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تصدر من جمعية املهندسيين البحرينية

جمعيتهـا  اجتـاع  الجمعيـة  عقـدت 

أربعـة  وانتخـاب  السـنوي  العموميـة 

مـن األعضـاء ملجلـس اإلدارة لدورتـه 

القادمـة عن بُعـد عرب منصـة التواصل 

املـريئ زووم مسـاء يـوم األحـد املوافق 

6 يونيـو 2021.

ومتـت الدعوة لالجتـاع  األول بتاريخ 

اكتـال  ولعـدم  املـايض،  مايـو   23

النصـاب تم تأجيل االجتـاع لتاريخ 6 

يونيـو 2021 يف متـام السـاعة السـابعة 

مسـاء، ونظـرًا لعـدم اكتـال النصـاب 

بهـذا االجتـاع كذلك، فقد تـم تأجيله 

ملـدة نصـف سـاعة بحسـب مـا ينـص 

عليـه النظام األسـايس للجمعية ليصبح 

بحضـور  صحيًحـا  بعدهـا  االجتـاع 

%10 مـن األعضـاء ممـن يحـق لهـم 

التصويـت يف االنتخابـات، إذ بلـغ عدد 

األعضـاء الحارضيـن 89 عضـوا.

وتضمـن اجتـاع الجمعيـة العموميـة 

عـددا مـن البنـود األساسـية التـي تـم 

طرحهـا واملصادقـة عليهـا والتـي كان 

جـدول  عـى  املصادقـة  أبرزهـا  مـن 

محـر  عـى  واملصادقـة  األعـال، 

اجتـاع الجمعيـة العموميـة السـابق، 

ومناقشـة التقريـر األديب واملـايل ومـن 

ثم اعتـاد أربعة أعضـاء جدد ملجلس 

اإلدارة.

األعضـاء  ضيـاء  الدكتـور  وشـكر  كـا 

املهنـدس  وهـم  دورتهـم  املنتهيـة 

جـواد الجبل واملهندسـة ريـم العتيبي 

واملهنـدس  نـارص  أميـن  واملهنـدس 

محمـد الخزاعـي، مؤكـدا أن الجمعيـة 

العمـل واملـي قدمـا  اسـتطاعت  مـا 

رغـم املعوقـات التـي واجهتهـا جـراء 

جائحة كورونـا إال بفضل تفاين وجهود 

أعضائهـا اللذين بذلـوا الجهود املضنية 

حفاظـا عـى اسـتمرارية العمـل.

التوفيـق  متنـى  كلمتـه  ختـام  ويف 

والنجـاح لألعضـاء الجدد يف مسـرتهم 

أن  منوهـا  الجمعيـة،  إدارة  مبجلـس 

يف  جهودهـم  إىل  تتطلـع  الجمعيـة 

التطويـر واإلزدهـار ملـا فيـه مصلحـة 

والرقـي  الهندسـة  ومهنـة  املهندسـن 

األصعـدة كافـة  عـى  بالجمعيـة 

مـن  أربعـة  الجمعيـة   اعتمـدت 

اإلدارة  مجلـس  مبقاعـد  املرشـحن 

وهـم  بالتزكيـة  القادمـة  للـدورة 

املهنـدس يـارس عبدالرحيـم العبـايس، 

الخزاعـي  عـي  محمـد  واملهنـدس 

أخـرى  مـرة  انتخابـه  تـم  الـذي   –

عـي،  محمـد  جعفـر  واملهنـدس   –

الجبـوري. حسـن  حبيـب  واملهنـدس 

مـن جانبه ويف كلمة ألقاها باملناسـبة، 

املهندسـن  جمعيـة  رئيـس  تقـدم 

البحرينيـة الدكتـور ضيـاء عبدالعزيـز 

إىل  والتقديـر  الشـكر  بوافـر  توفيقـي 

الرشـيدة  البحريـن  مملكـة  حكومـة 

اسـتمرت  التـي  الرسـمية  والجهـات 

الشـكر  موصـال  الجمعيـة،  دعـم  يف 

الداعمـة  واملؤسسـات  للـركات 

الجمعيـة. وفعاليـات  ألنشـطة 

اجتماع الجمعية العمومية عن ُبعد ُيسفر عن فوز أربعة من األعضاء بالتزكية
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الدكتور ضياء عبدالعزيز توفيقي

رئيس الجمعية

املهندس محمد الخزاعي

نائب الرئيس

املهندس يارس العبايس

أمن الرس

املهندسة رجاء الزياين

مديرة مركز التدريب

املهندس جعفر محمد

مدير اإلعالم والعالقات العامة

الدكتورة رائدة العلوي

األمن املايل

املهندسة ريم خلفان

مديرة شؤون األعضاء واملهنة

الدكتور هيثم القحطاين

مدير املؤمترات واملعارض

املهندس حبيب الجبوري

مدير األنشطة وخدمة املجتمع

عقـد مجلـس إدارة الجمعيـة الجديـد 

لدورتـه 2021 – 2022 اجتاعـه األول 

الثالثـاء املوافـق 8 يونيـو 2021  يـوم 

وذلـك عـن بُعـد عـرب منصـة التواصـل 

املريئ “زووم”، برئاسـة رئيس الجمعية 

الدكتـور ضيـاء عبدالعزيـز توفيقي.

