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Studying engineering and working in the field is a unique 
experience. 

In all these years, an engineer acquires many skills and 
achieves expertise that provides a strong foundation to face 
challenges and work pressures as well as to advance and 
develop the engineering field.

My fellow engineers, since ancient times, engineering has had 
a distinct footprint. There is a lot of historical evidence that 
confirms its importance and role. This distinction has 
continued through the ages. 

Now, with the development, scientific and industrial 
revolution, the engineering field faces several challenges that 
promote the profession and opens the way for creativity and 
excellence.

Our beloved Bahrain is safe in our capable hands. This is the 
shared responsibility of all of us, who are motivated to give, 
create and advance.

In science and in work, we develop our country to be 
distinguished locally, regionally and globally.

Eng. Huda Sultan

My message to 
engineers
my brothers, sisters 
and colleagues
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A Journey with an Engineer 

Engineer Ghada had a good life in general 
and considers herself lucky to have lived with 
two very hard-working parents.  Her father 
Hameed Al Marzooq, a self-taught pioneer who 
had worked very hard in various walks of life 
and achieved personal and financial success.  
She describes him as “a very funny person,  full 
of energy and positive thoughts and was a 
source of encouragement to all of us”.  Her 
mother Zahra Moustafa, an educator and a 
serious person, full of drive and initiative.  She 
came from Lebanon as a young girl and had to 
overcome a lot of barriers and hurdles to 
achieve her goals especially those related to 
educating the local community, where she lived 
in the Northern Governorate of the Kingdom of 
Bahrain.

This issue of “Al Mohandis” deals with a 
female engineering figure who has a long 
history in the field of engineering in the public 
and private sectors. She has many views on the 
engineering sector and profession.  Our 
interview with her will not only touch upon her 
experience as an engineer but will go deeper to 
identify  her journey on the personal and 
professional basis.

Ghada Hameed Al Marzooq who was born 
in Jidhafs which is considered one of the largest 
villages in Bahrain and was always known as 
the principal’s daughter is the subject of our 

interview today for this edition of Al Mohandis. 

Tell us about yourself. How was your 
childhood and growing up?

My childhood was beautiful. I knew the 
meaning of true friendship very early and had 
many close friends. I enjoyed life in this 
beautiful village and loved its people and their 
simplicity.   I was known as the principal’s 
daughter and I extremely treasured this referral 
and felt proud that my mother was the principal 
of the first girls’ school in the village

The other part of my childhood was my 
relationship with my second home, Lebanon.  
This beautiful multi-cultural country where we 
used to spend all our summer months visiting 
our relatives from my mother’s side.  In Lebanon 
too, our home was in a village where my uncles 
and aunts lived with their children.  In addition 
to our extended family and friends.   All of them 
came from a different culture and educational 
background.  There I learnt the value of 
education and participation in the public life.  I 
became immersed in the values of patriotism, 
women rights, politics and constant learning.  
You can say that my childhood was impacted 
by living in these two different environments 
and shaped me and my personality in the form 
you see today.  I would say some how shy and 
reserved on the one hand but courageous and 
outgoing on the other.  

I lived a very beautiful and protected life in 
the early years of schooling until the 
intermediate stage.  Then had to break away 
from all of my environment which included 
school, friends, neighbors, teachers who knew 
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She was among the Elite Group 
who Graduated as Civil Engineers 
From Gulf Polytechnic in mid 
Eighties Engineer Ghada Al 
Marzooq worked in both Public 
and Private Sectors  although 
she became an engineer by 
Coincidence

She hope to prepare Technical 
Manuals and Procedures to 
Ensure the Quality of Engineering 
Services in Both Design and 
Construction

And to adopt Laws related to 
Fees Owned to Local Offices in 
support of them and to prevent 
unfair Competion, which will 
have negative impact on the 
Engineering Services In Bahrain

06 May 2019



A Journey with an Engineer 

Engineer Ghada had a good life in general 
and considers herself lucky to have lived with 
two very hard-working parents.  Her father 
Hameed Al Marzooq, a self-taught pioneer who 
had worked very hard in various walks of life 
and achieved personal and financial success.  
She describes him as “a very funny person,  full 
of energy and positive thoughts and was a 
source of encouragement to all of us”.  Her 
mother Zahra Moustafa, an educator and a 
serious person, full of drive and initiative.  She 
came from Lebanon as a young girl and had to 
overcome a lot of barriers and hurdles to 
achieve her goals especially those related to 
educating the local community, where she lived 
in the Northern Governorate of the Kingdom of 
Bahrain.

This issue of “Al Mohandis” deals with a 
female engineering figure who has a long 
history in the field of engineering in the public 
and private sectors. She has many views on the 
engineering sector and profession.  Our 
interview with her will not only touch upon her 
experience as an engineer but will go deeper to 
identify  her journey on the personal and 
professional basis.

Ghada Hameed Al Marzooq who was born 
in Jidhafs which is considered one of the largest 
villages in Bahrain and was always known as 
the principal’s daughter is the subject of our 

interview today for this edition of Al Mohandis. 

Tell us about yourself. How was your 
childhood and growing up?

My childhood was beautiful. I knew the 
meaning of true friendship very early and had 
many close friends. I enjoyed life in this 
beautiful village and loved its people and their 
simplicity.   I was known as the principal’s 
daughter and I extremely treasured this referral 
and felt proud that my mother was the principal 
of the first girls’ school in the village

The other part of my childhood was my 
relationship with my second home, Lebanon.  
This beautiful multi-cultural country where we 
used to spend all our summer months visiting 
our relatives from my mother’s side.  In Lebanon 
too, our home was in a village where my uncles 
and aunts lived with their children.  In addition 
to our extended family and friends.   All of them 
came from a different culture and educational 
background.  There I learnt the value of 
education and participation in the public life.  I 
became immersed in the values of patriotism, 
women rights, politics and constant learning.  
You can say that my childhood was impacted 
by living in these two different environments 
and shaped me and my personality in the form 
you see today.  I would say some how shy and 
reserved on the one hand but courageous and 
outgoing on the other.  

I lived a very beautiful and protected life in 
the early years of schooling until the 
intermediate stage.  Then had to break away 
from all of my environment which included 
school, friends, neighbors, teachers who knew 

07May 2019

A Journey with an Engineer 

She was among the Elite Group 
who Graduated as Civil Engineers 
From Gulf Polytechnic in mid 
Eighties Engineer Ghada Al 
Marzooq worked in both Public 
and Private Sectors  although 
she became an engineer by 
Coincidence

She hope to prepare Technical 
Manuals and Procedures to 
Ensure the Quality of Engineering 
Services in Both Design and 
Construction

And to adopt Laws related to 
Fees Owned to Local Offices in 
support of them and to prevent 
unfair Competion, which will 
have negative impact on the 
Engineering Services In Bahrain

06 May 2019



A Journey with an Engineer 

Reinforced Concrete Structures and Repair 
Methodolgy, and the use of fiber Reinforment  
in concrete structures and Geotechnical studies.

Having worked for six months on the 
expansion of the Bahrain Airport,  I was selected 
to go to the UK for training at Scott Wilson 
Kirkpatrick’s head office in 1990.   

Later, during my work in the Ministry of 
Works, I joined the M.Sc. in the afternoon at 
the University of Bahrain. I received my Master’s 
Degree in Civil Engineering in 1997. In addition 
to academic studies, the Ministry provided us 
with training in the field of management and 
leadership, contractual laws and engineering 
valuation.  In November 2004 I received a 
certificate from Saif International in Value 
Engineering.

How was your path in engineering?
At the beginning of my professional career 

in 1985, I did not get  job opportunities suited 
to my professional qualifications.  So, I workd 
for three years in the Structural Engineering 
Section in the Ministry of Works, on the 
technician scale.  But I was determined to 
continue working in this Ministry and I was 
sure that if I remained I will get the opportunity 
to move in to a better job once a suitable 
vacancy become available.  After three years, I 
was promoted to the professional scale in the 
same Section.  

During my work in the Structural Section,  
I must stress that I got a lot of support from the 
Section Head, Mr. John Holden and the Senior 
Engineers Fuad Sharaf and Hisham Al Moayyed 
and I was given equal opportunities to work as 
an Engineer similar to my other colleagues 
despite being on the technician’s scale.  I must 
also stress the reason for my passion for the 
engineering profession was due to two people.  
The first was my late husband Jameel Khalfan 
who made me look at the engineering profession 
as a hobby and passion rather than a job and 
source of income.  Jameel managed to transfer 
to me his own passion about this profession to 
an extent that this became an integral part of 
our lives at work and home.  Our daily 
conversations on the road, at restaurants and 
during holidays included everything that 
surrounded the profession.  He trained me to 
pay attention to the small details that normally 
we don’t see or ignore.   Jameel transported me 
from a level of an ordinary engineer to an 
engineer who was observant and aware and 
was able to understand and analyse.  He 
involved me in his unique architectural ideas so 
much that it became an integral part of my 
personality and has made me more familiar 
with the secrets and beauties of this wonderful 
profession.

The second was engineer Fuad Sharaf who 
trained me and taught me sincerely and led me 
see the beauty of Structural Engineering which 
is not less than the beauty of  Architectural 
aspects. 
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me and the community when I started 
secondary education.  My parents chose to 
enroll me in Manama secondary school where 
as all my school mates went to Isa town.   The 
move to Manama secondary school meant 
losing my social support and familiar 
environment.  This move shocked me to an 
extent that it impacted my performance in the 
first year of secondary education. This situation 
improved gradually as I made friends and new 
acquaintances. 

What does engineering mean to you and 
how do you interpret it as a profession 
and as a way of life?

I entered the engineering field by chance, 
as I wanted to do business management. This 
did not happen because of the large number of 
applications for this specialization. I went into 
engineering, thanks to Dr. Kathem Rajab, whom 
I met by accident. He saw me and my father in 
the corridors of the administration building of 
the Gulf Technical College and asked what we 
were doing there. He said I should apply to 

study engineering rather than business 
management and that is what I did.

I got through the entrance exam, which 
had been specially set for late applications and 
enrolled into the engineering field hesitently.  I 
was kept on the waiting list for Business.

Two weeks into engineering and I was able 
to feel the beauty of this practical specialization 
that touched on our daily life so much that 
when I was informed after a short time that 
there was a chance to join the business 
administration, I refused without hesitation 
and chose to stay on.

I studied for three years in the building 
and construction department at the Gulf 
technical  College.  After attaining my Ordinary 
National Diploma I worked for one year 
between 1981-1982 in  the Building Supervision 
Department of the Ministry of Works on a 
project related to the construction of the Sorting 
office building in Muharraq.  Whilst waiting for 
the opportunity to continue my studies for the 
Bachelor degree abroad.

I loved the engineering field, both as a 
profession and as a way of life and this became 
certain without any shadow of doubt in my 
mind when I joined the Construction Projects 
Department in the Ministry of Works.   

In the spring of 1982, my father came to 
the house full of joy, carrying the local 
newspaper. It said the Gulf Technical College 
had become a Polytechnic and it was now 
awarding bachelor’s degrees in various field 
including engineering.   So, I submitted my 
resignation from the Ministry of Work and 
enrolled in the Civil engineering Bachelor 
program.  My colleagues and I graduated in 
1985 as the first batch to graduates with a 
bachelor’s degree from the polytechnic which 
then became the University of Bahrain.

in August, 1985 I rejoined the Ministry of 
Works.  During my tenure at the inistry, I 
attended several studies, courses and 
conferences.  The most important of which 
were courses in Structural Analysis using 
computer software. Also, Deterioration of 
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development of technical works, techniques 
and systems.  To this end I became involved in 
studying new Building materials and Products 
available in  the local market and provided 
technical reports about these .

I would like here to remember the 
supportive role of the late Engineer Ebrahim Al 
Majid, in trusting  my work and my judgement 
and pushing me forward to achieve.  I received 
several letters of appreciation from him.

Furthermore, between 2001 and 2003 I 
was seconded to Batelco.  This golden 
opportunity was supported by HE Mr Fahmi 
Aljowder Ex-Minister and Eng. Ali al-Jalahma 
Ex Undersecretary. They actually had the vision 
that any experience of work in any organization 
- especially in the private sector - will add 
momentum and new expertise enabling 
Bahraini engineers to work professionally and 
efficiently for the good of Bahrain. This is what 
I was told exactly by HE the Minister when he 
was approving the secondment request.

While serving at Batelco, I worked for the 
Building Services Department looking after the 
maintenance of mobile base stations. I was 
appointed as Project Engineer to convert the 
Vehicle Workshop in Hamala HDQ to Staff 
Accomodation.  This job involved the 
decommissioning of fuel station and converting 
the workshop into suitable staff accommodation 
building.

What did you learn from engineering as a 
job; how do you manage your private 
engineering?

I resigned from my job at the ministry at 

the end of August 2005 to join my late husband 
in our private Engineeing Office (Jameel 
Khalfan Architects) where I act as an engineer 
and a Manager at the same time.

Working in our private business thought 
me the value of organization and commitment 
and these values became part of my professional 
and personal life.  Through our commitment to 
quality and standard and our respect for 
organization and effectiveness our office gained 
a great repution and hence became a choice for 
clients to approach to obtain engineering 
services.

Besides, my work became my life. Every 
day I learnt a new thing and acquire a new skill 
as the engineering profession requies constant 
learning and developments in styles, knowledge 
of materials and techniques. I have realized 
that devotion to any work is the key element 
that shows  respect to the job to be done and 
affiliation with the team to execute the job 
properly.  I am very proud to say that together 
we have managed several small and medium 
size projects.  

Are you satisfied with what you have 
achieved so far? What would you like to 
achieve in the future and what is your 
philosophy in life?  

I am extremely satisfied and thank God for 
what he has given me and for my achievements.  
Nevertheless, I hope to get the opportunity to 
work on special projects like for example  
designing a private school, an academic 
institution, Elderly Housing project, or any 
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I like in the engineering profession dreams 
turns into reality,  where ideas and requirements 
of clients can be translated into plans and 
images on paper and then turn into beautiful 
concrete buildings.  Like raising a child whom 
you nurture and take care of until he/she stand 
on their own feet.  In addition to the team spirit 
that evolves with every project where people of 
different specializations work together on 
achieving a specific goal.

What are your achievements?
During my 21-year career in the Ministry, I 

had the opportunity to work in a number of  
Departments and on many projects. Although 
the longest period was spent in the Structual 
Section and that’s where I became a Senior 
Structural Engineer.

My work included the design of many 
government projects like schools, health centres 
and buildings of different types and sizes. The 
most important of these I would suggest were: 
The Driving School in A’ali,  The Maternity 
Ward in Jidhafs Health Centre, The Hotel & 
Catering Training Centre in Muharrq, The 
Educational Complex in Isa Town and Jidhafs 
Mosque and many Schools. One particular 
project I am very proud of is the Shaikh Khalifa 
Institute in Busaiteen.  In this project I was the 
sole structural engineer and had to fulfil the 
requirements within a short period of time.

