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راعي المؤتمر

يســـّرني أن أشـــكر الهيئة الســـعودية للمهندســـين على تنظيم هـــذا المؤتمر، في سلســـلة 
مؤتمرات دولية ســـنوية، تهدف إلى البحث عن الســـبل المناســـبة لتعزيز دور القطاع الهندسي 

والمهنة باعتبارها ركيزة أساسية للنشاط االقتصادي.

كما أشـــكر المســـاهمين في المؤتمر من المشـــاركين والحضور من أصحـــاب المعالي الوزراء 
وأصحاب الســـعادة من مؤسســـات القطاعيـــن العام والخـــاص وضيوف هذا المؤتمـــر من كافة 

الدول.

هـــذا المؤتمـــر والمعرض الهندســـي الدولي الـــذي تنظمه الهيئة الســـعودية للمهندســـين 
يرســـم مشـــروع المســـتقبل لمهنة الهندســـة والمهندســـين محليًا وعربيًا ودوليًا، حيث يهتم 
هـــذا المؤتمـــر ببناء غٍد أفضـــل عن طريق هذا الحشـــد العلمـــي الكبير، الذي تســـتضيفه أرض 
الريـــاض، حيث ســـيقدم تجارب هندســـية ثريـــة، لتوعيـــة المهندســـين بقضايا العصـــر الراهن، 

وتجديد الفكر الهندسي في ضوء ما يحدث من حولها في العالم.

يعتبر هذا المؤتمر والمعرض الهندســـي الدولـــي مبادرة نوعية من الهيئـــة لإلضافة والفائدة 
المهنيـــة والعلميـــة على القطاع الهندســـي من خـــال المقومـــات العالمية التـــي يطرحها 
المؤتمـــر وذلك عبر تبـــادل الخبـــرات وعـــرض اآلراء والتجارب مـــن المتحدثين من حـــول العالم، 

وبعرض أكثر من 48 ورقة عمل متخصصة.

نعلم يقينـــًا أن دعم وتعزيز وتشـــجيع دور القطاع الهندســـي مهم، ولذلك تولـــي حكومة خادم 
الحرمين الشـــريفين وولـــي عهده األميـــن أهمية خاصـــة لهذا القطـــاع، حيث قامـــت بتطوير 
البيئـــة التشـــريعية والتنظيميـــة المناســـبة لممارســـة العمل الهندســـي من خـــال الهيئة 

السعودية للمهندسين وتذليل العقبات أمامها.

في الختـــام أتمنـــى أن يخرج المؤتمـــر بتوصيات ُتســـهم في تطويـــر المهنة والمهندســـين 
لخدمة الوطن والمواطنين.

معالـــي األســـتاذ/ ماجد بن عبـــدهللا الحقيل

وزير الشؤون الـبـلديــــة والـقـروية واإلسكـان
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العتيبـــي شـــجاع  هنـــدي  ماجـــد  المهنـــدس/ 

رئيس مجلس إدارة الهيئة الســـعودية للمهندسين

يســـرني أن أرحب بجميـــع المهندســـين من داخل وخـــارج المملكة فـــي المؤتمـــر  والمعرض 
الهندســـي الدولي في نســـخته الثالثـــة، الذي ينظـــم في مدينـــة الرياض بالمملكـــة العربية 
الســـعودية، تحـــت رعاية معالـــي وزير الشـــؤون البلدية والقروية واإلســـكان األســـتاذ/ ماجد بن 

عبدهللا الحقيل.

ســـوف يكون هـــذا المؤتمر أكبر تجمع للمهندســـين فـــي المملكة العربية الســـعودية لتعزيز 
المعاييـــر الهندســـية ونقل المعلومـــات واإلطاع على كل ما هـــو جديد من تحديـــات وابتكارات 

في القطاع الهندسي بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية عام 2030.

