
يسر اللجنة العليا للمنتدى الخليجي للجودة الشاملة
في مجال الطرق والنقل دعوتكم للمشاركة وحضور فعاليات المنتدى والمعرض

في يوم االربعاء

30/03/2022
في فندق الشيراتون بمدينة بالدمام

تحت عنوان :

والذي يستقـــبل مشاركاتكــــم بأوراق العــمل وعرض
منتجاتكم وأعمالكــــم من خالل المعــرض المصاحب
ويمكن التواصل مع اللجنة المنظمة من خالل الرابط:

التطبيقات الحديثة في تحسين جودة الطرق والنقل

للجودة الشاملة
في مجال الطرق والنقل



الجمعية بتنــمية المهنـــة ونقل التقنــــية وتبادل الخبـــرات والمعلومات لتطوير العمل
الهندسي وتضعه من أهم أولوياتها لخدمة المجـتمع مهـــنيا، من خـــالل تنظيم وعقد
البرامج التأهيلية والمحاضرات واألدوات لتطوير المهندسين، المقـــاولين واالستشارييـن
العامـــــــلين في مجـــــال هندســـــة الطـــــرق والنقـــــل في منطــــقة الخلـــــيج العـــــربي.

أهداف الجمعية:

تهـــتم

إدارة الجمعية من خـالل مجـــلس إدارة منــــتخب من تسعـة أعضــــاء من دول المجلس
ممن لهم اهتمام وتخصص في مجال هندسة الطرق والنقل. وتعتبر مدينة دبي المقر
الرئيســــي للجمعـــــية ومــــن المـــــؤمل فتح فروع للجمعية في بقـــــية دول المجلس.

وتتــــم 

تشكيل اول مجلس إدارة للجمعية في شهر شوال من عام ١٤٢٠هـ (يناير٢٠٠٠) لمدة سنتين،
ويعتبر تعدد جهات وخبرات أعضاء المجلس أحد جوانب القوة الرئيسية للجمعية لتتمكن

مـــــن تنـــــفيذ برامجهـــــا وتحقــــيق أهــــدافها .

وتــــــم

تشجيع البحث العلمي وإعــــداد الدراسات لتطوير شبكات وأنظمة الطرق والنقـل وتحـــسين أدائها.

السعي إلى توحيد المواصفات والمصطلحات واألنظمة والقـوانين والتشــريعات الخــاصة بتصميم 
وتخطيط وتنظيم وتشغيل وصيانة الطرق والنقل وتسيير المركبات وأنظمة النقل بدول المجلس. 

إقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة بالتعاون مع الجمعيات والهيئات الخليجية والعربية والعالمية
واالشـــــــتراك فــــي المــــــؤتمــــــرات ذات العــــالقة .

تشجيع الدور الذي تقوم به المكاتب الهندسية الخليجية العاملة في مجال هندسة الطرق والنقل مـع
اقتـــــراح اآلليــــات المنــــاسبة لتطــــوير أدائهــــا .

إعطاء االعتبارات البيئية أهمية كبرى في أعمال التخطيط والتصـميم والتنفيــــذ والصيـــانة والتشغـيل
للطـــــرق وأنظمــــة النقــــل .

العمل على رفع مستوى السالمة المرورية على الطرق وأنظمة النقل وإيجاد الحلول المستدامة لرفع
درجـــــة األمــــان والســــالمة .

العمل على وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة هندسة الطرق والنقل وفق أفضل الممارسات العالمية.

تقــــــديم المشـــــورة الفــــنية فـي مجـــال اختـــــصــــاص الجمعــــية . 

إصدار النشرات الدورية والمجـــالت التي تخــدم المهنة وترتقــــي بها .

االرتقاء بالمستوى الفني المهني لمهندسي الطرق وذلك من خالل برامج التطوير والتدريب المستمرة.

إنشاء مراكز للمعلومات تختص بجمع وتحليل ونشر كافة المعلومات الخاصة بعلوم وهندسة الطرق والنقل.



أهداف املنتدى

مقـــدمة

أهم املحاور

مفـــاهيم الجـــودة الشاملة يف
مجــــــــــال الطــــــرق والــــنقل .

املعـــايري الدولية لضامن الجودة
الشـاملة وآليـــــات تطبيــــقاتها .

تطبــيق نظام الجودة يف املشاريع
لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة

والــــمحـــــــافظة عـــىل البـــــيئة . 