In 2004, I worked on designing Nine 

Residential Buildings in Isa Town under the 
Department of Technical Affairs at the Ministry 
of Housing when the Ministries of Works and 
Housing were amalgamated for some time.  I 
used to work in the Ministy of Housing for three 
days on the residental project and in the 
Ministry of Works for two days on the Productive 
Families Project Building in the Seef Area.

This situation lasted for six months and I 
was able to complete both projects 
simultaneously.  In recognition of this I received 
a thank-you letter from Engineer Mohammed 
Khalil Al-Sayed, Assistant Undersecretary for 
Construction and Maintenance Directorate and 
a special reward from the Minister of Works 
and Housing Engineer Fahmi Al-Jowder in May 
2005.

In addition to my structural engineering 
design work I was required to conduct site visits 
to old premises and existing buildings to 
provide professional advice for repair and 
maintenance.  The most important buildings 
that I have examined and reported on are the 
Government House, Sheikh Salman Health 
Center, the Fish Farming building in Sitra, the 
old post office building in Manama and many 
more.

Between 1996 and 1998 I worked in the 
Development Section.. The nature of my job 
was to coordinate the work of different 
departments and to provide suggestions for the 
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I am extremely satisfied and thank God for 
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What does family mean to you? And who 
are your family?

My immediate family are my parents,  my 
brothers Ali Al-Marzooq, Accountant and Raed 
Al-Marzooq, Consultant Surgeon and their 
wives, my cousin Badria Al-Marzooq and their 
kids. My immediate family give me security, 
love and future. My extended family, are my 
friends, my resort in times of prosperity and 
distress. I usually don’t care about the number 
of friends, but rather the degree of closeness, 
our shared values and understanding of similar 
ideas, principles and lifestyles.

What is the most disappointing situation 
you have faced? And in contrast, what is 
the happiest situation? What do you wish? 

Usually, I do not like to dwell on negative 
events or experiences because I believe they 
are short term.  Also I have every faith in the 
Quran Verse which says “But you may hate a 
thing although it is good for you.” That’s why I 

prefer to speak about happy events and 
situations that has faced my in my professional 
and personal life.  

I get thrilled and truly happy when a client 
shows appreciation for the work we have done 
for them.  In partidular I value the appreciation 
which I got from the Bahrain Society for 
Training & Development for designing and 
supervising their new premises in Al Buhair.  
This award was both pleasing and showed a 
high degree of appreciation.  The second award 
came from the Supreme Council for Women 
during their annual celebrations of women 
high achievers. It was a nice surprise and I was 
very happy to note that such organizations 
recognize achievements.  

What do you wish for the profession of 
Engineering in Bahrain?

I wish a lot! In other words, I wish this 
profession constantly grow and develop in my 
beloeved home Bahrain.  

I hope to prepare Technical Manuals and 
Procedures to Ensure the Quality of Engineering 
Services in Both Design and Construction And 
to adopt Laws related to Fees Owned to Local 
Offices in support of them and to prevent unfair 
Competion, which will have negative impact 
on the Engineering Services In Bahrain

I wish it gets the appreciation it deserve in 
the society and I wish that all engineers feel 
proud to be affiliated to this distinguished 
profession.
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other construction projects of the kind that 
touch the lives of people and society.

My philosophy in life is shortened in three 
main statements that I follow and determine 
the course of my life: The first is the Saying of 
Imam Ali (PBH): “Harvest for your life as if you 
are to live eternally, and work for your Hereafter 
as if you will die tomorrow”.  The second are 
two sayings by Prophet Muhammad (peace 
and blessings of Allah be upon him) who said:  
“Allah loves that whenever any of you does 
something, he should excel in it”. And the other 
saying: “No one of you becomes a true believer 
until he likes for his brother what he likes for 
himself.”

The key values in my life in order of priority 
are: honesty, sincerity, respect, friendship, love, 
principles and patriotism.

When you became a member of Society 
of Engineers? And are you a member in 
other societies?

In 1985, I joined the Society of Engineers, 
and in 2006 I became a Board Member. I 
participated in many activities and organized a 
number of conferences. I was the Chairperson 
of the Technical Committee for a Conference 
on Concrete Deterioration, which was organized 
by the Bahrain Society of Engineers for six 
consecutive times.

In addition, I am a member of Bahrain 
Society For Training & Development. I am also 
happy to say that our office has designed and 
currently executing the new premises for the 
Society in  AL-Buhair. 

I am also a member of Fatat Al Reef  Women 
Association where I hold the position of Finance 
secretary (director).   We organize many 
cultural and social activities in addition to 
specific events to raise the awareness and 
knowledge of our members and the women at 
large.   

What is your favorite hobby?
My best hobby is travelling.  I have so far 

travelled to many countries around the world 
and strongly believe that its great fun and 
enjoyable but also its educational and 
knowledge building.  In that the more you see 
other cultures and understand about them the 
more aware you become and understanding.  
My other favourite hobby is writing which I 
intend to do more off after I retire.  I have 
written one book called “Destiny and Biography” 
in which I wrote about the role my beloved 
mother played in advancing the role of 
education in the 50’s and her constant struggle 
to get girls to come to school, especially from 
the villages.  In this book I made a reference of 
the first Girl’s School in Jidhafs. 
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LNG Port Project and others need to be 
established and these need maintenance.

He praised the diligent efforts of oil and 
gas maintenance workers, which strengthens 
the competitiveness of the vital sector and 
also contributes to environmental aspects.

The minister thanked all participants, the 
President of the Conference, the Bahrain 
Society of Engineers, the Gulf Association of 
Maintenance Professionals, members of the 
Organizing Committee, the supporting bodies 
and the exhibiting companies for their efforts.

He said the National Oil and Gas Company 
is keen to overcome all difficulties for the 
success of various specialized international 
events that strengthen Bahrain’s position as 
an important regional centre for holding 
international events.

Good Opportunity
Saudi Aramco Vice President of Industrial 

Services Abdulhakeem Al-Gohhi spoke of the 
importance of this event, characterized by its 
attraction for major local, regional and 
international oil and industrial companies. He 
said it is a good opportunity to exchange 
information and experiences and get 
acquainted with the latest products.

Attraction for Bahrain
Bahrain Society of Engineers President 

Dr. Dheya Tawfiqi said they are keen to attract 
the most prominent conferences and 
specialized exhibitions to Bahrain. He thanked 
the minister for his patronage of the conference 
and the accompanying exhibition.

He said the event is one of the largest 
conferences and exhibitions organized by the 
association because of its high level of 
specialization attracts elite scientists and 
specialists as well as top sponsors and 
exhibitors.

He said the society is keen to ensure that 
the conference and exhibition add something 
distinct each time.

“This year’s conference included, for the 

first time, a special platform for inventors to 
showcase their innovations and in this growing 
sector.

“This is a unique opportunity for 
innovators to showcase their talents among 
local and international oil and gas companies, 
government officials and senior figures.”

Specialised Papers
Conference President Nizar Al-Shamasi 

spoke about the importance of technical 
papers, including comprehensive material 
assets management (HPAM), strategic and 
tactical perspectives, how to design and 
implement effective oil analysis, operational 
excellence in M   & R, root cause analysis for 
maintenance and reliability and related topics.

He said the conference and accompanying 
exhibition includ e d 54 technical papers in 
addition to a number of discussion sessions 
and practical dialogue, which were attended 
by a distinguishe d  elite of global speakers 
from oil companies.

The event also included a number of new 
initiatives that celebrate the industry, such as 
the Gulf Society f or Maintenance and 
Reliability Award and other initiatives.

“The conference reviewed 54 specialized 
working papers pr e sented by a group of 
engineers and specialists in the maintenance 
and reliability s e ctor around the world,” he 
said.

The conference will included six keynote 
speakers from Bahrain, the Gulf Cooperation 
Council and the United States. 
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Oil Minister H.E Shaikh Mohammed bin 
Khalifa Al Khalifa opened the 5th Middle East 
Maintenance and Reliability Conference and 
Exhibition on November 25 at the Gulf Hotel’s 
Gulf International Convention Centre.

Stakeholders, engineers, specialists and 
CEOs of local, regional and international 
companies were among more than 800 
professionals from 15 countries who attended 
the event, which introduced the latest 
technologies in the field.

The event was organized by the Gulf 
Society of Maintenance Professionals and the 
Bahrain Society of Engineers in coordination 
and cooperation with the National Oil and 
Gas Authority, with the support of Saudi 
Aramco, Bahrain Petroleum Company (Bapco), 
Kuwait Petroleum Company, SABIC and other 
local, regional and international companies. 

Speaking at the opening, the minister 

Oil Minister Inaugurates Maintenance 
and Reliability Conference

welcomed all delegations and wished them a 
pleasant stay in Bahrain.

He said the Government of Bahrain 
attached great importance to enhancing the 
role of oil investment and pointed out that the 
relative stability of international oil markets 
in the past year was a catalyst for oil companies 
to pump more oil investments and implement 
new projects into expansions covering  
exploration, development, production, gas, 
refining, petrochemicals and other major 
industries, in the process carrying out 
preventive, predictive and proactive 
maintenance.

The minister said the government also 
attaches great importance to enhancing the 
role of oil investment, which benefits the 
national economy. He said the Bahrain 
Refinery Project, Bahrain Gas Station Project, 
Bahrain-Saudi Arabia Pipeline Project, the 
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in the Oil, Gas and Petrochemical Industry do 
not meet operational expectations in the 1st 
year of operation.

More worrisome numbers:
Planned vs. actual facilities execution 

duration: 
• 2010 = 33% average over-run
Planned vs. actual total facilities cost:
• 2008 = 56% average over-run
Planned vs. actual Start-up duration:
• 2008 = 56% average start up duration 

slip
A key reason for this poor performance is 

that latent (or previously undetected) 
problems from prior project phases cause 
delays and reliability issues due to the lack of 
an integrated systems completion program.

How does Systems Completion fit in? 
Industry Peers (Exxon, BP, COP, Total, Shell, 
etc.) that recognize this gap all have functional 
expertise to support projects with common 
processes, including standardized tools and 
centralized project management offices. API 
has also recognized the gap and developed 
standardized recommended practice in 
conjunction with many major refiners, 
(RP1FSC) first issued in, July 2013 as 
mentioned previously.

The following quotes are from the 
NORSOK Mechanical Completion and 
Commissioning standard Z-CR-007: “Early 
establishment of commissioning packages is 
essential for an orderly and effective project 
completion. The commissioning plan shall have 
maximum priority to enable reversed planning 
in all project phases. All fabrication and 
installation planning shall be system oriented.”

Systems Completion teams are comprised 
of Operations, Maintenance, Engineering, 
Quality, HSE and Construction personnel. 
Systems Completion teams are independent 
of Construction and report director to the 
project director or turnover director.

How does Systems Completion 
Enhances Reliability? Industry data tells us 
that construction carryover work is a common 
project problem and negatively affects 
reliability. A properly implemented Systems 
Completion program will prevent significant 
construction carry over.

To increase short- and long-term reliability, 
design is validated by recording and 
documenting that each component on a 
system basis has been built and correctly 
tested to the project’s technical codes and 
standards.

Empowering Progress

ELEMENTS OF A SYSTEMS COMPLETION PROGRAM

Systems 
Completion 

Program

SIMOPS

Preservation

Systems Completion 
database

Commissioning 
Procedures

Precommissioning 
Procedures

Systemization

Checksheets

Certificates

Walkdowns

Punches

Quality (SC related)

Energisation SC Schedule

SC Handover 
process

Vendor 
procedures

Fishbones

PSSR – PTW-Training 
supported by SC .

Flange 
Management

V2.0

Systems Completion Elements
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ABSTRACT
Industry data tells us that construction 

carryover work is a common project problem 
and negatively affects reliability. A properly 
implemented Systems Completion program 
will prevent significant construction carry 
over and will lead to more reliable operations.

What is Systems Completion? It is a 
process that bridges all the functions, 
disciplines and activities of a project from 
detailed design through startup.

Today’s Systems Completion Process has 
its origins from programs developed by 
numerous industry governing bodies such as 
the American Petroleum Institute (API) which 
in the 1970s developed API 700 (Checklist for 
Plant Completion) as well as NORSOK’s (the 
competitive standards administrator of the 
Norwegian offshore sector) Mechanical 
Completions program with the latest 
development of API’s Recommended Practice 
for Facilities Systems Completion (API-
RP1FSC) issued in July 2013.

The American Petroleum Institute (API) 
definition for Systems Completion is: The 
systems completion process is the sequential 

Reliability & Systems Completion

activities within a project that verify and prove 
the construction, installation, integration, 
testing, and preparation of systems have been 
completed as designed, and thus, the facility 
is ready for Start-up and Operations.

However, in the Author’s view, this 
definition is missing three words: “reliable”, 
“safe”, and “maintenance”.

OUR DEFINITION
The systems completion process is the 

sequential activities within a project that 
verify and prove the construction, installation, 
integration, testing, and preparation of 
systems have been completed as designed, 
and thus, the facility is ready for safe Start-up, 
reliable Operations and Maintenance.

SC takes a holistic view of the project and 
focuses on what is historically a weak point in 
project execution - “interface management”.

Why have a Systems Completion 
Program? The petrochemical industry is 
lagging other industries in delivery of Major 
Capital projects (MCPs). The blue line below 
shows industry data that 75% of the projects 

ADAM ONULOV
Communications Specialis-Archipelago

GAVIN MCLEOD
BMP Systems Completion Manager
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problems from prior project phases cause 
delays and reliability issues due to the lack of 
an integrated systems completion program.

How does Systems Completion fit in? 
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centralized project management offices. API 
has also recognized the gap and developed 
standardized recommended practice in 
conjunction with many major refiners, 
(RP1FSC) first issued in, July 2013 as 
mentioned previously.

The following quotes are from the 
NORSOK Mechanical Completion and 
Commissioning standard Z-CR-007: “Early 
establishment of commissioning packages is 
essential for an orderly and effective project 
completion. The commissioning plan shall have 
maximum priority to enable reversed planning 
in all project phases. All fabrication and 
installation planning shall be system oriented.”

Systems Completion teams are comprised 
of Operations, Maintenance, Engineering, 
Quality, HSE and Construction personnel. 
Systems Completion teams are independent 
of Construction and report director to the 
project director or turnover director.

How does Systems Completion 
Enhances Reliability? Industry data tells us 
that construction carryover work is a common 
project problem and negatively affects 
reliability. A properly implemented Systems 
Completion program will prevent significant 
construction carry over.

To increase short- and long-term reliability, 
design is validated by recording and 
documenting that each component on a 
system basis has been built and correctly 
tested to the project’s technical codes and 
standards.

Empowering Progress
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ABSTRACT
Industry data tells us that construction 

carryover work is a common project problem 
and negatively affects reliability. A properly 
implemented Systems Completion program 
will prevent significant construction carry 
over and will lead to more reliable operations.

What is Systems Completion? It is a 
process that bridges all the functions, 
disciplines and activities of a project from 
detailed design through startup.