وســـيناقش المؤتمـــر والمعرض الهندســـي الدولي في نســـخته الثالثة الكثير مـــن المواضيع 
فـــي الجوانـــب الهندســـية الهامة والتي تتمثل في 6 مســـارات هندســـية. ومـــن أهم أهداف 
هـــذا المؤتمر إيجـــاد البيئـــة المائمة التي تســـهل تبـــادل المعلومـــات وتعزيـــز التواصل بين 
المهندســـين وبناء عاقات عملية ذات طابع مشـــترك وهو الســـعي لتحقيق أهداف رؤية 2030، 
ومـــن خال االســـتعداد لتنظيـــم المؤتمر ســـرني ما رأيتـــه من االهتمـــام من قبل الســـلطات 

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

فـــي الختام أود أن أشـــكر جميـــع المشـــاركين والمنظمين وكل من شـــارك لضمـــان نجاح هذا 
المؤتمـــر الذي ســـيكون إضافة قيمـــة لكل الحضـــور من مهندســـين ومهتمين والشـــركات 
والجهـــات ذات العاقـــة للمشـــاركة بمعلومـــات قيمة عـــن كل ما هـــو جديد مـــن االبتكارات 

التكنولويجية في المجاالت الهندسية.

كمـــا آمل أن يكـــون هذا المؤتمر محفـــزًا وغنيًا بكل ما هـــو جديد ومفيد وأن يكـــون أيضًا تجربة 
مفيدة وممتعة لجيمع الحضور والمشاركين.

رئيس المؤتمر
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رئيس اللجنة المنظمة

يســـرني أن أرحب بجميع المهندســـين والحضـــور في المؤتمـــر والمعرض الهندســـي الدولي 
الثالث الـــذي تنظمه الهيئة الســـعودية للمهندســـين لتســـليط الضوء على أحـــدث االبتكارات 
التكنولوجيـــة والتحديات في هذا المجال. ومـــن هذا المنطلق فإن المؤتمر الهندســـي الدولي 
والمعـــرض المصاحب لـــه يلعبان دورًا رئيســـيًا فـــي مجال الهندســـة داخل المملكـــة العربية 
الســـعودية، وســـيكون له إن شـــاء هللا التأثيـــر اإليجابي على األوســـاط العلمية علـــى الصيعد 

المحلي والعالمي.

وحرص المؤتمر على مشـــاركة أفضل المتخصصين والمهنيين على مســـتوى العالم لمناقشـــة 
أحـــدث االبتـــكارات التكنولوجية في مختلـــف القطاعات الهندســـية، حيث ســـيقدم المتحدثون 
الرئيســـيون في هذا المؤتمر ســـواء من الداخـــل أو الخارج أبـــرز وأحدث ما تـــم التوصل إليه من 

التقنيات والقضايا الهامة والتحديات.

وفـــي ما يخـــص المعـــرض المصاحـــب للمؤتمر تـــم دعوة أبـــرز وأشـــهر الشـــركات والجهات 
والقطاعات الهندســـية فـــي العالم العاملة فـــي المجال الهندســـي والتقني فـــي المعدات 
والتقنيـــات والتكنولوجيـــا لعرض مـــا لديها من آخـــر التقنيـــات والتكنولوجيا فـــي العالم، األمر 
الذي سيســـهم بـــإذن هللا في مزيد مـــن المعرفة والخبرات والتجارب للممارســـات الهندســـية 

للوصول إلى أعلى مستوى تقني وهندسي متقدم لكل من يشارك في المؤتمر.

وهـــذا المؤتمر لم يكن حليفـــه النجاح إال بعـــد دعم وتشـــجيع ومباركة من حكومتنا الرشـــيدة 
تجاه هـــذه المبادرة، متطلعيـــن قدمًا نحو المشـــاركة الفعالـــة في جميع التجمعـــات التقنية 

والهندسية لما فيه من مصلحة لوطننا الغالي.

المهندس/ عبدالناصر  سيف العبداللطيف

األمين العام للهيئة السعودية للمهندسين
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جلسة علمية

حضور ومشارك

دولة مشاركة

عــــــــارض

نطاق المؤتمر

سيشـــارك في هـــذا المؤتمر عدد مـــن الخبـــراء والفنيين من داخـــل وخارج المملكـــة  لقياس 
أفضـــل الممارســـات واالســـتراتيجيات المطبقة فـــي جميع أنحـــاء العالم. وســـوف تلعب هذه 
المنصـــة دورًا هامُا في ســـد الفجوة بين المؤسســـات الهندســـية واألكاديمييـــن والمنظمات 

والجمعيات ومقدمي التكنولوجيا.