توفيقـي  ضيـاء  الدكتـور  واسـتهل 

االجتـاع بالرتحيـب باألعضـاء الجـدد، 

املنتهيـة  السـابقن  األعضـاء  وشـكر 

دورتهـم عى جهودهـم املبذولة والتي 

كـا  بالجمعيـة،  االرتقـاء  إىل  رمـت 

وأكـد حـرص الجمعيـة عـى مواصلـة 

مسـرة النـاء والتقـدم وذلـك ملـا فيه 

الهنـديس  القطـاع  وازدهـار  مصلحـة 

ومهنـة الهندسـة يف مملكـة البحريـن.

وأسـفر االجتـاع عن توزيـع املناصب 

عـى األعضـاء الجـدد لتكـون تشـكيلة 

الـدورة  لهـذه  الجديـدة  املجلـس 

الخزاعـي  محمـد  املهنـدس  كالتـايل:  

رائـدة  الدكتـورة  الرئيـس،  نائـب 

العلـوي األمـن املـايل، املهنـدس يـارس 

املهندسـة ريـم  الـرس،  أمـن  العبـايس 

خلفـان مديرة شـؤون األعضاء واملهنة، 

املهندسـة رجـاء الزيـاين مديـرة مركـز 

القحطـاين  هيثـم  الدكتـور  التدريـب، 

املهنـدس  واملعـارض،  مديراملؤمتـرات 

جعفـر محمد مدير اإلعـالم والعالقات 

الجبـوري  حبيـب  واملهنـدس  العامـة 

املجتمـع. وخدمـة  األنشـطة  مديـر 

حـث رئيـس الجمعيـة الدكتـور ضيـاء 

الحـرص  الجديـد  اإلدارة  مجلـس 

مـن  ممكـن  عـدد  أكـرب  إرشاك  عـى 

أعضـاء الجمعيـة يف لجانهـا وأنشـطتها 

املجلـس  أعضـاء  أكـد  جانبهـم،  مـن 

أنهـم سـيحرصون عـى تقديـم املزيـد 

إىل  الهـادف  الـدؤوب  العمـل  مـن 

تطويـر جمعيـة املهندسـن البحرينيـة 

رائـدة. مهنيـة  كجمعيـة 

وبرامجهـا مبختلـف أنواعهـا من خالل 

إعطائهـم املسـاحة الكافية للمشـاركة 

بكافـة تلـك األنشـطة واملبـادرات كا 

األسـابيع  خـالل  سـيتم   أنـه  وأكـد 

القادمـة االنتهـاء مـن وضـع الخطـط 

الـدورة. لهـذه  واملقرتحـات 

مجلس اإلدارة يوزع املناصب ىلع األعضاء الجدد
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شـاركت الجمعيـة يف اجتـاع املجلس 

الخليجـي  الهنـديس  لإلتحـاد  األعـى  

ضيـاء  الدكتـور  ترأسـه  بوفـد  ممثلـة 

عبدالعزيـز توفيقـي رئيـس الجمعيـة 

الجبـل  جـواد  املهنـدس  وعضويـة 

واملهندسـة ريـم العتيبـي  والذي عقد 

عـن بُعـد بتاريـخ 29 مايـو 2021 بعد 

فـرتة توقـف ألنشـطته نتيجـة جائحـة 

كورونـا.

الجديـر بالذكـر أن اإلتحـاد الهنـديس 

الخليجي تأسـس يف عام 1997 يف دولة 

الكويـت كملتقـى للهيئـات الهندسـية 

إىل  الحقـاً  تحويلـه  وتـم  الخليجيـة 

ويضـم  الخليجـي  الهنـديس  اإلتحـاد 

كل الجمعيـات والهيئات الهندسـية يف 

برئيـس  ممثلـة  الجمعيـة  شـاركت 

عبـد  الدكتـور ضيـاء  إدارتهـا  مجلـس 

العزيـز توفيقـي يف االجتـاع الطـارئ  

وذلـك  العـرب  املهندسـن  التحـاد 

بعـد تلقيهـا دعـوة للمشـاركة يف هـذا 

االتحـاد  أمانـة  قبـل  مـن  االجتـاع 

الهيئـات  جميـع  دعـوة  تـم  حيـث 

الهندسـية األعضاء ملناقشـة دور اتحاد 

الشـعب  دعـم  يف  العـرب  املهندسـن 

االثنـن  يـوم  يف  وذلـك  الفلسـطيني  

املوافـق 24 مايـو 2021 والـذي عقـد 

عـن بعـد .

الهيئـات  معظـم  االجتـاع  حـر 

الهندسـية العربيـة، إذ بـدأ بكلمة من 

دول مجلـس التعـاون الخليجـي. 

وتعهـد إدارة األمانـة العامـة لإلتحـاد 

إحـدى  مـن  عضـو  إىل  دورة  كل  يف 

الهندسـية املشـاركة حسـب  الهيئـات 

التسلسـل األبجـدي حيـث تسـتضيف 

الـدورة  هـذه  حاليـا  عـان  سـلطنة 

ممثلـة باألمـن العـام املهندس خميس 

الصـويل . كا تتوىل جمعية املهندسـن 

البحرينيـة منصـب نائـب األمـن العام 

نائـب  الخزاعـي  محمـد  عرباملهنـدس 

رئيـس االتحـاد املهندس فيصـل دويح 

وكلمـة  الكويـت،  دولـة  مـن  العتـل 

مـن األمـن العـام لالتحـاد الربوفسـور 

ثـم  ومـن  الحديثـي  عـادل  الدكتـور 

ألقـى كافـة رؤسـاء الهيئات الهندسـية 

ومداخالتهـم. كلاتهـم  املشـاركة 

إصـدار  تقـرر  االجتـاع  ختـام  ويف 

التحـاد  العامـة  األمانـة  مـن  بيـان 

املهندسـن العـرب يف القاهـرة لدعـم 

إىل  باإلضافـة   ، الفلسـطيني  الشـعب 

العمـل عى تقديـم املقرتحـات للدعم 

املـادي ومـواد البنـاء وغـر ذلـك مـن 

إعـادة  يف  للمشـاركة  االحتياجـات 

تدمـره. تـم  مـا  إعـار 

رئيـس الجمعيـة.