Today’s Systems Completion Process has 
its origins from programs developed by 
numerous industry governing bodies such as 
the American Petroleum Institute (API) which 
in the 1970s developed API 700 (Checklist for 
Plant Completion) as well as NORSOK’s (the 
competitive standards administrator of the 
Norwegian offshore sector) Mechanical 
Completions program with the latest 
development of API’s Recommended Practice 
for Facilities Systems Completion (API-
RP1FSC) issued in July 2013.

The American Petroleum Institute (API) 
definition for Systems Completion is: The 
systems completion process is the sequential 

Reliability & Systems Completion

activities within a project that verify and prove 
the construction, installation, integration, 
testing, and preparation of systems have been 
completed as designed, and thus, the facility 
is ready for Start-up and Operations.

However, in the Author’s view, this 
definition is missing three words: “reliable”, 
“safe”, and “maintenance”.

OUR DEFINITION
The systems completion process is the 

sequential activities within a project that 
verify and prove the construction, installation, 
integration, testing, and preparation of 
systems have been completed as designed, 
and thus, the facility is ready for safe Start-up, 
reliable Operations and Maintenance.

SC takes a holistic view of the project and 
focuses on what is historically a weak point in 
project execution - “interface management”.

Why have a Systems Completion 
Program? The petrochemical industry is 
lagging other industries in delivery of Major 
Capital projects (MCPs). The blue line below 
shows industry data that 75% of the projects 
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Some Examples:
•  Equipment Preservation monitoring 
•  Verification of OEM manuals 
•  Checksheets, supporting procedures 

and certificates which verify 
precommissioning at a component 
level has been correctly performed.

•  Punchlist tracking and verification
•  Flange Management from construction 

all the way through startup
•  Precommissioning static energized 

tests checking functionality at a 
component level

•  Commissioning dynamic tests
•  Startup and performance test procedures.

CONCLUSION
Safety, Reliability and Efficiency. These 

are the 3 main deliverables of a Systems 
Completion program.

Consistent early deployment and early 
implementation of a robust Systems 
Completion program will result in higher 
quality, improved schedule performance, safer 
start-ups, safer operations, improved 
reliability, and ultimately increased revenue.
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and Chlorella Kessleri (CK) were used for 
heavy metal treatment.  These species do not 
depend on being grown in the ocean. In fact, 
in the Bahrain, there is the ability to use non-
agricultural land such as the desert, for algae 
growth. As such, a properly designed and 
constructed algae growth facility will not have 
an impact on the marine ecosystem of the 
Arabian Gulf. Some algae species can 
withstand major changes in temperature. 
They can also live under high salinity ranges 
and can be used throughout the year, offering 
a long harvesting season. 

Treatment of Heavy Metals by Algae
A mixture of heavy metals (e.g., lead, 

chromium, cadmium, cobalt and copper), 25 
ppm each (which is far above the maximum 
allowable limit) were prepared. The metals 

removal efficiency was checked by using both 
types of microalgae CV and CK separately with 
residence time of two hours. The effect of 
several parameters such as pH, temperature, 
and initial biomass dosage were investigated 
and optimized. The results show that the 
removal efficiency for all the metals was 
around 90% except lead which was around 
99.54 % by Chlorella kessleri.  The removal 
efficiency of metals increases in the order; 
chromium <cadmium < copper < cobalt < 
lead. This study proves that the adsorption of 
the heavy metal to the microalgae active sites 
was varied due to the change in the 
electronegativity of the heavy metal ions. 
Overall, the present study clearly demonstrated 
that algae could hold a future for heavy metal 
treatment from industrial wastewater in 
Bahrain.

Technical Articles
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Algae Hold a 
Future for Heavy 
Metal Treatment 
from Wastewater 
in Bahrain

Industrial wastewaters (e.g., textile, 
leather, tannery, pulp mills, steel industries, 
electroplating and other metal processing 
industries) contain heavy metals such as 
cadmium, chromium, lead, zinc, copper, and 
others. These metals are carcinogens and are 
toxic to human, fishes and other living 
organisms. Several diseases are involved to 
human including Alzheimer’s disease, 
Parkinson’s disease, multiple sclerosis, 
osteoporosis, developmental disorders, and 
failure of several organs (e.g., heart, kidney, 
lungs, immune system). Thus, treating of 
heavy metals from industrial waste water and 
beach water, is very important.  The 
conventional methods of industrial wastewater 

treatments involve chemical precipitation, ion 
exchange, electrowinning(electroextraction) 
and electrochemical methods. However, 
chemical precipitation, electrochemical and 
ion exchange are not eco-friendly due to the 
use of chemicals and they require high costs to 
operate. 

The biological method of wastewater 
treatment using algae is the safest from the 
environmental point of view, this method 
relies mainly on the content of microalgae 
which contains carbohydrate materials with a 
high ability to adsorb heavy metals. This 
method is cheap, simple, cost-effective, and 
do not represent a technical burden to be 
added to production costs.

Algae Species
Algae are diverse family of photosynthetic 

eukaryotes species. Over 36,000 different 
species of algae are available in the natural 
ecosystem. Most of these species are aquatic. 
Algae species can be classified as red algae, 
green algae, brown algae, diatoms, blue green 
algae (prokaryotes) or dinoflagellates.  Here 
at University of Bahrain (UOB), two blue 
green algae species Chlorella Vulgaris (CV) 

DR. S. M. ZAKIR HOSSAIN
Asst. Prof., Dept. of Chemical Engineering, 
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for example in the medical field when 
controlling an electrical wheelchair or 
controlling orthotic devices [4]. In addition, 
to control home appliances such as opening 
and closing TV, lights, and doors. Moreover, 
controlling elements in virtual reality for 
example virtual games and typing a message 
on LCD screen.

Fig. 1 shows BCI system consists of 
four stages to establish the communication 
between the human brain and an external 
device: EEG raw signal acquisition, pre-
processing signals, extract features from 
signals, and finally classify these features 
to get a useful output to be used in 
controlling devices. Extracting features and 
classification methods are the most 
important tasks, because a successful BCI 
system is characterized by its ability to 
extract EEG features and classify it with 
best accuracy [6].

Wheelchairs are among the most relevant 
equipment that can promote mobility, 
particularly in the elderly and people with 
physical impairments to do daily routines 
and tasks with ease. Therefore, researchers 
have proposed many tools which help to 
control the movement of a wheelchair e.g. by 
sound, joystick or keyboard.

This work [5] describes the experience of 
developing a complete BCI system consisting 
of hardware and software parts to instruct a 
wheelchair by human intention to move to 
different directions, left, right, backward, and 
forward using non-invasive EEG brain waves. 
Three different machine-learning algorithms 
are used to classify human intention to move 
to the desired direction, K-nearest neighbour 
algorithm, support vector machine algorithm, 
and artificial neural network. The highest 
accuracy achieved is 79.2% for support vector 
machine algorithm. The results prove that the 

Figure 1: Main stages of BCI system.
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Assistive technology is an active area of 
research that offer solutions for people with 
various disabilities such as mobility,  prosthesis, 
and navigation for better independency. 
Devices are designed based on data gathered 
and sensed from many sources.  One source of 
data is the human brain where using Brain 
Computer Interface (BCI), brain signals are 
used to aid in controlling devices. 

There are different methods to record 
brain activity, for example: 
Electroencephalography (EEG), Magneto 
encephalography (MEG), Position Emission 
Tomography (PET) and functional Magnetic 
Resonance Imaging (FMRI) [1].  EEG is a non-
invasive method of recording electrical activity 
from the scalp and is measured by micro-
voltage over a specific time.  EEG signal is 
generated due to neurons firing and it varies 
according to the brain activity and ranges 
between 0 to 100 μV.  The idea behind using 
EEG signals for human computer interface 

was first proposed by Jacques Vidal in 1973 
[2].

The human cerebral cortex divided into 
four lobes: frontal, temporal, parietal, and 
occipital lobes, and the started letters of the 
electrode sensors F, T, P and O stand for that 
lobes [3].  Electrodes located in the frontal 
lobes covered the sensory motor cortex, which 
is related to human motor movements.  

There are five types of brain waves and is 
classified according to the mental activity [3]: 
Delta waves (0.4-4 Hz) related to sleeping, 
Theta waves (4-7 Hz) occur during emotional 
stress, Alpha waves (8-12 Hz) reduce 
amplitude during mental imagery, Mu waves 
(9-11 Hz) reduce amplitudes with intention of 
movement, and Beta waves (12-36 Hz) 
increase amplitudes during intense mental 
activity.

BCI is a communication system, which 
allows a machine to react according to human 
brain thoughts.  BCI is used in different fields, 

Assistive Technology: Brain Computer 
Interface for Wheelchair Control
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system can be used for medical purposes 
successfully and the concept can be extended 
for other applications.

First, the subject should wear EEG 
headset, in this work, EMOTIV EPOC headset 
with 14 electrode to capture the brain 
signals. There should be an EEG reference 
data to be used for the comparison step with 
any newly measured data during the 
experimentation.  It is to make sure if the 
user think in a specific direction or not. 
Second, the step of pre-processing the raw 
signal and filtering from noise. Third, the 
filtered EEG data is converted to frequency 
domain to estimate the Power Spectrum 
Density (PSD). Fourth, the current EEG data 
is compared with the EEG reference data. If 
the reference data is smaller than the current 
data then, it means the user is not focusing 
in any direction, hence, the control signal is 
to stop the wheelchair.  Otherwise, the step 
which follows is to extract the features by 
Mu and Beta frequency bands. Then, 
extracted features represent input for the 
machine learning using SVM algorithm, 
which will predict the output, to be 
transferred to the wheelchair wirelessly and 

control it into the different directions. 
Finally, taking new EEG signals and repeat 
the procedure.

Fig. 2 shows the system block diagram of 
components and interconnection. It consists 
of an Arduino microcontroller to control the 
wheelchair to the required direction. The 
wheelchair is connected to ultrasonic sensor 
and a Bluetooth module for wireless 
communication with the EEG EMOTIV 
headset. The Adafruit motor shield is an 
output, as it receive directions via the 
Bluetooth module to controls the motors. Fig. 
3 shows the EEG time domain brain signals 
from all 14 electrodes.

Figure 2: Block diagram of the EEG-based BCI system main components and sensors.

Assistive technology is an active 
area of research that offer 
solutions for people with 
various disabilities such as 
mobility,  prosthesis, and 
navigation for better 
independency.
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aware of the world around them, ethically 
grounded, team oriented, innovative, and 
have leadership skills. They need to be able to 
solve problems by thinking analytically, and 
are able to work in both multidisciplinary and 
interdisciplinary teams.

Corner Skills Engineers Need for the 
Future of Work

The World Economic Forum found there 
are 10 critical job skills that will be in demand 
for the future job market of knowledge 
economy and Industry 4.0.  Four of these skills 
will be particularly relevant to the high-tech 
economy:

1. Complex Problem Solving
2. Critical Thinking
3. Creativity
4. People Management.
Luckily, these are skills essential to being 

a great engineer, so now is the time to tackle 
them if you are planning to study engineering 
or polish them up if you are an engineer so 
that you will be ready for the future of work.

Complex Problem Solving
Problem solving is the core of engineering: 

find a problem, break it down to understand 
it, and then apply existing knowledge to create 
a system, device or process that solves it. This 

makes problem solving the most important 
ability engineers will need for their future 
career. Engineers with good problem-solving 
skills will be in a strong position for leadership 
and innovation in the future of work.

Critical Thinking
Critical thinking involves analyzing a 

concept or situation with the aim of reaching 
valid, sound and objective conclusions.  Strong 
critical thinking skills take practice, as it’s easy 
to make decisions “uncritically” based on one’s 
own interests, biases and emotions, rather 
than the facts.

Engineers are taught to be critical 
thinkers, not only to solve technical problems 
but to ensure the ethical performance of their 
duties.  The key components of critical 
thinking for engineers are to:

•  Ask questions to gather relevant 
information

•  Identify biases and minimize their 
influence

•  Evaluate all available data relevant to 
the situation or problem

•  Ask for feedback and collaborate with 
those involved in the situations, 
including people with different 
backgrounds, perspectives and 
knowledge specialties

•  Generate a variety of possible solutions 
and determine the optimal 
implementation, given the desired 
consequences

26 May 2019

Kingdom of Bahrain and the Knowledge 
Economy

Bahrain’s leaders recognized in 2008 that 
the sustainability of Bahrain’s future lies in the 
Knowledge Economy and to successfully 
promote, embrace, and exploit innovation 
through science and technology. The formation 
of the correct conditions to change Bahrain’s oil 
based economy to a knowledge based economy 
does not come automatically or unintentionally.  
For this conversion to happen, a collaborative 
and systematized plan is required. This plan 
has to draw skilled social capital, nurture local 
ability and create successful networks amongst 
all bodies of the society.

To enable the achievement of knowledge, 
one key driver is to invest in human capital 

(Clausen, 2004) by developing an advanced 
education structure to lead the conversion 
procedure in not only inspiring and preparing 
people to produce, make use of, and distribute 
knowledge, but also to back innovation and 
technology, which lies in the core of knowledge 
economy (Abdulwahed & Hasna, 2017).

Engineers in the Knowledge Economy Era
Many studies have been conducted on the 

keystone role of technology and engineering 
in driving a knowledge economy, the industry 
requirements, and the rise of the engineering 
and technology profession. The provision of a 
suitable effective engineering education that 
represents a powerful engine to produce 
engineers with the required knowledge and 
skills in line with the advanced education 
structure is crucial today to address future 
challenges and meet the aspiration of Bahrain 
towards developing its knowledge economy.

Since engineering and technology sit in 
the core of innovation and transformation to a 
knowledge economy, producing the next 
generation of engineers with the required set 
of abilities and creative minds is imperative at 
this stage. In this new economy, engineers 
need to be technically all-encompassing, 

The Role of 
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Knowledge 
Economy
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an engineer or you are already one who is not 
retiring tomorrow.  That being the case, you 
will want to make sure you’re as employable 
as possible for the new economy.

The key will be ensuring you have the 
right skills that will be in high demand over 

the next 20 years.  Most of these are “soft 
skills,” which may not be the first thing that 
comes to mind in connection with engineering.  
However, if engineers work on combining 
their technical abilities with demanding soft 
skills, these capacities will set them apart from 
the crowd.

So, if you are an established professional 
engineer who already has these skills, polish 
them up to maintain your status quo.  If you 
don’t think you’re quite up to par, consider 
getting ahead of the pack by finding 
opportunities through your current job, or 
through a professional development program, 
to get these skills into top shape. And if you 
are planning to graduate in the engineering 
field, make sure that you include those soft 
skills along with your technical ones to make 
you stand out in the crowd.
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In the future, workplaces are expected to 
be more collaborative. Diverse teams will 
collaborate to tackle all aspects of an entire 
problem, with each of them bringing their 
own set of skills to the table.  Engineers will 
need to be able to think critically when 
working in this kind of team in order to take 
in all team member’s contributions and 
analyze them to develop the best solution.

Creativity
Creativity is the ability to make, invent or 

produce something new and disruptive or 
build on top of an existing product to make it 
function better or develop a more efficient 
process or service rather than imitating 
something that already exists.

The new industrial revolution will bring a 
ton of new technology, new products and new 

ways of working, so creativity will be an 
essential skill to be able to see the best ways to 
use all these assets, and to adapt to each new 
technological change.