وســـيضم المؤتمر 6 مســـارات هندســـية وسيشـــارك أكثر مـــن 48 متحدثـــًا جنبًا إلـــى جنب مع 
المتحدثيـــن الرئيســـيين الذين هم خبـــراء وقادة في مجـــال تخصصهم ومن المتوقـــع أن يحضر 
هـــذا المؤتمـــر  6000 من المهندســـين والمهتمين لتبـــادل المعرفة والخبرة، جنبـــا إلى جنب مع 

جلسات علمية متوازيه .

وســـوف يكون انعقاد المؤتمـــر  في مدينـــة الرياض لضمان التنفيذ الســـلس لهـــذا الحدث مع 
أقصى قدر من الحضور خال المؤتمر والمعرض.

تقوم الهيئة الســـعودية للمهندســـين بتنظيـــم المؤتمر بالتعـــاون مع الجمعيات الهندســـية 
الكبرى والجامعات والمنظمات اإلقليمية والدولية.

48

+6000

37

+100
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تواريخ هامة

تسليم ملخصات أوراق العمل

الموعد النهائي لتقديم أوراق العمل

الموعد النهائي إلعالن األوراق المقبولة

استالم األوراق العلمية المقبولة والعرض التقديمي

سبتمبر 

نوفمبر 

ديسمبر 

م

م

م

جميـــع ملخصات أوراق العمل تقـــدم بصيغة PDF  وتســـليمها على موقـــع المؤتمر والمعرض 
الهندسي الدولي:
iece.saudieng.sa

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

يتم تحميل العرض التقديمي النهائي بعد قبول ورقة العمل.
يجب تحميل الملخصات والصور والملفات المطلوبة عن طريق موقع المؤتمر:

iece.saudieng.sa
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني:

conference@saudieng.sa
سيتم إرسال الملخصات التي وافقت عليها لجنة التقييم عبر البريد اإللكتروني.

سيتم تقييم الملخصات بناء على المعاير التالية:
- دراسات سابقة.  

- تقليل التكلفة والوقت.  
- التكنولوجيا الحديثة.  

26

26

26

2022

2022

2022
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مسارات ومحاور المؤتمر

الهندسة الكهربائية

الهندسة المدنية

العماره والهندسة المعمارية

الهندسة الكيميائية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة الصناعية

الطاقة المتجددة 

هندسة االتصاالت

االتجاهات الحديثة في التصميم اإلنشائي

 ومواد البناء

البنى التحتية المستدامة والخطوط الحيوية 

وتقييم األثر البيئي

الكود السعودي والبناء المستدام

أنسنة المدن

البتروكيماويات وتكرير البترول

المواد المتقدمة

التصميم و التصنيع وتطبيقات علم المواد

القوى الميكانيكية وتحويالت الطاقة 

والطاقة المتجددة

بحوث العمليات و سالسل اإلمدادات

هندسة العوامل البشرية و السالمة المهنية
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فرص الرعاية

الراعي الماسي

1- اإلعان عن الراعي في جميع وسائل اإلعام المتاحة ومن خال موقع المؤتمر اإللكتروني. 

2- تكريم الراعي في حفل االفتتاح من قبل راعي الحفل كراعي ماسي.

3- تخصيص 4 مقاعد في الصفوف األمامية لممثلي الشركة.

4- وضع الشعار على جميع المطبوعات واللوحات واإلعانات بشكل بارز كراعي ماسي.

5- توفير مساحة 56م2 مجانية في المعرض المصاحب للمؤتمر.

6- نبذة عن الراعي الماسي مع عرض الشعار في الموقع اإللكتروني واإلعان في غاف مجلة المؤتمر.

7- منح الراعي 50 دعوة مجانية خاصة لحضور المؤتمر.

8- وضع فيديو تعريفي عن الشركة لمدة خمس دقائق في مدخل المؤتمر.

قيمة الرعاية

قيمة الرعاية

ريال سعودي

دوالر أمريكي

الراعي الماسي

750,000

200,000
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الراعي الذهبي

1- اإلعان عن الراعي في جميع وسائل اإلعام المتاحة ومن خال موقع المؤتمر اإللكتروني. 

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

3- تخصيص 2 مقاعد في الصفوف األمامية لممثلي الشركة.

4- وضع الشعار على جميع المطبوعات واللوحات واإلعانات بشكل بارز كراعي ذهبي.

5- توفير مساحة 36م2 مجانية في المعرض المصاحب للمؤتمر.

6- نبذة عن الراعي الذهبي مع عرض الشعار في الموقع اإللكتروني.