األمـور  بحـث  تـم  اإلجتـاع  وخـالل 

املتعلقـة بإعـادة األنشـطة إىل اإلتحاد 

العمـل  فـرق  توزيـع  و  توقفهـا  بعـد 

وإعـداد خطـة عمل جديدة للتنسـيق 

الخليجيـة  الهندسـية  الجمعيـات  بـن 

يف  االفرتاضيـة  األنشـطة  وإقامـة 

الوقـت الحـايل والتخطيـط للفعاليـات 

الظـروف  تسـمح  عندمـا  االعتياديـة 

الصحيـة.

اتحـاد املهندسـن  الجديـر بالذكـر أن 

تشـمل  التـي  املظلـة  هـو  العـرب 

العربيـة  الهندسـية  الهيئـات  جميـع  

عـام  يف  تأسـس  و  القاهـرة،  ومقـره 

جمعيـة  أن  إىل  ويشـار   ،1963

املهندسـن البحرينيـة ترأسـت االتحاد 

يف دورات سـابقة  ممثلـة يف املهنـدس 

والدكتـور حسـن  عبدالرحمـن فخـرو 

هشـام  املهنـدس  واملرحـوم  فخـرو 

عبدالعزيـز  ضيـاء  والدكتـور  الشـهايب 

مختلفـة. دورات  يف  وذلـك  توفيقـي، 

الجمعية تشارك يف اجتماع املجلس األىلع إلتحاد الهندسي الخليجي

الجمعية تشارك يف االجتماع الطارئ التحاد املهندسين العرب
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املهندسن  جمعية  رئيس  كشف 

عبدالعزيز  ضياء  الدكتور  البحرينية 

توفيقي عن إطالق مسابقة “تصميم 

للجمعية، وذلك يف  نصب تذكاري” 

العام  يف  لالحتفال  استعدادها  إطار 

عى  عاًما   50 مبرور   2022 القادم 

تأسيسها .

ضياء  الدكتور  قال  املسابقة  وعن 

 50 مبرور  احتفاالتنا  إطار  يف  “إننا 

عاًما عى تأسيس جمعية املهندسن 

البحرينية والتي من املقرر أن تكون 

حرصت   ،2022 املقبل  العام  يف 

عطاء  مسرة  إبراز  عى  الجمعية 

الذي شكل عى  البحريني  املهندس 

مر األعوام عالمة فارقة ومميزة يف 

الوطني  واالقتصاد  املجتمع  خدمة 

أطلقت  وعليه  البحرين،  ململكة 

ليجسد  املسابقة  هذه  الجمعية 

املهندسن  جهود  التذكاري  النصب 

تطور  يف  ومساهمتهم  البحرينين 

وازدهار القطاع الهنديس يف اململكة 

وجهودهم  الفّعال  دورهم  وإبراز 

الدؤوبة يف القطاع”.

املسابقة  بأهداف  يتعلق  فيا  أما 

يف  املشاركة  وقواعد  وفئات 

ضياء  الدكتور  بّن  فقد  املسابقة، 

إىل  املسابقة  قائال:”تهدف  توفيقي 

تصميم عمل متكامل لنصب تذكاري 

ورسالة  ورؤية  هوية  عن  يعرب 

وإلقاء  البحرينية  املهندسن  جمعية 

وإبراز  الجمعية  تاريخ  عى  الضوء 

به من حيث الحجم وزاوية الرؤية، 

من  مقتبسا  العمل  يكون  ال  وأن 

أعال أخرى وأن يكون من صميم 

إىل  باإلضافة  نفسه،  املتسابق  عمل 

فكرة  وصول  سهولة  عى  الحرص 

فئات  جميع  إىل  التذكاري  النصب 

املجتمع”.

الدكتور  أوضح  االختيار،  آلية  وعن 

توفيقي أنه سيتم تعين لجنة منظمة 

وهيئة تحكيم للمسابقة مكونة من 

وعدد  البحرينية  املهندسن  جمعية 

العالقة  ذات  الرسمية  الجهات  من 

تتوىل دراسة وتقييم طلبات الرتشح 

مع  تطابقها  حيث  من  للمسابقة 

وفقا  واالستحقاق  التميز  معاير 

أن  إىل  مشرا  دقيق،  تحكيم  لنظام 

املشاركات  الستالم  موعد  آخر 

سيكون يف 30 يوليو 2021، وسيحصل 

مالية،  مكافأة  باملسابقة عى  الفائز 

باإلضافة إىل درع وشهادة تقديرية.

الدكتور  توجه  حديثه،  ختام  ويف 

ضياء عبدالعزيز توفيقي بالدعوة إىل 

كافة املعنين وذوي الصلة بالقطاع 

بهذه  للمشاركة  واملهتمن  الهنديس 

منوها  واملبتكرة،  املتميزة  املسابقة 

أنه ملزيد من املعلومات واالستفسار 

عى  الجمعية  مع  التواصل  ينبغي 

الربيد اإللكرتوين:

mohandis@bse.bh 

خدمة  يف  البحريني  املهندس  دور 

بجهود  اململكة  يف  الهنديس  القطاع 

ومساهمتهم  البحرينين  املهندسن 

الهنديس  القطاع  وازدهار  تطور  يف 

املسابقة  وتستهدف  اململكة،  يف 

والفنانن  املعارين  التنافسية 

التشكيلين البحرينين”.