People Management
Engineers will need to work more closely 

with their own co-workers and teammates, 
they must also be able to easily work with 
engineers and non-technical staff from other 
companies and organizations instead of 
working in their own cubicles. Those who 
excel at managing people are better positioned 
to take on leadership roles and oversee entire 
projects or companies, keeping all their 
employees working together like the proverbial 
well-oiled machine.

The fact is that when engineers combine 
their technical knowledge with the skills of 
the diverse non-technical sectors, engineers 
will be the ideal choice to lead the future 
workforce.

Know What is Expected of You as a New 
Engineering Graduate or Polish Up on 
Your Skills as a Professional Engineer

Let’s assume you’re thinking of becoming 
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The above list of soft skills are considered 
necessary for engineers to contend for well-
paid jobs in a competitive labor market and to 
rise the ranks in the leadership positions. The 
engineers should further embrace themselves 
for shifting in marketplace during their careers 
and thus they need to be lifelong learners to 
satisfy any skill gaps. 

The young engineers are facing fierce 

competition in the local marketplace due to 
globalization thus; they should be capable to 
pinpoint shortcomings in their soft skills to 
rectify their employability opportunities. The 
development of soft skills for the new 
generation of engineers is a strategic mission 
of higher education institutes, government 
and private enterprises to nurture knowledge-
based economy [4].
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Need to Develop 
Soft Skills for 
Future Engineers

The work in the field of engineering 
education exposes the lecturer to variety of 
challenges. One of these is to prepare the 
future engineers for “life” after the graduation 
from university. Thus, the classroom is 
considered as an experimental space where 
the lecturer can transfer soft skills with 
appropriate types of assessments. 

Soft skills are defined as “dynamic 
combination of cognitive and meta-cognitive 
skills, interpersonal, intellectual and practical 
skills. Soft Skills help people to adapt and 
behave positively so that they can deal 
effectively with the challenges of their 
professional and everyday life”[1].  Based on 
this definition, it is clear that these skills 
cannot be memorized and they can not be 
taught. However, they can be self-learned with 
the help of a facilitator. In the field of higher 
education, the responsibility of facilitator role 
lies with the instructor who should integrate 
skills into his/her intended learning outcomes 
via well-defined assessments.  This type of 
instruction is considered student-centered 
rather than instructor-centered thus promoting 
efficacy of life-long and independent learning 
[2].

The importance of soft skills is apparent 
after completion of university education. The 
university certificate provides only the 
foundation or basis for building a successful 
career. After completion, most of the 
engineering graduates rely on finding 
appropriate jobs in various sectors of the local 
economy and only few try self-employment 
with small-business enterprises. Therefore, 
the most critical phase for employment is to 
impress human resources managers with well-
written CVs and then to show effective 
communication skills during job interviews to 
satisfy the organizations criteria. 

According to World Economic Forum, the 
ten soft skills required to prosper as employee 
beyond 2020 are [3]:

1. Complex problem solving
2. Critical thinking
3. Creativity
4. People management
5. Coordinating with others
6. Emotional intelligence
7. Judgment and decision making
8. Service orientation
9. Negotiation
10. Cognitive flexibility
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Chemical Engineering Department 
University of Bahrain
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The volume goes on to discuss the 
equivalent transition rate matrix and using 
the Laplace Transforms technique to calculate 
the transient probabilities. Finally, a 
comparison between different states models 
compared.

This valuable volume, providing a 
comprehensive overview of power systems 
operation and the power systems reliability, 
will be helpful to engineers, researchers, 
faculty, and students in electric power systems 
control and design.

CONTENTS:
Preface
1. Introduction and Literature Review
2. Power Systems Control
3. Economic Dispatch
4. Overview of Power System Reliability
5. Power Systems Reliability
6. Generating Systems Reliability Indices
7. Building Power Plants
8. Transient Probabilities Solutions
9. Load Forecasting
10. Power Systems Reliability Applications

The Web-Page Link:
http://www.appleacademicpress.com/power-systems-control-and-reliability-electric-

power-design-and-enhancement/9781771888219
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Power Systems Control 
& Reliability: Electric Power Design 

and Enhancement
This new volume, Power Systems Control 

and Reliability: Electric Power Design and 
Enhancement, focuses on power systems 
reliability and generating unit commitments. 
These reliability techniques are essential in 
the design and evaluation of the electric power 
systems for planning, control, and operation.

This informative volume covers the 
concepts of basic reliability engineering, such 
as power system spinning reserve, types of 
load curves and their objectives and benefits, 
the electric power exchange, and the system 
operation constraints. The author explains 
how the probability theory plays an important 
role in reliability applications and discusses 
the probability applications in electric power 
systems that led to the development of the 
mathematical models that are illustrated in 

the book. The algorithms that are presented 
throughout the chapters will help researchers 
and engineers to implement their own suitable 
programs where needed and will also be 
valuable for students. The Artificial Neural 
Networks (ANN) and Fuzzy Logic (FL) systems 
are discussed and a number of load estimation 
models are built for some cases, where their 
formulas are developed.

A number of developed models are 
presented in the book, including the Kronecker 
techniques, Fourth-Order Runge-Kutta, 
System Multiplication Method, or Adams 
Method; and components with different 
connections and different distributions are 
presented. A number of examples are 
explained showing how to build and evaluate 
power plants.

ISA S. QAMBER
University of Bahrain
Publisher: Apple Academic Press (AAP) and CRC Press, USA & Canada
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Engineering Project

pumping station, designed to accommodate 
the capacity of the area of Budaiya and 
neighboring villages in the future.

To talk more about the bridge, which is 
one of the most important elements of the 
project, the over-sea bridge was built in stages. 
The foundation of the bridge was constructed 
using 104 piles, which were drilled and 
submerged down to the rocky layer of the sea 
floor. The main pillars of the bridge are four 
columns, aside from the construction of the 
supporting foundations on both ends of the 
bridge to connect the bridge to the main road. 
The rock barriers established on both sides of 
the street adjacent to the sea and necessary to 

protect the road and bridge from the factors of 
erosion and slip associated with seawater 
movement.

It is worth mentioning that this project was 
awarded to Al Haj Hassan Group and Al Ghanim 
Company with a value of 7,698.989 million 
Bahraini Dinar on 18 April 2016. The project is 
funded by Kuwait Fund for Arab Economic 
Development within the Gulf Development 
Program. The project was completed at the end 
of 2017, as the project represents the first link 
of the northern city to come in line with many 
housing projects, government and private 
infrastructure projects within the existing 
northern city (Madinat Salman).

The following table shows some of the contractual information for the project:

Ministry of Works and urban planning and Municipalities Owner 

Parsons Global limited Consultant 

Al Haj Hassan Group and Al Ghanim company Contractor

Kuwait Fund for Arab Economic Developmentfund

BD 7,698,989.503 Contract sum

29 May 2016Commencements Date 

7 November 2017Completion Date 

17 Months Contract period

24 months Maintenance period

35May 2019

Access Bridge to Al-Madina 
Al-Shamaliya

(Northern City-Slaman City-Madinat Salman)

Engineering Project

PROJECT’S BACKGROUND:
This project consists of an at grade road 

and a bridge across the sea section to connect 
Madinat Salman at its first access. This project 
comes as a part of a package of several projects, 
which improves the current road network 
leading to the city being prepared to 
accommodate the traffic of the residents of 
the area and visitors.

This bridge is considered one of the main 
roads and the first link to Madinat Salman, 
which will serve more than 5000 residential 
units, and a large part of business owners 
expected to reach 90,000 in the project of 
Madinat Salman in the future.

This project is expected to achieve the 
required flow of traffic in the region increasing 
the capacity of roads users and provide the 
highest levels of safety.

The project is a dual carriageway with 
four-lanes road in each direction, linking the 

intersection of Budaiya / Al-Janabiya with the 
main internal Avenue of the northern city, 
with a traffic safety barrier at the median and 
a traffic light at its intersection with Avenue 
36. The works of the project includes 
construction of storm water drainage system, 
road marking and traffic signs installations.

The total length of the road about 1100 
meter, including the oversea bridge lengths 
135 meter linking Budaiya semi-Island and 
Madinat Salman. The project included 
acquisition of a number of private lands that 
were in conflict with the project. The project 
also included some preparations for the 
construction of the main road, including the 
demolition and re-construction of the 
boundary walls of some of the lands that have 
been acquired, according to the new 
boundaries adopted by the ministry for 
constructing the project. The project included 
the construction of the main stormwater 

Aerial Photo shows the construction of the main road

34 May 2019
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Aerial Photo of the bridge at the construction stage

انشاء الدعائم االساسية للجسر الجديد
Main Foundations for the Bridge

Storm water drainge network 
using HDPE Pipe

LED lighting used in the new bridge
Roack Barriers (supports) 

at the sides of the road

37May 2019

Engineering Project

Preparation works:
Re-construction of Al-Mahroos Gardens boundary wall.

Main Bridge Columns 

انشاء الدعائم االساسية للجسر الجديد
Main Pile Foundations for the Bridge

Safety fence at the sides of the bridge

36 May 2019
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مشاريع هندسية

اأه��م  اأح���د  يعتبر  ال���ذي  ال��ج�����س��ر  ع��ن  ول��ل��ح��دي��ث 
تم  فقد  الم�سروع،  في  والمميزة  الرئي�سية  العنا�سر 
هي  بدايتها  كانت  مراحل  على  البحري  الج�سر  اإن�ساء 
 104 الخوازيق وعددها  اأو  العمودية  الأ�سا�سات  اإن�ساء 
للطبقة  و���س��ول  الر����س  تحت  و�سبها  لها  الحفر  ت��م 
اإن�ساء   ت��م  ث��م  ،وم��ن  البحر  لقاع  ال�سلبة  ال�سخرية 
اأربعة  وع��دده��ا  للج�سر  الرئي�سية  الأع��م��دة  الدعائم 
على  الداعمة  القواعد   اإن�ساء  اإل��ى  بالإ�سافة  اأعمدة 
الج�سر  تربط  والتي  ونهايته   بدايته  في  الج�سر  جانبي 
ال�سخرية  ال�سواتر  اإن�ساء  تم   كما  الرئي�سي،  بالطريق 
لحماية  والالزمة  للبحر  المحاذي  ال�سارع  جانبي  على 
ال�سارع والج�سر من عوامل التعرية والإنزلق الم�ساحب 

لحركة مياه البحر. 

الجدول التالي يوضح بعض المعلومات التعاقدية للمشروع:

وزارة ال�سغال و �سئون البلديات و التخطيط العمراني المالك 
�سركة بار�سونز جلوبال ليميتد  الإ�ست�ساري

مجموعة الحاج ح�سن و�سركة الغانم للمقاولت المقاول
ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية  الممول

7،698،989.503  دينار بحريني التكلفة الجمالية
29 مايو 2016 تاريخ البدء

7 نوفمبر 2017 تاريخ النتهاء
17 �سهر  مدة الم�سروع 
24 �سهر مدة ال�سيانة

الم�سروع  تر�سية هذا  تمت  قد  اأنه  بالذكر  الجدير 
من قبل مجل�س المناق�سات والمزايدات على )مجموعة 
 7,698.989 بقيمة     ) الغانم  و�سركة  ح�سن  الحاج 
مليون دينار، بتاريخ 18 ابريل 2016 ، وبدعم وتمويل 
العربية  القت�سادية  للتنمية  الكويتي  ال�سندوق  من 
هذا  ي��ن��درج  حيث  الخليجية  التنمية  برنامج  �سمن 
خدمات  لتوفير  األ�سغال   وزارة  خطة  �سمن  الم�سروع 
وقد  بالمملكة،  الرئي�سية  وال�����س��وارع  التحتية  البنية 
من  النتهاء  تم  حيث  �سهرا،   17 فيه  العمل  ا�ستغرق 
الم�سروع  في نهاية العام 2017،  كون الم�سروع يمثل 
بروز  مع  متزاما  لياأتي  ال�سمالية  للمدينة  الول  الرابط 
والخا�سة  والحكومية  ال�سكانية  الم�ساريع  من  العديد 
التحتية  البنية  التابعة للجهات الخدمية وم�ساريع  وتلك 

القائمة داخل المدينة ال�سمالية ) مدينة �سلمان (.

41مايو  2019

مشاريع هندسية

نبذة عن المشروع :
المدينة  اإلى  الموؤدي  والج�سر  ال�سارع  م�سروع  اإن 
م�ساريع  حزمة  �سمن  ياأتي  �سلمان(  مدينة   ( ال�سمالية 
المدينة  الي  الموؤدية  الحالية  الطرق  �سبكة  لتح�سين 
لقاطني  ال��م��روري��ة  الحركة  ل�ستيعاب  مهياأة  لتكون 
من  يعتبر  والج�سر  الطريق  وه��ذا  وزواره���ا،  المنطقة 
�سلمان   لمدينة  الول  والرابط  الرئي�سية  الطرق  اأه��م 
وجزء  �سكنية  وح��دة   5000 من  اأكثر  يخدم   و�سوف 
كبير من ال�سكان واأ�سحاب الأعمال الذين من المتوقع 
م�سروع  في  �سخ�س   90,000 اإل��ى  عددهم  ي�سل  اأن 

م�ستقبال. �سلمان  مدينة 

الحركة  اإن�سيابية  الم�سروع  ه��ذا  �سيحقق  وبهذا 
ال�ستيعابية  الطاقة  وزي���ادة  المنطقة  ف��ي  ال��م��روري��ة 

للطرق وتوفير اكبر درجات المان.

 ال��م�����س��روع ع��ب��ارة ع��ن ط��ري��ق م���زدوج ذو اأرب��ع��ة 
البديع/ �سارعي  تقاطع  يربط   اتجاه   كل  في  م�سارات 

الجنبية  مع ال�سارع الداخلي الرئي�سي للمدينة ال�سمالية 

مشروع الشارع المؤدي إلى
المدينة الشمالية

)مدينة سلمان(

ال��ج��زي��رة  ف��ي  ال��م��روري��ة  لل�سالمة  ح��اج��ز  و���س��ع  م��ع 
الو�سطى، وتركيب اإ�سارة �سوئية عند تقاطعه مع  �سارع 
الأمطار  مياه  ت�سريف  �سبكة  لإن�ساء  بالإ�سافة   ،36
التنظيمية  المرورية  والعالمات  النارة  �سبكة  وتركيب 
والتحذيرية و�سباغة الخطوط الر�سية لت�سهيل الحركة 

المرورية والحفاظ على �سالمة م�ستخدمي الطريق.