دور نظـــــــام الجــــودة فــي إدارة
الطرق والــنقل وســــالمة الــــمرور .

دور إدارة املخـــــاطر يف نظـــــــام
الجـــــودة الشـــــاملة للمشــــاريع .

عرض الدراسات والتجارب التطـــبيقية
الناجحـــة للجــــودة الشامــــلة يف

مجــــال الطـــرق والـــــنقل .

ويحصل
املشاركون عىل

بطــــاقـــــة املنتــــدى للـمشــــاركة املجــــاـنية

حضور جميع جلســات املنتدى خــالل يوم انعقــاده

نســــخة مـــن أوراق العمــــل والبحــوث املقدمـة

تخفيض اشرتاك عضوية جمعية هندسة الطرق والنقل لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ملدة عام واحد بعد تقديم األوراق املطلوبة. 

أصبحت الجـــــودة أحد مفاهيم اإلدارة الحــــديثة التي تم تطــبيقها يف كثري من املنظامت
الحكومية والخــاصة لتحسني وتطــــوير األداء واملنتجات والخــــدمات , ازداد االهتمـام فـي
الســــنوات األخــرية بالجــــودة ، نظـراً ألن تطـــبيقها يـــؤدي إىل توفري خـــدمات متقـدمة

ومنتجات منافسة وخفض للتـــــكاليف التشغيلية.

تم تحـــديد أهداف ومحـــــاور هذا املنتدى إلتاحة الفرصة للمختصني بالتعرف عىل التغريات
والتطورات التي تحدث بدول الـعامل بهذا املجــــال وتوفري فــــرصة عرضـها عىل املختصني
بدول الخليج العـــريب , ويوفر املـــــنتدى فرصة للتـعرف عىل أهمية الجودة يف املنتجات

والخدمات املختـــــلفة.

يهتم املنتدى بالطرق والنقل والسالمة املرورية، ويناقش مواضيع تتعلق بتعرث املشاريع
وعيوب التنفيذ والصيانة والتي لها التأثري السلبي عىل السالمة وانسيابية الحركة املرورية
والجهود املبذولة للتنمية املستدامة لذا يعرض هذا املنتدى آخر التطورات يف مجال إدارة
الجودة التي تهدف اىل تاليف املشاكل وخفض التكلفة وكفاءة وفاعلية التنفيذ والتشغيل
التي تعترب من امللفات الهامة التي يجب توفري األولــوية لها عىل املســتوى التخطيطي

والتشغييل والهنديس.

التعريف باالتجاهـات الحديثــــة ملـفاهــيم
وأنــظـــــمـــــة الــــجــــودة الشاملة يف

مجــــــال الطــــرق والنــــــقل .

استعراض أفضل التطبــيقات واملــــامرسات
فــــي مجال الجودة الشامـــــلة والتــــمـيز
املـــؤ ســـــســي فـــــي دول العـــــالـم .

تفعـــــيل دور العمــل الخليجي املشــــرتك .

كيفـــــية تطـــــوير األنظـــــــــمة الحــالـيـة
وفــــــق معــــايري االعــتــــمـاد الـــــدولـية .

االستفــــــــادة مـــن الـتجــــارب
الخليـــــجية الناجــــــحة وتبــــادل الخـبـــرات .

اتاحة الفرصة لعـقد اللقاءات بـيـن املتخصصني
واملهندسـني املســئوليـن يف دول مجـــلس
التعاون الخليجي لتــبادل الخربات الفنـــية عن

الجودة يف مجال الطرق والنقل.



التسجيل لحضور املنتدى

للتسجيل يف املنتدى

وملعرفة تفاصيل عن املنتدى زيارة املوقعوللمراسله عرب الربيد االاكرتوينوللمزيد من املعلومات عن الجمعيه التفضل بزيارة املوقع

مجاين

http://www.gres.aegres@eim.ae

: Nameاالسم :

Jub title :

Company :

Mobile :

E.mail :

املسمى الوظيفي :

الجوال :

الرشكة :

الربيد اإللكرتوين :

( Registration Form )منوذج التسجيل
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جمعية هندسة الطرق و النقل الخليجية

Gulf Road & Transport Engineering Society 

للجودة الشاملة
في مجال الطرق والنقل

www.GFTQRT.com

https://forms.gle/vc١ADRThZmAihauA٧


