برعاية صاحب السمو الملكي
أمير المنطقة الشرقية
ندعوكــم للتســجيل والمشــاركة فــي معــرض المنتــدى الخليجــي للجــودة الشــاملة
فــي مجــال الطــرق والنقــل ضمــن سلســلة المعــارض التــي تنظمهــا جمعيــة هندســة
الطــرق والنقــل لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بالتعــاون مــع أمانــة
المنطقــة الشــرقية.

Under the patronage of His Royal Highness, Governor of the Eastern Region, we
invite you to register and participate in the Gulf Forum Exhibition for Total Quality
of Roads and Transportation, within the series of exhibitions organized by GRTES
in cooperation with the Eastern Region Municipality.

المنتدى الخليجي
للجــــودة الشـــاملة
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مقدمــة
 والتــي تــم، يعــد مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة أحــد مفاهيــم اإلدارة الحديثــة والمتقدمــة لتحقيــق الجــودة العاليــة
 ازداد االهتمــام فــي.تطبيقهــا مــن قبــل العديــد مــن المنظمــات الدوليــة لتحســين وتطويــر جــودة خدماتهــا وإنتاجهــا
 حيــث وفــرت إدارة الجــودة الشــاملة خدمــات ذات جــودة، الســنوات األخيــرة باســتخدام مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة
 تــم تحديــد أهــداف وموضوعــات المنتــدى لمواكبــة التغيــرات. مــع تقليــل التكاليــف اإلجماليــة فــي األداء التشــغيلي، عاليــة
 ويســلط المنتــدى الضــوء علــى، 2030 والتطــورات التــي تحــدث فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي ضــوء رؤيتــه لعــام
 ويعــرض آخــر،  يهتــم بالطــرق والنقــل والســامة المروريــة.أهميــة الجــودة فــي األعمــال المؤسســية المختلفــة للهيئــات
.التطــورات فــي مجــال إدارة الجــودة الشــاملة فــي هــذه المجــاالت

Introduction
The concept of total quality management is one of the modern and advanced management concepts to achieve high
quality, which has been applied by many international organizations to improve and develop the quality of its services
and production. Interest has increased in recent years using the concept of total quality management, as total quality
management provided services with high quality, while reducing total costs in operational performance. The objectives and themes of the forum have been identified to keep pace with the changes and developments taking place in
the Kingdom of Saudi Arabia in the light of its 2030 vision, and the forum highlights the importance of quality in the
various institutional works of the authorities concerned with roads, transportation and traffic safety, and displays the
latest developments in the field of total quality management in these fields.

Forum Mission
•	 Spread and consolidate the culture of Total quality
and highlight the importance of applying international quality systems.
•	 Introducing modern trends of quality concepts and
systems.
•	 How to develop existing systems according to international accreditation standards.
•	 The role of quality in securing competitive capabilities.
•	 Reviewing best practices and practices in the field
of quality and institutional excellence in Countries
of the world.
•	 Provide an opportunity and hold meetings between specialists, engineers and officials in the
countries of the Gulf Cooperation Council to exchange technical expertise on the overall quality
in the field of roads and transportation, and review
the latest technologies Modern issues in this topic,
challenges and solutions, as well as enhancing the
concepts of total quality in the field of roads and
transportation.

أهداف المنتدى
•نشــر وتوطيــد ثقافــة الجــودة الشــاملة وإبــراز
.أهميــة تطبيــق نظــم الجــودة الدوليــة
•تقديــم االتجاهــات الحديثــة لمفاهيــم وأنظمة
.الجودة
ً
وفقــا لمعاييــر
•كيفيــة تطويــر النظــم القائمــة
.االعتمــاد الدوليــة
.•دور الجودة في تأمين القدرات التنافسية
•اســتعراض أفضــل التطبيقــات والممارســات
فــي مجــال الجــودة والتميــز المؤسســي فــي
.دول العالــم
•توفيــر فرصــة وعقــد اجتماعــات بيــن
المتخصصيــن والمهندســين والمســؤولين
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتبــادل
الخبــرات الفنيــة فــي الجــودة الشــاملة فــي
 ومراجعــة أحــدث، مجــال الطــرق والنقــل
 القضايــا الحديثــة فــي هــذا الموضــوع.التقنيــات
 وكذلــك تعزيــز مفاهيــم،  التحديــات والحلــول،
.الجــودة الشــاملة فــي مجــال الطــرق والنقــل
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مفاهيم ومبادئ الجودة الشاملة

دور نظام الجودة الشاملة في إدارة الطرق والنقل وسالمة المرور
The role of the comprehensive quality system in road management, transportation and traffic safety.

عــرض الدراســات والتجــارب التطبيقيــة الناجحــة للجــودة الشــاملة فــي
مجــال الطــرق والنقــل والســامة المروريــة
Presenting the successful applied studies and experiences of
comprehensive quality in the field of roads, transport and traffic safety.

تكامل التخطيط االستراتيجي مع إدارة الجودة الشامل
Integration of strategic planning with total quality
management.

Le Meridien hotel - Al Khobar  الخبر- فندق الميرديان

Sunday

2020 - 4 - 19

األحد

Monday

2020 - 4 - 20

األثنين

14:00 – 09:00

محــــــــاور المنتــدى
Themes Forum

Total quality concepts and principles.

الدعوة عامة
:ويحصل المشاركون على
•بطاقة المنتدى للمشاركة المجانية
•حضور جميع جلسات المنتدى خالل يومي انعقاده
•نسخة من اوراق العمل والبحوث المقدمة
•الحصول على شهادة حضور المنتدى
•عضويــة مجانيــة فــي جمعيــة هندســة الطــرق والنقــل لــدول مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لمــدة عــام واحــد بعــد تقديــم األوراق
المطلوبــة

Public Attendance

*No fees Required, *attendance will get:
•	 An entrance forum card for free participation.
•	 Attending all sessions of the forum during its two days.
•	 Attending all sessions of the forum during its two days.
•	 A copy of the working papers and research presented.
•	 Forum Attendance certificate.
•	 Free GRTES membership for one year, after submitting all
required documents.

Partners        الشركـــاء

For registration للتسجيـــل
محمد عسيري
+966  555  673  571