 يبلغ الطول الإجمالي لل�سارع ما يقارب 1100 متر 
يتخلله ج�سر بحري بطول 135  متر يعلو القناة المائية 
ال�سمالية  الجزيرة  عن  البديع  جزيرة  �سبه  تف�سل  التي 
)مدينة �سلمان(. وقد ت�سمن الم�سروع ا�ستمالك عدد من 
العقارات لتعار�سها مع م�سار ال�سارع كما ت�سمن الم�سروع 
بع�س الأعمال التح�سيرية لإن�ساء ال�سارع الرئي�سي ومنها 
اأن�ساء ال�سور التابع لبع�س الرا�سي التي تم  هدم واإعادة 
الجديدة  للحدود  طبقا  وذل��ك  منها  اأج���زاء  ا�ستمالك 
اإن�ساء الم�سروع، كما  ال��وزارة لغر�س  الم�ستملكة من قبل 
ت�سمن الم�سروع اإن�ساء محطة �سخ مياه الأمطار الرئي�سية 
والتي �سممت لت�ستوعب طاقتها الإ�ستيعابية منطقة البديع 

والقرى المجاورة م�ستقبال .
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مشاريع هندسية
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مشاريع الطلبة

»الطاقة البديلة باستخدام معدن معين«
حيث العديد من الم�ساكل تواجه العالم في وقتنا 
البيئي  النظام  الم�سكلة الأعظم هي  الحالي وقد تكون 
با�ستخدامه  تدميره  في  الإن�سان  �ساهم  الذي  الملوث 
للموارد الطبيعية بال اأدني تر�سيد، مما اأدى اإلى اختالل 
ظاهر في المناخ ون�سوء العديد من الكوارث الطبيعية 
وبذلك نحن نتجه لأزمة حقيقية م�ستقباًل اإذا ما عمدنا 
لو�سع البدائل في ا�ستهالك الموارد الطبيعية وبالأخ�س 
على نطاق الطاقة فن�ستطيع اأن نرى في الوقت الحالي 
العديد من الموؤ�س�سات تتجه لال�ستغناء عن طرق توليد 
الطاقة المتعارف عليها ببدائل اأكثر ت�سالًحا مع البيئة 
يكون  لأن  �سعينا  المنطلق  هذا  ومن  لها،  �سرًرا  واأق��ل 
التغيير  خطة  �سمار  ف��ي  م�ساهمة  ال��م�����س��روع  ل��ه��ذا 
وفاطمة  خليفة  وف��اء  الطالبات  قامت  فقد  الحا�سلة، 
الليث  ن��وري  الدكتور  باإ�سراف  وليد  وهال  عبدالواحد 
فكرة  وتقوم   ، البيئة  على  للمحافظة  الم�سروع  بهذا 
معين  معدن  با�ستخدام  البديلة  الطاقة  على  الم�سروع 
يحتوي عل �سحنات كري�ستالية متزنة تنتج جهد كهربائي 
في حالة ال�سغط عليها وبا�ستطاعة هذا المعدن اإنتاج 
تيار كهربائي وجهد بمقدار 1 فولت كحد ادنى وحتى 7 
الجهد  لال�ستفادة من هذا  ونطمح  اق�سى  فولت كحد 
المعدن  هذا  وجعل  ال�سافات  بع�س  بوا�سطة  الب�سيط 
م�سدر طاقة متداول في يد الجميع يتوافق مع الأجهزة 
التي ن�ستخدمها في حياتنا اليومية وذلك بزيادة الجهد 
الكهربائي والتيار المنتج عن طريق  القوة الميكانيكية 
ويتم ذلك  متردد  فولت  اإلى 220  ت�سل  المبذولة حتى 
�سطح  على  بالبيزوالكتريك  الم�سمى  المعدن  بو�سع 
الجهد  لإث��ارة  �سريعة  بخطوات  عليه  والدو�س  الأر���س 

الكهربائي المت�سل ببطارية قابلة لل�سحن ت�سحن حتى 
12 فولت ومنها نقوم باإدخال الجهد الكهربائي المنتج 
على دائرة كهربائية تقوم بتحويل الجهد من ثابت اإلى 
جهد متردد بما يتزامن مع الأجهزة الم�ستخدمة وهذه 
 12 من  الفولت  برفع  ا  اي�سً تقوم  الكهربائية  الدائرة 
بقاب�س  مت�سل  متردد  فولت   220 وحتى  ثابت  فولت 
لت�سهيل عملية ال�ستفادة من الجهد الكهربائي المنتج 
وتمكين ت�سغيل الأجهزة، وجعله م�سدر بديل ذا كفاءة 
الم�سروع  بهذا  لالرتقاء  ون�سعى  الكهربائية،   للطاقة 
في  الجميع  متناول  في  مطروح  منتج  ليكون  وتطويره 
نحو  ال��وع��ي  بتوجيه  نرغب  كما  القريب   الم�ستقبل 
وتحويلها  تمكينها  وكيفية  المهدرة  الكامنة  الطاقات 

باإعادة ا�ستخدامها باأ�سكال اأخرى ذات فائدة كبيرة.

»حلول بديلة إلنتاج الطاقة بطريقة صديقة للبيئة«
مر  على  الكهربائية  الطاقة  ا�ستهالك  ازدي��اد  اإن 
انتاج  مع  وازدي���اده  التلوث  انت�سار  اإل��ى  اأدى  الع�سور 
اإلى  اأ�سكال الطاقة المختلفة با�ستخدام الوقود، موؤديًا 
الحتبا�س  ه��و  خ��ط��ورة  واأك��ث��ره��ا  بيئية  م�ساكل  ع��دة 
بديلة  اإلى حلول  العلماء  تو�سل  لذلك  نتيجة  الحراري. 
با�ستخدام  للبيئة   �سديقة  بطريقة  الطاقة  لإن��ت��اج 
و�سوء  ال��ه��واء  و  كالماء  المتجددة  الطاقة  م�سادر 
الهند�سة  بكلية  الطلبة  عمد  لذلك  وغيرها.  ال�سم�س 
ح�سين محمد واأحمد ح�سن �سبت و�سيد ح�سين عي�سى 
الوداعي ومحمد ابراهيم باإ�سراف الدكتور نوري الليث 
الكهربائية  ال��ه��ن��د���س��ة  بق�سم  ال��م�����س��اع��د  الأ���س��ت��اذ 
الكهربائية  الطاقة  محول  ت�سميم  تم  واللكترونية 
ثالثي المراحل، وهذا المحول في �سرعته يتم ا�ستخدام 

طرق تعديل عر�س النب�س. وتكون العملية معتمدة على 
ا�ستقدام الطاقة من الخاليا ال�سوئية لت�سغيل المحرك 
عدة  بين  المقارنات  بع�س  تمت  كذلك  فيه.  والتحكم 

تقنيات ل«تعديل عر�س النب�سة«.

39مايو  2019

»دراسة األخطاء المتوقع حدوثها على خطوط نقل القوى الكهربائية 
العلوية«

تمت درا�سة الأخطاء المتوقع حدوثها على خطوط 
نقل القوى الكهربائية العلوية، حيث قام بهذه الدرا�سة 
حكمت  وعمر  ع��واد  وح��م��ود  ب�سارت  ع��ب��داهلل  الطلبة 
قمبر  عي�سى  الدكتور  الأ�ستاذ  باإ�سراف  طارق  وح�سن 
بكلية الهند�سة بجامعة البحرين، وقد األقي ال�سوء على 
على  الكهربائي  والجهد  للتيارات  اأم��ور  من  ينتج  ما 
خطوط نقل القوى الكهربائية. ولتتم هذه الدرا�سة فقد 
وهي  مختلفة،  ط��رق  ث��الث  باإ�ستغالل  تطبيقها  ت��م 
من  مختبرية  واأج��ه��زة  ماتالب  برنامج  و   PSPICE
للتيار  اأخ��رى  قيا�س  واأج��ه��زة  واأو�سلي�سكوب  اأ���س��الك 
بمختبر  متوفرة  وهذه  الكهربائي،  والجهد  الكهربائي 
ا�ستغالل  تم  واللكترونية.  الكهربائية  الهند�سة  ق�سم 
المتوقع  الأخطار  من  مختلفة  لحالت  الثالث  الطرق 
النقل  خطوط  من  واح��د  لخط  الخطاأ  مثل  حدوثها، 

الكهربائي، وخطين و ثالثة خطوط والنظر لما يحدث 
الكهربائية.  والتيارات  الكهربائي  للجهد  تغيرات  من 
النتائج  وم��ق��ارن��ة  مناق�سة  ت��م  ال��درا���س��ة  نهاية  وف��ي 

الم�ستخرجة من الطرق الثالث.

»تصميم نظام لتحديد موقع العطل الكهربائي لشبكة توزيع 
الطاقة الكهربائية«

قدم الطلبة محمود التعمري وعثمان غني ومحمد 
البحرين  بجامعة  الهند�سة  بكلية  القانع  واأ�سامة  فايد 
موقع  لتحديد  نظام  ت�سميم  بعنوان  تخرجهم  م�سروع 
العطل الكهربائي ل�سبكة توزيع الطاقة الكهربائية لجهد 
11 األف فولت في البحرين باإ�ستخدام نظام المعلومات 
وهذه  الب�سري،  فا�سل  الدكتور  باإ�سراف  الجغرافية 
زمنية  فترة  ت�ستغرق  تقليدية  طرق  عن  عبارة  التقنية 
طويلة وبالتالي توؤثر �سلبًا على ر�سى الم�ستهلك. يتكون 
الم�سروع من اأجهزة مثبتة في محطات التوزيع الفرعية، 
ذات  الكهربائية  التوزيع  �سبكة  م�ستمر  ب�سكل  وتراقب 
تقوم  عطل  اأي  ح��دوث  وعند  ف��ول��ت.  األ��ف   11 الجهد 
ثم  وم��ن  لحظي.  ب�سكل  وموقعه  العطل  ن��وع  بتحديد 
الجغرافية  المعلومات  نظام  اإلى  البيانات  هذه  ار�سال 
با�ستخدام  البحرين  خريطة  على  عر�سها  يتم  حتى 

برنامج
 ESRI Arc Map ، واأثبتت النتائج فاعلية هذا 
مدى  واأظهرت  مختلفة  عطل  لحالت  مختبريًا  النظام 
العطل  موقع  تحديد  في  الم�سروع  ه��ذا  و�سرعة  دق��ة 

ل  زمنية  فترة  تقريبًا وخالل  قدره ٪1  بمتو�سط خطاأ 
تتجاوز الدقيقة الواحدة. �سي�ساهم هذا الم�سروع عند 
البحرين  في  الكهربائية  الطاقة  نظام  في  تطبيقه 
الالزم  الوقت  و�سيقلل  الذكية،  ال�سبكات  مع  لتتواكب 
مما  كبير جدًا  ب�سكل  الكهربائي  العطل  موقع  لتحديد 

�سيح�سن من م�ستوى الخدمة المقدمة للم�ستهلكين.
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مشاريع الطلبة

»الطاقة البديلة باستخدام معدن معين«
حيث العديد من الم�ساكل تواجه العالم في وقتنا 
البيئي  النظام  الم�سكلة الأعظم هي  الحالي وقد تكون 
با�ستخدامه  تدميره  في  الإن�سان  �ساهم  الذي  الملوث 
للموارد الطبيعية بال اأدني تر�سيد، مما اأدى اإلى اختالل 
ظاهر في المناخ ون�سوء العديد من الكوارث الطبيعية 
وبذلك نحن نتجه لأزمة حقيقية م�ستقباًل اإذا ما عمدنا 
لو�سع البدائل في ا�ستهالك الموارد الطبيعية وبالأخ�س 
على نطاق الطاقة فن�ستطيع اأن نرى في الوقت الحالي 
العديد من الموؤ�س�سات تتجه لال�ستغناء عن طرق توليد 
الطاقة المتعارف عليها ببدائل اأكثر ت�سالًحا مع البيئة 
يكون  لأن  �سعينا  المنطلق  هذا  ومن  لها،  �سرًرا  واأق��ل 
التغيير  خطة  �سمار  ف��ي  م�ساهمة  ال��م�����س��روع  ل��ه��ذا 
وفاطمة  خليفة  وف��اء  الطالبات  قامت  فقد  الحا�سلة، 
الليث  ن��وري  الدكتور  باإ�سراف  وليد  وهال  عبدالواحد 
فكرة  وتقوم   ، البيئة  على  للمحافظة  الم�سروع  بهذا 
معين  معدن  با�ستخدام  البديلة  الطاقة  على  الم�سروع 
يحتوي عل �سحنات كري�ستالية متزنة تنتج جهد كهربائي 
في حالة ال�سغط عليها وبا�ستطاعة هذا المعدن اإنتاج 
تيار كهربائي وجهد بمقدار 1 فولت كحد ادنى وحتى 7 
الجهد  لال�ستفادة من هذا  ونطمح  اق�سى  فولت كحد 
المعدن  هذا  وجعل  ال�سافات  بع�س  بوا�سطة  الب�سيط 
م�سدر طاقة متداول في يد الجميع يتوافق مع الأجهزة 
التي ن�ستخدمها في حياتنا اليومية وذلك بزيادة الجهد 
الكهربائي والتيار المنتج عن طريق  القوة الميكانيكية 
ويتم ذلك  متردد  فولت  اإلى 220  ت�سل  المبذولة حتى 
�سطح  على  بالبيزوالكتريك  الم�سمى  المعدن  بو�سع 
الجهد  لإث��ارة  �سريعة  بخطوات  عليه  والدو�س  الأر���س 

الكهربائي المت�سل ببطارية قابلة لل�سحن ت�سحن حتى 
12 فولت ومنها نقوم باإدخال الجهد الكهربائي المنتج 
على دائرة كهربائية تقوم بتحويل الجهد من ثابت اإلى 
جهد متردد بما يتزامن مع الأجهزة الم�ستخدمة وهذه 
 12 من  الفولت  برفع  ا  اي�سً تقوم  الكهربائية  الدائرة 
بقاب�س  مت�سل  متردد  فولت   220 وحتى  ثابت  فولت 
لت�سهيل عملية ال�ستفادة من الجهد الكهربائي المنتج 
وتمكين ت�سغيل الأجهزة، وجعله م�سدر بديل ذا كفاءة 
الم�سروع  بهذا  لالرتقاء  ون�سعى  الكهربائية،   للطاقة 
في  الجميع  متناول  في  مطروح  منتج  ليكون  وتطويره 
نحو  ال��وع��ي  بتوجيه  نرغب  كما  القريب   الم�ستقبل 
وتحويلها  تمكينها  وكيفية  المهدرة  الكامنة  الطاقات 

باإعادة ا�ستخدامها باأ�سكال اأخرى ذات فائدة كبيرة.