7- منح الراعي 20 دعوات مجانية خاصة لحضور المؤتمر.

8- وضع فيديو تعريفي عن الشركة لمدة ثاث دقائق في مدخل المؤتمر.

قيمة الرعاية

قيمة الرعاية

ريال سعودي

دوالر أمريكي

الراعي الذهبي

375,000

100,000
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الراعي الفضي

1- اإلعان عن الراعي في جميع وسائل اإلعام المتاحة ومن خال موقع المؤتمر اإللكتروني. 

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

3- تخصيص مقعد واحد في الصفوف األمامية لممثلي الشركة.

4- وضع الشعار على جميع المطبوعات واللوحات واإلعانات بشكل بارز كراعي فضي.

5- توفير مساحة 25م2 مجانية في المعرض المصاحب للمؤتمر.

6- نبذة عن الراعي الفضي واإلعان في غاف مجلة المؤتمر.

8- منح الراعي 10 دعوات مجانية خاصة لحضور المؤتمر.

9- وضع فيديو تعريفي عن الشركة لمدة دقيقة واحدة في مدخل المؤتمر.

قيمة الرعاية

قيمة الرعاية

ريال سعودي

دوالر أمريكي

الراعي الفضي

187,500

50,000
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الرعـــايــــات

الراعي الفضيالراعي الذهبيالراعي الماسيمستوى الرعاية

اإلعالن عن الراعي في جميع وسائل اإلعالم المتاحة ومن خالل موقع المؤتمر اإللكتروني

وضع الشعار على جميع المطبوعات واللوحات واإلعالنات بشكل بارز كراعي

عدد مقاعد في الصفوف األمامية لممثلي الشركة

توفير مساحة مجانية في المعرض المصاحب للمؤتمر

نبذة عن الراعي وإعالن في غالف المجلة

شعار الراعي ونبذة عنه في الموقع اإللكتروني

منح الراعي عدد دعوات مجانية خاصة لحضور المؤتمر

وضع فيديو تعريفي عن الشركة لعدة دقائق في مدخل المؤتمر

تكريم الراعي في حفل االفتتاح من قبل راعي الحفل

4
56م2

50
5 دقائق

2
36م2

20
3 دقائق

1
25م2

10
دقيقة واحدة

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي
750,000375,000187,500
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تود شركتنا المشاركةبرعاية 

بالمؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث 

رعاية ماسية     

رعاية ذهبية  
 

رعاية فضية  

 

شركة 

الشخص المسؤول

عنوان المراسالت

الدولة المدينة      

هاتف الرمز البريدي     

البريد اإللكتروني فاكس      

مسؤول التسويق

التاريخ  التوقيع      

نموذج الرعاية

750,000

375,000

187,500

قيمة الرعاية

قيمة الرعاية

قيمة الرعاية

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي
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مخطط المعرض
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شركة 

الشخص المسؤول

عنوان المراسالت

الدولة المدينة      

هاتف الرمز البريدي     

البريد اإللكتروني فاكس      

مسؤول التسويق

التاريخ  التوقيع      

برجاء حجز مساحة عارض

رقم المعرض

معرض مجهز بالتجهيزات القياسية  

مساحة فارغة فقط  

اسم الشركة الذي سيتم كتابته على الجناح الخاص بها

)20 حرف كحد أقصى(

- على العارض تقديم محتويات المعرض لالعتماد

نموذج العارض

ملحوظة: سيتم تأكيد الحجز عند دفع المبلغ كاماًل

المعرض القياسي 9م3X3( 2( يحتوي على:
- ستاند ألمنيوم باللون األبيض من الداخل.

- لوحة بيضاء مطبوع عليها اسم الشكرة العارضة.
- عدد 1 حامل برشورات أسود.

- طاولة استقبال معدنية.
- عدد 2 كراسي باللون األسود.

- عدد 2 رف.
- طاولة دائرية.
- سلة مهمالت.

- عدد 1 منفذ كهربائي 13 أمبير.
- سلك كهربائي.

- عدد 3 كشاف سبوت.

السعر: 18.750 ريال سعودي / 5000 دوالر أمريكي
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تفاصيل التحويل البنكي

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

SA4905000068200000003009 :رقم اآليبان اسم البنك: بنك اإلنماء     

INMASARI :الرمـــــــز رقم الحساب: 68200000003009   
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