مع  التنسيق  تم  أن  وسبق 

البلديات  وشئون  األشغال  وزارة 

العمراين  الختيار موقع  والتخطيط 

النصب التذكاري يف منطقة الواجهة 

شارع  عى  املنامة  ملدينة  البحرينية 

جرس  بن  الواقع  املثلث  يف   46.5

وشارع  سلان  بن  عيىس  الشيخ 

 10 تخصيص مساحة  تم  إذ  الفاتح، 

وعليه   ، الغرض  لذلك  أمتار   10  ×

توظيف  املشاركن  عى  سيتوجب 

الفنية  واألساليب  األدوات  كافة 

العمل  وتجسيد  إلبراز  والتنسيقية 

الفني املطلوب. 

بهذا  املطلوبة  املواصفات  وعن 

أكد  االختيار  وآلية  الفني  العمل 

البحرينية  املهندسن  جمعية  رئيس 

أنه:”يجب  توفيقي  ضياء  الدكتور 

عن  التذكاري  النصب  يعرب  أن 

تأسيس  مناسبة مرور 50 عاًما عى 

الجمعية وأن يتّسم العمل باالبتكار 

واإلبداع، وأن يتوافق العمل الفني 

املحيطة  والبيئة  املكان  طبيعة  مع 

 اإلعالن عن مسابقة »النصب التذكاري« ىلع الواجهة البحرية ملدينة املنامة
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أعلنـت جمعيـة املهندسـن البحرينيـة 

بجائزتهـا  الفائزيـن  أسـاء  عـن 

لفئـة  الثانيـة،  بنسـختها  الهندسـية 

إىل  تتفـرع  والتـي  املتميّـز  املهنـدس 

فئـة املهنـدس الشـاب وفئـة املهنـدس 

املتمـرّس وجائـزة أفضل إنجـاز مهني، 

وكذلـك لفئـة أفضل مـروع تخّرج يف 

تخصـص الهندسـة املعاريـة واملدنية 

وامليكانيكيـة والكهربائيـة واإللكرتونية 

الكيميائيـة. والهندسـة 

فازبجائـزة املهنـدس املتميـز عـن فئـة 

املهنـدس جعفـر  الشـاب”  “املهنـدس 

املهنـدس  فـاز  عـي، يف حـن  محمـد 

بالجائـزة  الديـن  ثامـر محمـد صـالح 

أمـا  املتمـرس”.  “املهنـدس  فئـة  عـن 

للفائزيـن عـن فئـة “أفضـل  بالنسـبة 

مـروع تخـّرج”، فقـد فـاز املهنـدس 

أحمد يوسـف أحمد محسـن- تخصص 

مـروع   عـن  املعاريـة  الهندسـة 

 ،Martial Arts Training Center

 Experimental Study and مـروع

Comparative process Mode-

 ling Approaches to Optimize

 Microalgal Biomass and Lipid

.Productivity

تـم توزيـع الجوائـز بحضـور املهنـدس 

عـاد املؤيد واملهنـدس جميل العلوي 

وعـدد بسـيط مـن أعضـاء ومنتسـبي 

الجمعيـة باإلضافة إىل روؤسـاء اللجان 

للظـروف  نظـرًا  والفائزيـن،  املعنيـة 

الصحيـة وذلـك  يـوم األربعـاء املوافق 

5 مايـو 2021 يف مقـر الجمعيـة.

جمعيـة  رئيـس  تقـدم  جانبـه،  مـن 

الدكتـور ضيـاء  البحرينيـة  املهندسـن 

عبدالعزيـز توفيقـي بالشـكر إىل كافـة 

جائـزة  مبـادرة  إنجـاح  عـى  القامئـن 

جمعية املهندسـن البحرينية وال سيا 

اللجنـة املرفـة عـى الجائـزة ولجنتي 

التحكيـم خاصة يف ظـل الظروف التي 

وفـازت املهندسـة بتـول محمـد عـي 

الجفـري -تخصـص الهندسـة املدنيـة 

Understanding Pas-  عـن مـروع

 senger Choice of Boarding

 ،Cars on London Underground

عـي  جعفـر  محمـد  املهنـدس  وفـاز 

الكهربائيـة  الهندسـة  تخصـص   -

 Vehicle واإللكرتونيـة عـن مـروع  

أمـا   ،Automation Utillizing loT

يف تخصـص الهندسـة امليكانيكيـة فقد 

فـاز كل مـن املهنـدس حسـن عبـاس 

شـملوه – رئيـس الفريـق – واملهندس 

حسـن عبدالوهـاب عيـىس، واملهندس 

حسـن عقيل كاظم، واملهندس أسـامة 

 Design of  محمـد عـي عن مـروع

Mecanum  Wheels for a Fork-

املهنـدس  مـن  كل  فـاز  حـن  يف   ،lift

عبـد الـرزاق البلويش – رئيـس الفريق 

– واملهنـدس عبداللـه سـلان السـعد، 

املنصـوري  فهـد  محمـد  واملهنـدس 

عـن  الكيائيـة  الهندسـة  تخصـص   -

الفائزون بجائزة الجمعية الهندسية
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منـر بهـا جـراء تفـي فايـروس كورونا، 

إذ أنـه رغـم ذلك اسـتطاعت الجمعية 

العطـاء  يف  مسـرتها  تواصـل  أن 

واملحافظة عى االسـتمرار يف مبادراتها 

تصـب يف  التـي  تلـك  املهنيـة خاصـة 

مصلحـة القطـاع الهنديس بشـكل عام 

خـاص،  بشـكل  البحرينـي  واملهنـدس 

للفائزيـن  والنجـاح  التوفيـق  متمنيـا 

وحظـا أوفـر إىل مـن مل يحالفـه الحـظ 

مـن املهندسـن املشـاركن يف الجائـزة 

لهـذا العـام.