»حلول بديلة إلنتاج الطاقة بطريقة صديقة للبيئة«
مر  على  الكهربائية  الطاقة  ا�ستهالك  ازدي��اد  اإن 
انتاج  مع  وازدي���اده  التلوث  انت�سار  اإل��ى  اأدى  الع�سور 
اإلى  اأ�سكال الطاقة المختلفة با�ستخدام الوقود، موؤديًا 
الحتبا�س  ه��و  خ��ط��ورة  واأك��ث��ره��ا  بيئية  م�ساكل  ع��دة 
بديلة  اإلى حلول  العلماء  تو�سل  لذلك  نتيجة  الحراري. 
با�ستخدام  للبيئة   �سديقة  بطريقة  الطاقة  لإن��ت��اج 
و�سوء  ال��ه��واء  و  كالماء  المتجددة  الطاقة  م�سادر 
الهند�سة  بكلية  الطلبة  عمد  لذلك  وغيرها.  ال�سم�س 
ح�سين محمد واأحمد ح�سن �سبت و�سيد ح�سين عي�سى 
الوداعي ومحمد ابراهيم باإ�سراف الدكتور نوري الليث 
الكهربائية  ال��ه��ن��د���س��ة  بق�سم  ال��م�����س��اع��د  الأ���س��ت��اذ 
الكهربائية  الطاقة  محول  ت�سميم  تم  واللكترونية 
ثالثي المراحل، وهذا المحول في �سرعته يتم ا�ستخدام 

طرق تعديل عر�س النب�س. وتكون العملية معتمدة على 
ا�ستقدام الطاقة من الخاليا ال�سوئية لت�سغيل المحرك 
عدة  بين  المقارنات  بع�س  تمت  كذلك  فيه.  والتحكم 

تقنيات ل«تعديل عر�س النب�سة«.

39مايو  2019

»دراسة األخطاء المتوقع حدوثها على خطوط نقل القوى الكهربائية 
العلوية«

تمت درا�سة الأخطاء المتوقع حدوثها على خطوط 
نقل القوى الكهربائية العلوية، حيث قام بهذه الدرا�سة 
حكمت  وعمر  ع��واد  وح��م��ود  ب�سارت  ع��ب��داهلل  الطلبة 
قمبر  عي�سى  الدكتور  الأ�ستاذ  باإ�سراف  طارق  وح�سن 
بكلية الهند�سة بجامعة البحرين، وقد األقي ال�سوء على 
على  الكهربائي  والجهد  للتيارات  اأم��ور  من  ينتج  ما 
خطوط نقل القوى الكهربائية. ولتتم هذه الدرا�سة فقد 
وهي  مختلفة،  ط��رق  ث��الث  باإ�ستغالل  تطبيقها  ت��م 
من  مختبرية  واأج��ه��زة  ماتالب  برنامج  و   PSPICE
للتيار  اأخ��رى  قيا�س  واأج��ه��زة  واأو�سلي�سكوب  اأ���س��الك 
بمختبر  متوفرة  وهذه  الكهربائي،  والجهد  الكهربائي 
ا�ستغالل  تم  واللكترونية.  الكهربائية  الهند�سة  ق�سم 
المتوقع  الأخطار  من  مختلفة  لحالت  الثالث  الطرق 
النقل  خطوط  من  واح��د  لخط  الخطاأ  مثل  حدوثها، 

الكهربائي، وخطين و ثالثة خطوط والنظر لما يحدث 
الكهربائية.  والتيارات  الكهربائي  للجهد  تغيرات  من 
النتائج  وم��ق��ارن��ة  مناق�سة  ت��م  ال��درا���س��ة  نهاية  وف��ي 

الم�ستخرجة من الطرق الثالث.

»تصميم نظام لتحديد موقع العطل الكهربائي لشبكة توزيع 
الطاقة الكهربائية«

قدم الطلبة محمود التعمري وعثمان غني ومحمد 
البحرين  بجامعة  الهند�سة  بكلية  القانع  واأ�سامة  فايد 
موقع  لتحديد  نظام  ت�سميم  بعنوان  تخرجهم  م�سروع 
العطل الكهربائي ل�سبكة توزيع الطاقة الكهربائية لجهد 
11 األف فولت في البحرين باإ�ستخدام نظام المعلومات 
وهذه  الب�سري،  فا�سل  الدكتور  باإ�سراف  الجغرافية 
زمنية  فترة  ت�ستغرق  تقليدية  طرق  عن  عبارة  التقنية 
طويلة وبالتالي توؤثر �سلبًا على ر�سى الم�ستهلك. يتكون 
الم�سروع من اأجهزة مثبتة في محطات التوزيع الفرعية، 
ذات  الكهربائية  التوزيع  �سبكة  م�ستمر  ب�سكل  وتراقب 
تقوم  عطل  اأي  ح��دوث  وعند  ف��ول��ت.  األ��ف   11 الجهد 
ثم  وم��ن  لحظي.  ب�سكل  وموقعه  العطل  ن��وع  بتحديد 
الجغرافية  المعلومات  نظام  اإلى  البيانات  هذه  ار�سال 
با�ستخدام  البحرين  خريطة  على  عر�سها  يتم  حتى 

برنامج
 ESRI Arc Map ، واأثبتت النتائج فاعلية هذا 
مدى  واأظهرت  مختلفة  عطل  لحالت  مختبريًا  النظام 
العطل  موقع  تحديد  في  الم�سروع  ه��ذا  و�سرعة  دق��ة 

ل  زمنية  فترة  تقريبًا وخالل  قدره ٪1  بمتو�سط خطاأ 
تتجاوز الدقيقة الواحدة. �سي�ساهم هذا الم�سروع عند 
البحرين  في  الكهربائية  الطاقة  نظام  في  تطبيقه 
الالزم  الوقت  و�سيقلل  الذكية،  ال�سبكات  مع  لتتواكب 
مما  كبير جدًا  ب�سكل  الكهربائي  العطل  موقع  لتحديد 

�سيح�سن من م�ستوى الخدمة المقدمة للم�ستهلكين.
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قراءة في كتاب

معدلت  م�سفوفة  مناق�سة  اإلى  تطرق  الكتاب  اإن 
تران�سفور  لب��ال���س  واإ���س��ت��خ��دام  المكافئة،  الن��ت��ق��ال 
تم  واأخ��ي��رًا  ال��زم��ن،  م��ر  على  الح��ت��م��الت  لحت�ساب 
الحالت  لمختلف  المطورة  النماذج  مختلف  مقارنة 

التي يمر بها نظام القوى الكهربائية.
معلومات  يحوي  فاإنه  قيمته  من  الكتاب  ه��ذا  اإن 
واعتمادية  وت�سغيلها  الكهربائية  القوى  لأنظمة  ثرية 
المهند�سين  ت�ساعد  والتي  الكهربائية  القوى  اأنظمة 
الجامعة وطلبة  التدري�س في  واأع�ساء هيئة  والباحثين، 
القوى  اأن��ظ��م��ة  م��ج��ال  ف��ي  المتخ�س�سين  الجامعات 

وت�سميمها. بها  والتحكم  الكهربائية 

تقسيم فصول الكتاب إلى عشرة فصول، 
وهي:

ومراجعة. 1.  مقدمة 
اأنظمة القوى الكهربائية. التحكم في   .2

المتوقعة. القت�ساديات   .3
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اأنظمة القوى. اأنظمة اعتمادية   .5
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بناء محطات القوى الكهربائية.  .7
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قراءة في كتاب

التحكم في أنظمة القوى الكهربائية واعتماديتها
تصميم القوى الكهربائية وتعزيزها

اأ.د. عي�ضى �ضلمان قمبر
جامعة البحربن - كلية الهند�سة

اأنظمة اعتمادية  ال�سوء على  يلقي  الكتاب  اإن هذا 
القوى الكهربائية وم�ساهمة وحدات التوليد الكهربائي. 
في  كاأ�سا�سيات  تعتبر  لالعتمادية  التقنيات  اأن  كما 
الت�سميم والتقييم لأنظمة القوى الكهربائية من ناحية 

والت�سغيل كذلك. والتحكم  التخطيط 
تغطي  ال��ت��ي  بالمعلومات  ث��ري  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  اإن 
في  متمثلة  العتمادية،  هند�سة  اأ�سا�سيات  مفاهيم 
منحنيات  واأنواع  الكهربائية،  القوى  اأنظمة  احتياطيات 
منها،  ال�ستفادة  ومدى  واأهدافها  الكهربائية،  الأحمال 
متطلبات  و  المحطات  بين  الكهربائية  القوى  وتبادل 

فيها. الت�سغيل  اأنظمة 
نظرية  من  ال�ستفادة  كيفية  اإلى  الموؤلف  وتطرق 
العتمادية  تطبيقات  في  المهم  ودوره��ا  الحتمالت، 
وناق�س تطبيقات الأحتمالية في اأنظمة القوى الكهربائية 
حيث  المتطورة  الريا�سية  ال��ن��م��اذج  اإل��ى  ت��وؤل  وال��ت��ي 
ت�ستعر�س في هذا الكتاب. اإن اللوغاريثمات الم�ستخدمة 
الف�سول  خالل  من  ا�ستعرا�سها  يتم  الكتاب  هذا  في 

التي ُت�ستعر�س للباحثين والمهند�سين و التي ت�ساعدهم 
ف���ي ا���س��ت��غ��الل��ه��ا ل��م��ا ي��ن��ا���س��ب��ه��م م���ن ب���رام���ج ح�سب 
الدار�سين،  الطلبة  ت�ساعد  اأنها  كما  ا�ستخداماتهم، 

وتكون ذات قيمة في درا�ستهم. 
ونظرية  الذكية  النيورونية  ال�سبكات  نظرية  اأن 
الع�سوائية المنطقية لالأنظمة تم مناق�ستها، والتوزيعات 
اأن  كما  الكتابة،  في  ومناق�ستها  عر�سها  تم  المختلفة 
ح�ساب وتقديم نماذج الأحمال الكهربائية تم نمذجتها 

متطورة. كمعادلت 
ت��م ا���س��ت��ع��را���س ف��ي ال��ك��ت��اب ع���دد م��ن ال��ن��م��اذج 
الدرجة  كرونكر،  تقنية  تطبيقات  خالل  من  المطورة 
الرابعة من رانج-كوتا، وطريقة عملية �سرب النماذج، 
مختلف  ا���س��ت��ع��را���س  ت��م  ك��م��ا  اآدم.  ط��ري��ق��ة  وك��ذل��ك 
اإل  هذه  تترك  ولم  المختلفة.  والتوزيعات  التو�سيالت 
مما  ذل��ك،  تفند  التي  الأمثلة  من  عدد  ا�ستعر�س  واأن 

ي�ساعد في بناء وتقييم محطات القوى الكهربائية.
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سوف  الــتــى  البيئية  المعايير  هــي  مــا 
تتبعونها إلدارة الحقل؟

 دائما نتبع اعلى المعايير البيئية العالمية المتوافقة 
مع المعايير البيئية وبالتن�سيق والموافقة من قبل المجل�س 

العلى للبيئة في اي م�سروع نقوم به.

ما هو التأثير  البيئي للمشروع على صحة 
المواطنين و المقيمين في المنطقة؟

ان اللتزام بالقوانين والجراءات البيئية من خالل 
التعاون مع تعليمات المجل�س ا لأعلى للبيئة يجعل عمليات 
ال�ستك�ساف والنتاج في هذه المنطقة لي�س �سار ب�سحة 

الن�سان ف�ساًل عن الحياة الفطرية والبحرية.

هل هناك تعاون بين إدارة المشروع و 
هئية البيئة و وزارة الصحة؟

نعم هناك تعاون مبا�سر ودائما مع جميع الوزارات 
والهيئات الحكوميه ذات العالقة بما فيها المجل�س الأعلى 
مع  الم�سروع  تنفيذ  من  للتاأكد  ال�سحة  ووزارة  للبيئة 
اللتزام بجميع ال�سوابط والجراءات البيئية وال�سحية.

ما هي المعوقات التى واجهت المشروع؟
الآن  ج��اه��دا  نعمل  ال��ت��ي  المعوقات  بع�س  ه��ن��اك 
المعلومات  لتالفيها منها معوقات فنية من قبيل ق�سور 
المتوافرة والعمل على درا�سة ان�ساء البنية التحتية للحقل 
الفنية  الكوادر  واع��داد  الم�سروع  تمويل  الى  بال�سافة 

لدارة وت�سغيل الم�سروع.

كلمة اخيرة
بحرينية  ب��اأي��دي  تحقق  البحريني  الن��ج��از  ه��ذا 
�سبابية خال�سة وبتكاتف جميع الجهات العليا من مدراء 
معالي  النفط  وزي��ر  من  مبا�سرة  وتوجيهات  مبا�سرين 
ال�سيخ محمد بن خليفة اآل خليفة حفظه اهلل ومن تعاون 

وثيق مع العديد من الجهات الحكومية.
نحمد اهلل عز وجل على هذه النعمة وا�سكر قيادتنا 
قدما  للم�سي  الدائم  وت�سجيعنا  معنا  للوقوف  الحكيمة 

لمزيد من العمل لرقي هذه المملكة الغالية

نبذه عن المهندس يحي محمد االنصاري:
مدير عام الإ�ستك�ساف والتطوير ب�سركة تطوير للبترول ، حا�سل على بكالريو�س جيولوجيا البترول ولديه 

خبره تناهز 25 �سنه في مجال ا�ستك�ساف وانتاج النفط والغاز في المناطق البرية والبحرية.

ا�سرف على العديد من الم�سوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية ال�سيزمية  في المناطق البرية والبحرية، 
كما اإنه �ساهم في اعداد وتقديم العديد من الوراق العلمية الجيولوجية،  حا�سل على ع�سوية الكثير من اللجان 
الدارية والفنية المن�سقة للعديد من الموؤتمرات والمعار�س والور�س المتخ�س�سه وهو الجيولوجي الم�سوؤول على 

م�سروع ا�ستك�ساف وتطوير النفط الغير تقليدي في حقل خليج البحرين بالتعاون مع الفريق العلمي للم�سروع.

ومن الجدير بالذكر اأن يحيى الن�ساري لديه ا�سهامات تطوعية كثيرة في العديد من الور�س الفنية الهادفة 
لتدريب ال�سباب البحريني في مجال النفط والغاز. وهو ع�سو موؤ�س�س في مجل�س ادارة جمعية ابتكار.

حوار
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حوار

الصخري  النفط  استخراج  كلفة  هي  ما 
وهل هو مجدي اقتصاديا مقارنة بأسعار 

النفط الحالي؟
ان كلفة انتاج النفط الغير تقليدي تعتبر اعلى من 
تقنيات  با�ستخدام  وذل��ك  التقليدي  النفط  ا�ستخراج 
هذا  ان  الى  بال�سافة  الهيدروليكي  كالتك�سير  جديدة 
الكت�ساف يقع في المياه البحرية مما يتطلب بذل المزيد 
التعاون مع  ان  الحفر.   والتكلفة في عمليات  الجهد  من 
�سركات النفط العالمية المتخ�س�سة في انتاج هذا النوع 
من النفط و�سحالة المياه في هذه المنطقة ي�ساهمان في 
ال�سابق  من  فانه  ولذلك  المتوقعة.   ال�سعوبات  تذليل 
لأوانه معرفة كلفة ا�ستخراج هذا النفط قبل النتهاء من 

عمليات الحفر ال�ستك�سافية التقييمية.

تبدأ  سوف  متى  المكمن،  اكتشاف  بعد 
المطلوبة  المعلومات  لجمع  الحفر  عملية 

استعدادا الستخراج النفط منه؟
البحري  البئر  المتوفرة من  المعلومات  درا�سة  بعد 
الذي تاكد منه هذا الكت�ساف، يتم الن حفر بئرين في 
في  الحقل  ه��ذا  ام��ت��داد  ل��درا���س��ة  النع�سان  اأم  منطقة 
الفنيية  المعلومات  من  مزيد  على  وللح�سول  الياب�سة 
خليج  حقل  لتطوير  ال�ستراتيجية  الخطة  لو�سع  تمهيدا 

البحرين.

