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2030لكة العربية السعودية حتت شعار: دور املهندس الصناعي يف حتقيق رؤية املم  

 

 

ا  العا،م، وسق  هلا تنظيم ا، هي منظمة غري رحبية تقوم بتنظيم مؤمترات علمية يف أحنبأمريك العاملية العمليات وإدارة الصناعية اهلندسة منظمة

يف اهلندسة  املؤمتر األول إلقليم اخلليج العربي يف أحنا  العا،م. املنظمة سوف تقوم بتنظيم مدينة 19يف هذا اجملال يف أكثر من علمية مؤمترات 

هـ إىل  29/3/1441الل الفرتة من خمدينة الرياض، اململكة العربية السعودية  ع جامعة األمري سلطان يفبالتعاون م الصناعية وإدارة العمليات

والتطورات  يني والقاحثني واملمارسني لتقادل األفكارلألكادمي ملتقى توفري. يهدف املؤمتر إىل 28/11/2019-26هـ املواف   1/4/1441

علمية تقديم ورقة )أوراق( و العلمية اشاركة بأوراقهماملمن مجيع الِفئات  للقاحثني نميك العمليات. األخرية يف جمال اهلندسة الصناعية وإدارة

 .(Scopusيف قاعدة بيانات ) نهام املققولققل املنظمة ققل ناشر جة من ستخضع مجيع األوراق الكاملة ملراجعة مزدو، وكاملة أو نقذة خمتصرة

التنمية  ت شعار:حت رؤى جملس التعاون لدول اخلليج العربيةلؤمتر وول األبعاد اللالةة هذا امل تصميممت 

 تماعية واالقتصادية والتكنولوجيةاالج
  

 :وراق العلميةمسارات األ

 الصناعة والتصنيع. 

 )النقل واخلدمات اللوجستية )سالسل اإلمداد. 

 )إدارة العمليات )حبوث العمليات وحتقي  األمثلية. 

  الطاقة واملا. 

 دامة وحلوهلا اهلندسية(اإلستدامة والقيئة )القضايا االجتماعية والقيئية وقضايا االست. 

 اإلبتكار وريادة األعمال. 

كما يوفر املؤمتر  ملختارة عن طري  العروض املرئية أو امللصقات.يقدم املؤمتر للقاحثني فرصة لتقديم مساهماتهم العلمية ضمن املسارات ا

 الرقمية.  Scopusر يف مكتقة ضمن سجل أعمال املؤمتاملققولة كني فرصة ناشر أوراقهم للماشار

دول  عاتمجا طالب بني( احملاكاة) Simulation سابقةمتاشمل األناشطة املصاحقة للمؤمتر مسابقة ملص  ماشروع التخرج للطالب، 

سيصاحب  .املؤمترموقع وضحة يف تقديم املالأن يتقع املاشاركون تعليمات  على أفضل رسالة دكتوراه،، وأفضل رسالة ماجستري اخلليج،

 إلضافة لصناعية وإدارة العملياتمتميزين يف جمال اهلندسة ا ن مجيع دول العا،ممسؤولني وقيادين ماملؤمتر العديد من ورش العمل على أيدي 

 دول اخلليج العربي.لمنظور سوق العمل من منظور حبثي و يال اهلندساجملالتطور العلمي يف  ومواكقة
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