أن  عـى  توفيقـي  الدكتـور  وأكـد 

هـذه  تطويـر  يف  ستسـتمر  الجمعيـة 

الجائـزة املهنيـة املتخصصـة وسـتعمل 

املهندسـن  جمعيـة  أن  إىل  يشـار 

البحرينيـة أطلقـت جائزتها الهندسـية 

الجمعيـة  احتفـاالت  يف  األوىل  للمـرة 

والـذي  البحرينـي  املهنـدس  بيـوم 

.2018 أكتوبـر   15 صـادف 

وتهـدف الجائزة إىل تحفيز املهندسـن 

املجـال  يف  واإلبـدع  االبتـكار  عـى 

الهنـديس وحشـد إمكانات املهندسـن 

البحرينيـن لخدمـة مملكـة البحريـن 

ورفـع شـأن مهنـة الهندسـة والنهـوض 

مبسـتواها العلمـي واملهنـي واالرتقـاء 

مبسـتوى املهندسـن البحرينيـن مهنيـا 

واجتاعيـا وثقافيـا وعلميـا.

مـع فريق العمل القائـم عليها عى أن 

تتضمـن فئـات أكـر وتكـون تحفيزية 

أكـر لتسـتقطب أكرب عـدد ممكن من 

املرتشـحن والراغبـن فيهـا.

عـاد  املهنـدس  هنـأ  جانبـه  مـن 

اللجنـة  رئيـس  املؤيـد  عبدالرحمـن 

الفائزيـن  الجائـزة  عـى  املرفـة 

بجميـع  الهندسـية  الجمعيـة  بجائـزة 

سـعادته  بالـغ  عـن  وأعـرب  فئاتهـا 

بهـذا اإلنجـاز املتميـز ونجـاح جائـزة 

الجمعيـة بنسـختها الثانيـة حيث قدم 

الفائزيـن ومتّنـى املزيـد  تهانيـه لـكل 

النسـخ  يف  األعضـاء  مشـاركات  مـن 

الجائـزة. مـن  التاليـة 
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الشـعب  وفعاليـات  أنشـطة  ضمـن 

املهندسـن  جمعيـة  يف  الهندسـية 

الهندسـة  شـعبة  نظمـت  البحرينيـة، 

والحاسـوب  واإللكرتونيـة  الكهربائيـة 

واالتصـاالت أوىل فعالياتهـا عـرب منصة 

التواصـل املـريئ zoom نـدوة بعنـوان 

“نبـذة تعريفيـة عـن الشـعبة وخطـة 

أحمـد  املهنـدس  قدمهـا  عملهـا”، 

بحضـور  الشـعبة  رس  أمـن  الوحـوش 

مسـؤول الشعب الهندسـية يف جمعية 

الجبـل  جـواد  املهنـدس  املهندسـن 

محمـد  املهنـدس  الشـعبة  ورئيـس 

الهندسـية  الشـعب  عمـل  تنظـم 

األسـايس  النظـام  عـى  واملبنيـة 

والالئحـة الداخلية لجمعية املهندسـن 

. ينيـة لبحر ا

يف نهايـة العـرض دار نقاش موسـع بن 

الحضـور ومداخـالت تـم مـن خاللهـا 

الهندسـة  اإلشـادة مبـا أنجزتـه شـعبة 

والحاسـوب  واإللكرتونيـة  الكهربائيـة 

عـدة  طـرح  وتـم  كـا  واالتصـاالت، 

مقرتحـات إلنجـاح خطة عمل الشـعبة 

ومواصلـة تنظيم األنشـطة والفعاليات 

لخدمـة املهندسـن واالرتقـاء باملهنـة.

سـوف  الشـعبة  أن  بالذكـر  والجديـر 

تسـتمر بتنظيـم األنشـطة والفعاليات 

شـهر،  كل  أكـر  أو  فعاليـة  بواقـع 

العلميـة  املحـارضات  عـى  تشـتمل 

مجـال  يف  والنـدوات  العمـل  وورش 

املختلفـة. الشـعبة  تخصصـات 

املهندسـن  مـن  وعـدد  العصفـور 

يـوم  وذلـك  املهتمـن،  واملهندسـات 

.2021 مايـو   25 املوافـق  الثالثـاء 

املهنـدس  قـدم  النـدوة  بدايـة  ويف 

محمـد العصفـور رئيس الشـعبة كلمة 

بالحضـور  خاللهـا  رحـب  مختـرة 

وعـرف بأمن رس الشـعبة، قدم بعدها 

حـول  مقدمـة  عـى  اشـتمل  عرضـا 

والرسـالة  الرؤيـا  تضمنـت  الشـعبة 

واألهـداف، كـا وتـم اسـتعراض خطة 

وخطـة  عـام  بشـكل  الشـعبة  عمـل 

 .2021 للعـام  والفعاليـات  األنشـطة 

الشـعبة  أمـن رس  مـن جانبـه عـرض 

الالئحـة  الوحـوش  أحمـد  املهنـدس 

عـى  اقرتاحهـا  تـم  التـي  التنفيذيـة 

عمـل  إطـار  وتضمنـت  الجمعيـة 

وعضويتهـا  الهندسـية  الشـعب 

التـي  األمـور  مـن  وتشـكيلها وغرهـا 

شعبة الهندسة الكهربائية بالجمعية تطلق أولى فعالياتها

ببالغ السعادة والسرور تتقدم لكم اجلمعية بأحر وأعمق آيات الترحيب 
ألعضاء اجلمعية املنضمني حديثا لعائلتها اآلخذة بالتوسع والنمو.