في حالة تم إقرار استخراج النفط، كيف و 
من سوف يدير هذا الحقل؟

العالمية  النفط  �سركات  بع�س  دعوة  حاليًا  يتم   .7
المتخ�س�سة في هذا المجال من اأجل  ال�ستثمار في هذا 
القاطع من خالل توقيع عقود م�ساركة في النتاج مع هذه 
ا�ستخراج  مجال  في  المتخ�س�سه  العالمية  ال�سركات 
النفط ال�سخري غير تقليدي وهذا ما نعكف عليه حاليا 
من خالل الت�سالت والمناق�سات المتوا�سله مع �سركات 

عالمية.
للمشروع،  الالزمة  المرافق  بشأن  ومــاذا 
متى سوف يبدا العمل بها من تاريخ تاكيد 

استخراج النفط؟
مع  ل��ذل��ك  المتوفرة  ال��خ��ي��ارات  درا���س��ة  الن  يتم 
�سركات عالمية متخ�س�سة ذات خبرة في درا�سة البنية 
اختيار  وبعد  الحقول  من  النوعية  هذه  لتطوير  التحتية 
اأن�سب الخيارات �سيتم العمل مبا�سرة لتجيهزها والتاأكد 

من �سالحيتها قبل البدء في النتاج من الحقل.
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العلى للبيئة في اي م�سروع نقوم به.

ما هو التأثير  البيئي للمشروع على صحة 
المواطنين و المقيمين في المنطقة؟

ان اللتزام بالقوانين والجراءات البيئية من خالل 
التعاون مع تعليمات المجل�س ا لأعلى للبيئة يجعل عمليات 
ال�ستك�ساف والنتاج في هذه المنطقة لي�س �سار ب�سحة 

الن�سان ف�ساًل عن الحياة الفطرية والبحرية.

هل هناك تعاون بين إدارة المشروع و 
هئية البيئة و وزارة الصحة؟

نعم هناك تعاون مبا�سر ودائما مع جميع الوزارات 
والهيئات الحكوميه ذات العالقة بما فيها المجل�س الأعلى 
مع  الم�سروع  تنفيذ  من  للتاأكد  ال�سحة  ووزارة  للبيئة 
اللتزام بجميع ال�سوابط والجراءات البيئية وال�سحية.

ما هي المعوقات التى واجهت المشروع؟
الآن  ج��اه��دا  نعمل  ال��ت��ي  المعوقات  بع�س  ه��ن��اك 
المعلومات  لتالفيها منها معوقات فنية من قبيل ق�سور 
المتوافرة والعمل على درا�سة ان�ساء البنية التحتية للحقل 
الفنية  الكوادر  واع��داد  الم�سروع  تمويل  الى  بال�سافة 

لدارة وت�سغيل الم�سروع.

كلمة اخيرة
بحرينية  ب��اأي��دي  تحقق  البحريني  الن��ج��از  ه��ذا 
�سبابية خال�سة وبتكاتف جميع الجهات العليا من مدراء 
معالي  النفط  وزي��ر  من  مبا�سرة  وتوجيهات  مبا�سرين 
ال�سيخ محمد بن خليفة اآل خليفة حفظه اهلل ومن تعاون 

وثيق مع العديد من الجهات الحكومية.
نحمد اهلل عز وجل على هذه النعمة وا�سكر قيادتنا 
قدما  للم�سي  الدائم  وت�سجيعنا  معنا  للوقوف  الحكيمة 

لمزيد من العمل لرقي هذه المملكة الغالية

نبذه عن المهندس يحي محمد االنصاري:
مدير عام الإ�ستك�ساف والتطوير ب�سركة تطوير للبترول ، حا�سل على بكالريو�س جيولوجيا البترول ولديه 

خبره تناهز 25 �سنه في مجال ا�ستك�ساف وانتاج النفط والغاز في المناطق البرية والبحرية.

ا�سرف على العديد من الم�سوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية ال�سيزمية  في المناطق البرية والبحرية، 
كما اإنه �ساهم في اعداد وتقديم العديد من الوراق العلمية الجيولوجية،  حا�سل على ع�سوية الكثير من اللجان 
الدارية والفنية المن�سقة للعديد من الموؤتمرات والمعار�س والور�س المتخ�س�سه وهو الجيولوجي الم�سوؤول على 

م�سروع ا�ستك�ساف وتطوير النفط الغير تقليدي في حقل خليج البحرين بالتعاون مع الفريق العلمي للم�سروع.

ومن الجدير بالذكر اأن يحيى الن�ساري لديه ا�سهامات تطوعية كثيرة في العديد من الور�س الفنية الهادفة 
لتدريب ال�سباب البحريني في مجال النفط والغاز. وهو ع�سو موؤ�س�س في مجل�س ادارة جمعية ابتكار.

حوار

35مايو  2019

حوار

الصخري  النفط  استخراج  كلفة  هي  ما 
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مع  ل��ذل��ك  المتوفرة  ال��خ��ي��ارات  درا���س��ة  الن  يتم 
�سركات عالمية متخ�س�سة ذات خبرة في درا�سة البنية 
اختيار  وبعد  الحقول  من  النوعية  هذه  لتطوير  التحتية 
اأن�سب الخيارات �سيتم العمل مبا�سرة لتجيهزها والتاأكد 

من �سالحيتها قبل البدء في النتاج من الحقل.
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عام  مدير  الأن�ساري  يحيى  بال�سيد  نرحب  بداية 
ون�سكره  للبترول  تطوير  ب�سركة  والتطوير  الأ�ستك�ساف 

على قبوله.
ما هي قصة أكتشاف حقل  خليج البحرين 

للنفط الصخري؟
ترجع ق�سة اكت�ساف هذا الحقل بداية من مالحظة 
من  اأعمق  طبقات  في  النفط  لتواجد  ايجابية  موؤ�سرات 
وبداأنا  البحرين،  حقل  في  المعروفة  المنتجة  الطبقات 
من  المتوفره  الأقليمية  الجيولوجية  المعلومات  نجمع 
الأوراق العلمية المن�سورة وتبادل الآراء مع الأخوة الفنيين 
في �سركة اأرامكو، وفي نف�س الوقت تم اأتخاذ قرار لتعميق 
جميع اآبار ال�ستك�سافية لت�سمل هذه الطبقات وجمع اأكثر 
في  ا�ستخدامها  ثم  ومن  منها  الجيولوجية  المعلومات 
درا�سات جيولوجية وهند�سية وفنية م�ستفي�سة واأخيرًا تم 
لأختبار  البحرين(  )خليج  بحري  ا�ستك�سافي  بئر  حفر 
هذه الطبقات الغير تقليدية والحمد هلل تم انتاج النفط 
تكاتف  ل��ول  يكون  ل��ن  ك��ان  الأكت�ساف  ه��ذا  طبعا  منه. 
اللذيين  القرار  واأ�سحاب  واأداري��ي��ن  فنيين  من  الجميع 

منحونا الثقة للتغلب على جميع المعوقات التي واجهتنا.

وكيف  االكــتــشــاف  ــذا  ه أهمية  هــي  مــا 
تستفيد المملكة من هذا بشكل خاص و 

منطقة الخليج بشكل عام؟
في  الأول��ي  المرحلة  هي  ال�ستك�ساف  مرحلة  تعتبر 
هذه  خالل  يتم  حيث  والغاز،  النفط  ا�ستخراج  �سناعة 
عن  ال�سا�سية  الجيولوجية  المعلومات  جمع  المرحلة 
اأماكن  لتحديد  �سايزمية  و  جيولوجية  م�سوحات  طريق 

اب��ار  حفر  ث��م  وم��ن  المحتملة   وال��غ��از  النفط  ت��واج��د 
ا�ستك�سافية لتاأكيد وجود النفط والغاز وتحديد الجدوى 
القت�سادية لالنتاج. ت�سكل هذه العملية المحور ال�سا�سي 
والغاز  للنفط  الطبيعية  الموارد  من  المزيد  لكت�ساف 
ويعتبر  الدول  اقت�ساد  على  ايجابي  ب�سكل  تنعك�س  والتي 
هذا الكت�ساف ذا اأهمية خا�سة لأنه من طبقات جيولوجية 
غير تقليدية مما يفتح الفاق لزيادة الحتياطات النفطية 
نف�س  ف��ي  معظمها  تقع  وال��ت��ي  الخليجية  منطقتنا  ف��ي 
الحو�س الر�سوبي. وحاليا تنتج مملكة البحرين من حقل 
البحرين  ح�سة  الى  بال�سافة  العوالي  حقل  وهو  واحد 
النفطية من حق ابو �سعفة البحري مع ال�سقيقة المملكة 
الكت�ساف  هذا  اهمية  تكمن  لذالك  ال�سعودية.   العربية 
في زيادة انتاج النفط والغاز والذي �سي�ساهم ب�سكل كبير 

في رقي اقت�ساد المملكة.

تستغرقها  ســوف  التى  الــمــدة  هــي  مــا 
عملية دراسة استخراج النفط؟

الغير  الطبقات  م��ن  النفط  ا�ستخراج  عملية  ان 
وا�ستخدام  التقييمي  الحفر  من  المزيد  يتطلب  تقليدية 
كمية  لمعرفة  الهايدروليكي  كالتك�سير  الفنية  التقنيات 
العمليات  ه��ذه  ت�ستمر  و���س��وف  ال��ن��ف��ط.   ان��ت��اج  وكلفة 

التقييمية  في الخم�س ال�سنوات القادمة.

اأجرت الحوار: م. ليلى جناحي

المهند�س يحي محمد الن�ضاري
مدير عام الإ�ستك�ساف والتطوير ب�سركة تطوير للبترول 
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قلم هندسي

اآللية الفرعية في التحقيق اآللية الرئيسية في التحقيق االعتبار

	 تعبيرا عن االنتماء المكاني للمشروع

	 وتحترم العادات والتقاليد

	الربط بعاداته وتقاليده وأسلوب معيشته

	 اســتعمال مفــردات عمــارة البيئــة الخاصــة بمنطقــة المشــروع والتــي توفــر مناخــا
اجتماعيــا للمســتخدمين.

	 ربــط التصميــم باإلنســان والتعامــل مــع هيــكل المنطقــة االجتماعــي واالقتصــادي
والعمرانــي.

	 التصميــم نابــع ومتوافــق مــع المجتمــع ال مقلــدة ومســتوردة خصوصــا مــع
القيــم والجــذور االجتماعيــة اختــاف 
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	 فــي ســهولة الوصــول والحركــة فــي مســارات الموقــع
ــة  العــام وفــى مناطــق انتظــار الســيارات والمناطــق المظلل

ــم ــهيا لحركته ــك تس ــوس ذل ــن الجل وأماك

	.مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة
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	.جلب المصالح، ودفع المضار، وتسهيل المرافق، وتدبير المجال
	 ــم ــاء االجتماعــي للمجتمعــات ويتمشــى مــع القي ــي البن ــة ف ــرام للحرمــات مــع إيجــاد الصيغــة المتوازن ــظ للنفــس واحت ــة وحف أساســها الخصوصي

ــد الســكان. المناســبة لمجتمــع وعــادات وتقالي
	.السكون والهدوء والحلول واالستقرار واإلقامة
	الوقاية من الريح والحر والبرد والمطر
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حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. 	.... تحقيق المقاصد“

القواعد: ال ضرر وال ضرار 	 .... أصولها وقواعدها

	.مراحل التبعية - التعايش –االستفادة المثلي  هوية العمل التصميمي حسب البيئة المحيطة	
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	.حدائق هندسية - حدائق طبيعية  تصميم الموقع حسب أي من االتجاهات	

	 استخدام معماري - استخدام هندسي - استخدام لتعديل
المناخ - التنسيق والزينة.

 االستخدام النباتات كعنصر فعال في تصميم الفراغات المفتوحة	

	 نخيل الزينة – األشجار - الشجيرات المتسلقات - الشوكية
والعصارية - العشبية المزهرة - المسطحات الخضراء - 

المائية والنصف مائية

 حصر أنواع وتوقيع ورصد أي من أنواع العناصر النباتية المستخدمة	

	توفير مسطحات ظل وتظليل مسارات الحركة 	توفير أعلى قدر من الحماية تجاهها لمن يقوم بالحركة الخارجية
خية

منا
ال

	 استخدام العناصر النباتية والمائية لتلطيف الجو وكستائر
نباتية بالموقع لصد األتربة

	 اختيار نباتات مناسبة لظروف الموقع وتتحمل الظروف
المناخية والبيئية

	استعمال نوعيات مقاومة وطاردة للحشرات 	التي توجد بمنطقة الدراسة )Flora( االعتماد على النباتات البرية
	استخدام النباتات ذات المقنن المائي القليل
	 مراعاة اإلمكانيات المتاحة للصيانة
	استخدام العناصر المحلية قدر اإلمكان

	 دراسة أساليب الصيانة

مة
تدا

الس
والنجيــل 	ا والنخيــل  الصباريــات  مثــل  النبــات  اختيــار 

الــري قليلــة  المعدلــة 
	Hard- & )Softscape  األقل تكلفة في كافة عناصر عملية التطوير والتنسيق

)scape

	 لعوامــل المقاومــة  عاليــة  اإلنشــائية  العناصــر  اختيــار 
البــري واالحتــكاك فــي التبليطــات األرضيــة لمســارات 

حركــة المشــاة. 

	 اقل ضرر للبيئة مع الحفاظ على الموارد الغير متجدده واللجوء الي العناصر
المتجددة قدر االمكان مع التحكم الكامل لمصادر التلوث.

