو مزيد من المزايا لشركة الراعي رجاء التواصل على :

conference@saudieng.sa