وإذ أننا شاكرين لكم هذا احلرص واملشاركة معنا ، وآملني أن جتدوا يف 
اجلمعية ما يشكل نقطة فارقة يف حياتكم العلمية والعملية، كما وأننا على 

ثقة تامة بأنكم ستعملون بروح الشباب على تطوير وأزدهار "جمعية 
املهندسني البحرينية" مبا متتلكونه من أفكار ورؤى إبداعية مبتكرة.
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The Bahrain Society of 
Engineers held its Annual 
General Assembly meeting 
and four members were elected 
for the next term of the Board 
of Directors. The meeting 
took place virtually on Zoom 
application on Sunday 6th of 
June 2021.

The first meeting was called on 
last 23rd of May but since the 
quorum was not attained the 
meeting was adjourned to 6th 
of June 2021 at 7.00 pm. Again, 
the quorum in this meeting was 
not attained, hence the meeting 
was adjourned for half an hour 
according to the Society’s 
Bylaws and thereafter it was 
considered valid in the presence 
of %10 of the members who are 
eligible to vote. The number of 
attendees was 89 members. 

The AGM meeting discussed 
a number of main items, 
including approving the 
agenda, Approval of the 
previous AGM minutes, 
discussing the literary and 
financial reports and approving 
the appointment of four new 
members for the board of 
directors. 

The AGM approved the 
appointment of four nominees 
for the next term by acclamation, 
they are: Engineer Yasser 
A.Rahim Al Abbasi, Engineer 
Mohamed Ali Al Khozaee, 
(who was re-elected), Engineer 
Jaffar Mohamed Ali and 
Engineer Habib Ali Al Jaboori. 

Commenting on this event, 
the President of the Society 
Dr. Dheya A.Aziz Tawfiqi 
expressed his thanks and 
gratitude to the Government of 
the Kingdom of Bahrain and the 
official bodies that continued 
to support the Society. He also 
thanked the companies and 
establishments that supported 
the activities and events of the 
BSE. 

He also expressed his thanks 
to those whose term of office 

has ended including Engineer 
Jawad Al Jabal, Engineer Reem 
Al Otaibi, Engineer Ayman 
Nasser and Engineer Mohamed 
Ali Al Khozaee. “The Society 
wouldn’t have had continued 
without the loyalty and efforts 
of its members who exerted 
extensive efforts to ensure the 
continuity of the Society’s 
business despite the obstacles 
it has faced due to Covid19-”.  
He said. 

In conclusion, he wished 
prosperity and success to the 
new members in their drive 
to promote the BSE through 
the Board of Directors, and 
expected their hard work 
in developing the Society 
for the benefit of engineers, 
engineering profession and 
progress of the Society on all 
levels.

Four Members Won by Acclamation in the Virtually Held General Assembly Meeting
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The new Board of Directors 
convened its first meeting 
virtually on Tuesday 8th 
June 2021 through Zoom 
application. The meeting, 
presided by the Society’s 
president Dr. Dheya A. Aziz 
Tawfiqi, is the first meeting 
during the 2022-2021 term. 
The president started the 
meeting by welcoming the new 
members and thanking those 
whose term of office has ended 
for their efforts in promoting the 
Society. He also emphasized 
the keenness of the Society to 
continue progressing to foster 
the interest of the engineering 
sector and engineering 
profession in the Kingdom of 
Bahrain. 
During the meeting the 
positions were distributed on 
the new members as follows 
and hence the new structure of 
the Board is now as follows:
Engineer Mohamed Ali Al 
Khozaee Vice President, Dr. 
Raeda Al Alawi, Treasurer, 
Engineer Yasser Al Abbasi, 
Secretary, Engineer Reem 
Khafan, Director of Members 
& Profession Affairs, Engineer 
Raja Al Zayani, Director 
of the Training Center, Dr. 
Haytham Al Qahtani, Director 
of Conferences & Exhibitions, 
Engineer Jaffar Mohamed, 
Director of Media and Public 
Relations and Engineer 
Habib Al Jaboori, Director 
of Activities and Community 
Service. 
The President urged the new 

Distribution of Posts Among the New Board Members

Dr. Dheya A. Aziz Tawfiqi
President

Eng. Mohamed Al Khozaee
Vice President

Eng. Yasser Al Abbasi
Secretary

Eng. Raja Al Zayani
Director of the Training Center

Eng. Jaffar Mohamed
Director of Media & Public Relations

Dr. Raeda Al Alawi
Treasurer

Eng. Reem Khafan
Director of Members & Profession Affairs

Dr. Haytham Al Qahtani
Director of Conferences & Exhibitions

Eng. Habib Al Jaboori
Director of Activities & Community Service

Board of Directors to involve 
the largest number of members 
in its various committees, 
activities and programs by 
providing them sufficient space 
for participating in all such 
initiatives. He also confirmed 
that during the coming weeks 

working plans and proposals 
for this term shall be completed. 

The Board members confirmed 
that they will exert all efforts 
to develop the Society to 
become a leading professional 
organization. 
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The Society took part in 
the meeting of the Supreme 
Council of the Gulf Engineers 
Union that took place virtually 
on 29 May 2021 after cessation 
of its activities due to Covid19-.  
The delegation was presided by 
the BSE President Dr. Dheya 
Tawfiqi with Engineer Jawad 
Al Jabal and Engineer Reem 
Al Otaibi as members. 

It is worth noting that the 
Gulf Engineers Union was 
established in 1997 in the 
State of Kuwait as a forum for 
the GCC engineering entities 
and later was Transformed 
to  the Gulf Engineers Union 
comprising all the engineering 
societies and entities in the 

Dr. Dheya Tawfiqi, BSE 
President, took part in the 
extraordinary meeting of 
the Federation of the Arab 
Engineers in response to an 
invitation received from the 
General Secretariat to take 
part in this meeting.  All 
member organizations were 
invited to discuss the role of 
the Federation of the Arab 
Engineers in support of the 
Palestinian people. The event 
took place virtually on Monday 
24th May 2021.  

The meeting, which was 
attended by most of the Arab 
engineering institutions, 
began with a speech by 

Participation in the Supreme Council of the Gulf Engineers Union

Participation in the Extraordinary Meeting of the Federation of Arab Engineers

GCC countries. 

The General Secretariat 
of the Union in each term 
assigns one of the members 
of the engineering entities in 
alphabetical order to host the 
event. Sultanate of Oman is 
hosing this term, represented by 
the Secretary General Engineer 
Khamis Al Sooli. The Bahrain 
Society of Engineers is acting 
as Deputy General Secretary, 
represented by Engineer 
Mohamed Ali Al Khozaee, Vice 

the Federation’s president, 
Engineer Faisal Doaih Al Attal 
from the State of Kuwait and 
another speech by Professor 
Dr. Adel AlHadithi. Thereafter, 
all the presidents of the 
participating engineering 
institutions presented their 
messages and point of views. 
On conclusion of the meeting, 
it was decided to issue a 
press release by the General 
Secretariat of the Federation of 
the Arab Engineers in Cairo to 
support the Palestinian people 
in addition to submitting 
proposals for providing financial 
support, building materials and 
other requirements in order to 
participate in the reconstruction 

President of the BSE. 

During this meeting, a number 
of topics were discussed 
including restoration of the 
Union’s activities after they 
came to a halt, distribution of 
work teams, preparation for a 
new workplan for co-ordination 
among the GCC engineering 
societies, organizing virtual 
activities at present time and 
planning for regular activities 
once the health circumstances 
so permit.

of what has been destroyed. 

Established in 1963, the 
Federation of the Arab 
Engineers is the umbrella that 
covers all the Arab engineering 
entities, headquartered in 
Cairo. The Bahrain Society 
of Engineers has presided the 
Federation in various previous 
terms by Engineer A.Rahman 
Fakhro, Dr. Hasan Fakhro, 
the Late Engineer Hesham Al 
Shehabi and Dr. Dheya Tawfiqi.
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The BSE President, Dr. Dheya 

A.Aziz Tawfiqi, announced the 

launch of a competition to erect 

a memorial for the Society. 

This comes as part of the 

preparations for the Society’s 

celebrations to commemorate 

its 50th anniversary in 2022. 

Speaking about the competition, 

Dr. Dheya said:” As part of 

our 50 years anniversary 

celebrations which will be in 

2022, the Society is keen to 

highlight the achievements of 

Bahraini engineer, who marked 

a momentum throughout the 

years in serving the community 

and the national economy 

of the Kingdom of Bahrain. 

Therefore, the BSE has 

launched this competition, so 

the memorial will embody the 

efforts of the Bahraini engineers 

and their contributions in the 

development and prosperity of 

the engineering sector in the 

Kingdom and to highlight their 

active role and their tireless 

efforts within the sector”. 

Announcing the “Memorial Competition” on Manama Sea Front

“The competition aims at 

designing an integrated 

memorial that reflects the 

identity, vision and message of 

the Society and shed light on its 

history. It also aims to highlight 

the role of the Bahraini engineer 

in serving the engineering 

sector in the Kingdom through 

exerting efforts and contributing 

in the progress and prosperity 

of the engineering sector on 

the island. The competition 

targets Bahraini architects and 

artists”. Dr. Dheya said and 

continued: “Co-ordination 

was made with the Ministry 

of Works, Municipalities and 

Urban Planning to select the 

location of the memorial on 

Manama Sea front, road 46.5, 

on the triangle located between 

Shaikh Isa bin Sulman and 

Alfateh Avenue. An area of 

10x10m has been allocated 

for this purpose. Hence, the 

participants are required to use 

all tools and technical styles and 

methods to display and embody 

the required artistic work”. 

“The memorial must reflect 

the BSE’s 50th anniversary in 

a creative manner and must 

be in line with the nature of 

the place and the surrounding 

environment in terms of size 

and vision angle and must avoid 

quoting other works but the 

original work of the competitor 

himself. The work must simply 

convey the concept of the 

memorial to all the categories 

in our community”. He said.

Speaking about the selection 

mechanism, Dr. Tawfiqi stated 

that an Organizing Committee 

and competition jury committee 

will be formed, comprising the 

Bahrain Society of Engineers 

and a number of related official 

bodies. These will study and 

evaluate the applicants requests 

to join the competition in terms 

of compliance with the criterion 

of the competition and their 

eligibility. He said that the last 

date for receiving the contest 

entries will be 30 July 2021. 

The winner will receive a cash 

prize, trophy and a certificate 

of appreciation. 



Issue 50 , August 2021

The Bahrain Society of 
Engineers announced the 
winners of its second version 
award for the distinguished 
engineer category, which 
branches into young engineer 
category, experienced engineer 
category and best professional 
accomplishment award. This is 
in addition to the best graduation 
project in architecture, civil, 
mechanical, electric, electronic 
and chemical engineering. 

In the distinguished engineer 
award (Young Engineer) 
category, the winner was 
Engineer Jaffar Mohamed 
Ali, and in the “Experienced 
Engineer” category the 
winner was Thamer Mohamed 
Salahuddin. The winners in 
“Best Graduation Project”, 
were as follows: Engineer 
Ahmed Yousif Ahmed Muhsin, 
architect specialization who 
submitted (Martial Arts 

BSE Award Winners

Training Center) project, 
Engineer Batool Mohamed Ali 
Aljuffairi, Civil Engineering 
specialization (Understanding 
Passenger Choice of Boarding 
Cars on London Underground), 
Engineer Mohamed Jaffar 
Ali, Electrical and Electronic 
specialization (Vehicle 
Automation Utilizing loT). 
Under Mechanical Engineering 
specialization the winner 
were: Engineer Husain Abbas 
Shamloh – Head of Team-
, Engineer Hasan A.Wahab 
Essa, Engineer Husain Aqueel 
Khadhim and  Engineer 
Osama Mohamed Ali ( Design 
of Mecanum  Wheels for 
a Forklift) while Engineer 
A.Razaq Albaloushi – Head 
of Team-, Engineer Abdulla 
Salman Al Saad and Engineer 
Mohamed Fahad Al Mansouri 
were the winners in Chemical 
Engineering specialization 
(Experimental Study and 
Comparative process Modeling 

Approaches to Optimize 
Microalgal Biomass and Lipid 
Productivity). 

The prizes were distributed on 
Wednesday 5th May 2021 in 
the BSE headquarters, in the 
presence of Engineer Emad 
Al Moayyed and Engineer 
Jamil Al Alawi and other few 
members of the BSE due to 
the circumstances imposed by 
Covid19-. The heads of the 
concerned committees and the 
winners were also present. 

The president of the BSE, 
Dr. Dheya A.Aziz Tawfiqi, 
expressed his thanks to those 
who contributed in the success 
of the BSE Award, particularly 
the award supervising 
committee and the two award 
jury committees. He said that 
despite the difficult situation 
imposed by the Covid19-, 
the Society has managed 
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to continue its efforts and 
continue its professional 
initiatives particularly those 
that benefit the engineering 
sector in general and the 
Bahraini engineer in particular. 
He wished the winners all 
the best and better luck to 
the engineers who were not 
successful in this year award. 

Dr. Tawfiqi confirmed that 
the Society will continue 
developing this professional 
award and will work together 
with the work team to expand 
the categories of the award 

to become more appealing 
and attract a larger number of 
candidates and participants. 

Engineer Emad A.Rahman 
Al Moayyed, chairman of 
the  BSE Award Committee 
congratulated the winners and 
expressed his pleasure of such 
unique achievement and for the 
success of the BSE Award in its 
second version. He urged other 
BSE members to take part in 
the next versions of the award. 

It is wort noting that the 

Bahrain Society of Engineers 
has launched this engineering 
award for the first time 
during the Society’s Bahrain 
Engineering Day celebrations 
on 15th October 2018.  The 
award aims at motivating 
engineers to excel and become 
more creative in the engineering 
field and to mobilize the efforts 
of Bahraini engineers in serving 
the Kingdom of Bahrain, 
and promote the engineering 
profession while upgrading the 
levels of Bahraini engineers, 
professionally, socially, 
culturally and scientifically.
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As part of the activities and 
events held by the engineering 
chapters in the Society, 
the electrical, electronic, 
computer and communication 
engineering chapter organized 
its first event through Zoom 
under the theme “Overview of 
the chapter and its Workplan” 
presented by Engineer 
Ahmed Al Wohoosh, chapter 
Secretary, in the presence of 
the head of BSE’s Executive 
Secretary Engineer Jawad 
Al Jabal and chapter Head 
Engineer Mohamed Al Asfoor 
and a number of interested 

The Electrical Engineering Chapter Launches its First Events

engineers. The event took place 
on Tuesday 25th of May 2021.

At the beginning of the seminar, 
Engineer Mohamed Al Asfoor, 
Head of the chapter, welcomed 
the attendees and introduced 
the chapter’s Secretary. He 
presented an overview of the 
chapter including its vision, 
message and objectives in 
addition to the workplan of 
the chapter in general and the 
planned activities and events 
during 2021. 

Engineer Ahmed Al Wohoosh, 
chapter Secretary introduced 
the executive rules that were 
proposed to the BSE, including 
the framework of engineering 
chapters, membership, 
formation and other matters 
that regulate the activities of the 

engineering chapters pursuant 
to the Bylaw and Internal 
Regulations of the Society. 

Extensive discussions took 
place among the attendees who 
applauded the achievements 
of the Electrical, Electronic, 
Computer and Communications 
Engineering Chapter. A 
number of suggestions were 
presented to ensure success 
of the chapter’s workplan and 
continuation of activities and 
events in order to serve the 
engineers and promote the 
engineering profession. 

The Chapter will continue 
organizing one event or more 
each month including scientific 
seminars, workshops and 
symposia on various Chapter’s 
specializations. 

We would like to warmly welcome the members who have 
recently joined the family of the Bahrain Society of Engineers, 

which is rapidly expanding and flourishing. 

We thank you for your interest in joining this institution, 
hoping that you will find the Society a great milestone in your 
academic and practical life and we are confident that you will 
work together with your youth spirit towards the development 
and progress of the Bahrain Society of Engineers utilizing your 

creative ideas and vision. 