 الزمن 	

 الحركة	

 األنشطة	

	.أنواع وتشكيات وألوان األرضيات وخاماتها

	.العناصر النباتية المستعملة في التنسيق

	.أنواع الفرش والتجهيز في الفراغات المفتوحة

	.أعمدة وأساليب اإلنارة وسال المهمات
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حيث يتم اختيار النباتات بعناية �سديدة من النوعيات التي 
تتحمل الظروف المناخية والبيئية للموقع، ويمكن العتماد 
على النباتات البرية )Flora( التي توجد بمنطقة الم�سروع، 

وكذلك النوعيات المقاومة للح�سرات والطاردة لها، 
كذلك ا�ستخدام النباتات ذات المقنن المائي القليل 
التي تجود زراعتها في المناطق ال�سحراوية وال�ستوائية 
النباتي  الغطاء  وذات  الخ�سرة  دائمة  النوعيات  واأي�سا 

الكثيف ل�سد الرياح المتربة.
فيراعي  لل�سيانة  المتاحة  الإم��ك��ان��ي��ات  م��راع��اة 
ا�ستخدام العنا�سر المحلية قدر الإمكان ودرا�سة اأ�ساليب 
التطوير  عملية  عنا�سر  كافة  في  تكلفة  الأق��ل  ال�سيانة 
 Softscape) & والإن�����س��ائ��ي��ة(  )ال��ن��ب��ات��ي��ة  والتن�سيق 
Hardscape( وعند اختيار النبات )مثال ذلك ال�سباريات 
اختيار  واأي�سًا  ال��ري(،  قليلة  المعدلة  والنجيل  والنخيل 
المقاومة  ا�ستخدام مواد عالية  الإن�سائية )مثل  العنا�سر 

لعوامل البرى والحتكاك في التبليطات(.
تصميم  استدامة  في  المؤثرة  االعتبارات 

عمارة البيئة للفراغات الخارجية
من اأهم الأ�سباب التي تجعل الم�سمم العمراني في 
حالة ا�ستقراء دائم عن اطر بحثية نقدية هو البحث عن 
المعرفة الحقيقة التي من ال�سعوبة بمكان �سرحها ب�سكل 
ال��دائ��م��ة في  ال��رغ��ب��ة  اإل���ي  ب��الإ���س��اف��ة  اأو مبا�سر  م��ج��رد 

�سمن  به  ال�ستعانة  يمكن  فالجدول  ثم  من  البتكار-5- 
اآليات ت�سميم عمارة البيئة للفراغات الخارجية بالمدن 
م�ستدامة  بيئة  عمارة  ت�سميم  تحقيق  �ساأنها  من  والتي 
ويدعم دور عمارة البيئة في تحقيق ال�ستدامة وارتباطها 

بالحفاظ علي البيئة )جدول 1(.
في  العامة  الع��ت��ب��ارات  لتحديد  ج���دول   :1 ج���دول 
ت�سميم الفراغات المفتوحة والليات الرئي�سية والفرعية 

لإنجاح م�ساريع عمارة البيئة داخل الن�سيج الح�سري
التوصيات:

العتبارات  لجدول  ت�سميم خا�س  الدرا�سة  قدمت 
للفراغات  البيئة  عمارة  ت�سميم  ا�ستدامة  في  الموؤثرة 
الخارجية يمكن ال�ستعانة بمفرداته عند ت�سميم عمارة 
ت�سميم  لتحقيق  بالمدينة  خ��ارج��ي  ف���راغ  لأي  البيئة 
العمرانية  ال��ف��راغ��ات  ك��ف��اءة  رف��ع  ف��ي  ي�سهم  م�ستدام 
العمرانية  العالقات  فهم  في  ي�ساعد  اأن��ه  كما  بالمدن، 
بعنا�سرها  الت�سميمية  العملية  تكامل  وتاأكيد  المختلفة 
الت�سميمة  الع��ت��ب��ارات  اأه��م  ا�ستعرا�س  مع  المختلفة 
عمارة  فم�ساريع  اخيرا  بالمدن.  الخارجية  للفراغات 
تتكرر  ل  م�ساريع  لأنها  بعناية  تدر�س  اأن  يجب  البيئة 
مخرجات  من  العام  الهدف  اع��الء  يجب  حيث  ب�سهولة 
البيئة ويتبع معايير ت�سل  ت�سميمها ليرتقي ويتوافق مع 

به الي ال�ستدامة.
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اآللية الفرعية في التحقيق اآللية الرئيسية في التحقيق االعتبار

	 تعبيرا عن االنتماء المكاني للمشروع

	 وتحترم العادات والتقاليد

	الربط بعاداته وتقاليده وأسلوب معيشته

	 اســتعمال مفــردات عمــارة البيئــة الخاصــة بمنطقــة المشــروع والتــي توفــر مناخــا
اجتماعيــا للمســتخدمين.

	 ربــط التصميــم باإلنســان والتعامــل مــع هيــكل المنطقــة االجتماعــي واالقتصــادي
والعمرانــي.

	 التصميــم نابــع ومتوافــق مــع المجتمــع ال مقلــدة ومســتوردة خصوصــا مــع
القيــم والجــذور االجتماعيــة اختــاف 
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	 فــي ســهولة الوصــول والحركــة فــي مســارات الموقــع
ــة  العــام وفــى مناطــق انتظــار الســيارات والمناطــق المظلل

ــم ــهيا لحركته ــك تس ــوس ذل ــن الجل وأماك

	.مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة
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	.جلب المصالح، ودفع المضار، وتسهيل المرافق، وتدبير المجال
	 ــم ــاء االجتماعــي للمجتمعــات ويتمشــى مــع القي ــي البن ــة ف ــرام للحرمــات مــع إيجــاد الصيغــة المتوازن ــظ للنفــس واحت ــة وحف أساســها الخصوصي

ــد الســكان. المناســبة لمجتمــع وعــادات وتقالي
	.السكون والهدوء والحلول واالستقرار واإلقامة
	الوقاية من الريح والحر والبرد والمطر
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حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. 	.... تحقيق المقاصد“

القواعد: ال ضرر وال ضرار 	 .... أصولها وقواعدها

	.مراحل التبعية - التعايش –االستفادة المثلي  هوية العمل التصميمي حسب البيئة المحيطة	
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	.حدائق هندسية - حدائق طبيعية  تصميم الموقع حسب أي من االتجاهات	

	 استخدام معماري - استخدام هندسي - استخدام لتعديل
المناخ - التنسيق والزينة.

 االستخدام النباتات كعنصر فعال في تصميم الفراغات المفتوحة	

	 نخيل الزينة – األشجار - الشجيرات المتسلقات - الشوكية
والعصارية - العشبية المزهرة - المسطحات الخضراء - 

المائية والنصف مائية

 حصر أنواع وتوقيع ورصد أي من أنواع العناصر النباتية المستخدمة	

	توفير مسطحات ظل وتظليل مسارات الحركة 	توفير أعلى قدر من الحماية تجاهها لمن يقوم بالحركة الخارجية

خية
منا

ال

	 استخدام العناصر النباتية والمائية لتلطيف الجو وكستائر
نباتية بالموقع لصد األتربة

	 اختيار نباتات مناسبة لظروف الموقع وتتحمل الظروف
المناخية والبيئية

	استعمال نوعيات مقاومة وطاردة للحشرات 	التي توجد بمنطقة الدراسة )Flora( االعتماد على النباتات البرية
	استخدام النباتات ذات المقنن المائي القليل
	 مراعاة اإلمكانيات المتاحة للصيانة
	استخدام العناصر المحلية قدر اإلمكان

	 دراسة أساليب الصيانة

مة
تدا

الس
والنجيــل 	ا والنخيــل  الصباريــات  مثــل  النبــات  اختيــار 

الــري قليلــة  المعدلــة 
	Hard- & )Softscape  األقل تكلفة في كافة عناصر عملية التطوير والتنسيق

)scape

	 لعوامــل المقاومــة  عاليــة  اإلنشــائية  العناصــر  اختيــار 
البــري واالحتــكاك فــي التبليطــات األرضيــة لمســارات 

حركــة المشــاة. 

	 اقل ضرر للبيئة مع الحفاظ على الموارد الغير متجدده واللجوء الي العناصر
المتجددة قدر االمكان مع التحكم الكامل لمصادر التلوث.

 الزمن 	

 الحركة	

 األنشطة	

	.أنواع وتشكيات وألوان األرضيات وخاماتها

	.العناصر النباتية المستعملة في التنسيق

	.أنواع الفرش والتجهيز في الفراغات المفتوحة

	.أعمدة وأساليب اإلنارة وسال المهمات
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حيث يتم اختيار النباتات بعناية �سديدة من النوعيات التي 
تتحمل الظروف المناخية والبيئية للموقع، ويمكن العتماد 
على النباتات البرية )Flora( التي توجد بمنطقة الم�سروع، 

وكذلك النوعيات المقاومة للح�سرات والطاردة لها، 
كذلك ا�ستخدام النباتات ذات المقنن المائي القليل 
التي تجود زراعتها في المناطق ال�سحراوية وال�ستوائية 
النباتي  الغطاء  وذات  الخ�سرة  دائمة  النوعيات  واأي�سا 

الكثيف ل�سد الرياح المتربة.
فيراعي  لل�سيانة  المتاحة  الإم��ك��ان��ي��ات  م��راع��اة 
ا�ستخدام العنا�سر المحلية قدر الإمكان ودرا�سة اأ�ساليب 
التطوير  عملية  عنا�سر  كافة  في  تكلفة  الأق��ل  ال�سيانة 
 Softscape) & والإن�����س��ائ��ي��ة(  )ال��ن��ب��ات��ي��ة  والتن�سيق 
Hardscape( وعند اختيار النبات )مثال ذلك ال�سباريات 
اختيار  واأي�سًا  ال��ري(،  قليلة  المعدلة  والنجيل  والنخيل 
المقاومة  ا�ستخدام مواد عالية  الإن�سائية )مثل  العنا�سر 

لعوامل البرى والحتكاك في التبليطات(.
تصميم  استدامة  في  المؤثرة  االعتبارات 

عمارة البيئة للفراغات الخارجية
من اأهم الأ�سباب التي تجعل الم�سمم العمراني في 
حالة ا�ستقراء دائم عن اطر بحثية نقدية هو البحث عن 
المعرفة الحقيقة التي من ال�سعوبة بمكان �سرحها ب�سكل 
ال��دائ��م��ة في  ال��رغ��ب��ة  اإل���ي  ب��الإ���س��اف��ة  اأو مبا�سر  م��ج��رد 

�سمن  به  ال�ستعانة  يمكن  فالجدول  ثم  من  البتكار-5- 
اآليات ت�سميم عمارة البيئة للفراغات الخارجية بالمدن 
م�ستدامة  بيئة  عمارة  ت�سميم  تحقيق  �ساأنها  من  والتي 
ويدعم دور عمارة البيئة في تحقيق ال�ستدامة وارتباطها 

بالحفاظ علي البيئة )جدول 1(.
في  العامة  الع��ت��ب��ارات  لتحديد  ج���دول   :1 ج���دول 
ت�سميم الفراغات المفتوحة والليات الرئي�سية والفرعية 

لإنجاح م�ساريع عمارة البيئة داخل الن�سيج الح�سري
التوصيات:

العتبارات  لجدول  ت�سميم خا�س  الدرا�سة  قدمت 
للفراغات  البيئة  عمارة  ت�سميم  ا�ستدامة  في  الموؤثرة 
الخارجية يمكن ال�ستعانة بمفرداته عند ت�سميم عمارة 
ت�سميم  لتحقيق  بالمدينة  خ��ارج��ي  ف���راغ  لأي  البيئة 
العمرانية  ال��ف��راغ��ات  ك��ف��اءة  رف��ع  ف��ي  ي�سهم  م�ستدام 
العمرانية  العالقات  فهم  في  ي�ساعد  اأن��ه  كما  بالمدن، 
بعنا�سرها  الت�سميمية  العملية  تكامل  وتاأكيد  المختلفة 
الت�سميمة  الع��ت��ب��ارات  اأه��م  ا�ستعرا�س  مع  المختلفة 
عمارة  فم�ساريع  اخيرا  بالمدن.  الخارجية  للفراغات 
تتكرر  ل  م�ساريع  لأنها  بعناية  تدر�س  اأن  يجب  البيئة 
مخرجات  من  العام  الهدف  اع��الء  يجب  حيث  ب�سهولة 
البيئة ويتبع معايير ت�سل  ت�سميمها ليرتقي ويتوافق مع 

به الي ال�ستدامة.
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كل ما اأقامه الإن�سان من من�ساآت في البيئة الطبيعية من 
واأ�سجار....  وحدائق  وم�سارات  وط��رق  وعمارات  مبان 
وما  الب�سرية  الم�ستوطنات  منه  تتكون  ما  كل  واخت�سارا 
العمراني  المنتج  ونبات...اإنها  وحيوان  اإن�سان  توؤويه من 

الذي نتكلم عنه هنا. )1(
فب�سفة عامة البيئة هي كل ما يحيط بالإن�سان �سواء 
 Natural طبيعية  بيئة  في�سمى  الخالق  �سنع  من  طبيعيا 

 Built Environment م�سيدة  بيئة  من  اأو   Environment
الطبيعية من  البيئة  يدخله على  ما  كل  وهي في مجملها 
اأعمار  بهدف  الإن�سان  اأوج��ده  ما  كل  به  ويق�سد  عمران، 
اأو الريف.)2( هذا و توجد تعريفات  الأر�س في الح�سر 
هنا  اإجمالها  يمكن  ولكن  »البيئة«  لكلمة  كثيرة  و  متعددة 
باأنها: الإطار الذي يعي�س فيه جميع ما خلق اهلل موؤثرين و 

متاأثرين بما في ذلك الإن�سان.)3(. )�سكل 1(

  عمارة البيئة:
بالحالة  الرتقاء  في  مهما  دورا  البيئة  عمارة  تلعب 
الطبيعية  ال��ث��الث  الم�ستويات  علي  للمدينة  العمرانية 
والم�سنعة والن�سانية حيث يتحرك للقيام بدوره التنموي 
والرتقائي للمدن،)4( فت�سميم عمارة البيئة هو تحقيق 
تحكمها  الحاجات  تلك  اأن  اإل  ب�سرية،  ولحاجات  لعالقة 
العمران  على  الحال  بطبيعة  انعك�ست  متباينة،  معطيات 
ب�سكله .. وهيئته .. ومفرداته .. وم�ساكله .. ويمكن القول 
اأنه من خالل تتبع تطوير عمارة البيئة للفراغات الخارجية 
ب�سفة خا�سة بق�سد قراءة مفرداته وتحليل خ�سائ�سه 
نجد اأن حالة وطبيعة ت�سميم الفراعات الخارجية كانت 
ومتطلباته،  الإن�سان  احتياجات  فعل  ل��رد  تعبيرًا  دائ��م��ًا 
بالإ�سافة الى ا�ستجابة لتاأثيرات طبيعة البيئة التي يتكون 
طبيعة  ح�سب  الت�ساميم  تلك  تختلف  ك��ان  وعليه  فيها، 
الم�سروع من مكان اإلى اخر �سمن اطار مكاني، ومن زمان 
اإلى زمان اآخر �سمن اطار زمان هذان الطاران متفاعالن 

�سكل 2: احترام البعد البيئي في الت�سميم كمبداأ ال�ستدامة 

داخل اطار ا�سمل واأعم هو اطار حركي لم�ستعملي الفراغات 
العمرانية بالمدينة. 

ويهتم خبراء عمارة البيئة باإجراء درا�سات ت�سهم في 
الن�سيج  داخ���ل  المفتوحة  ال��ف��راغ��ات  وتطوير  ت�سميم 
الح�سري ل�ستكمال الت�سميم العام لأي م�سروع من خالل 
الربط بين الكتل المعمارية والفراغات المفتوحة المحيطة 
بها با�ستخدام عنا�سر ومفردات عمارة البيئة كرابط بين 
العمراني  الت�سميم  اإنجاح  بغر�س  الموقع  اأج��زاء  جميع 
للم�سروع وتهيئته لال�ستخدام الأمثل والناجح عند ت�سميم 
وب�سكل  باأنواعها  عامة  ب�سفة  المفتوحة  الفراغات  تلك 
في  للمدينة  العمراني  الرت��ق��اء  بغر�س  لالأ�سنان  مالئم 

اكمال �سورتها العمرانية.
اعتبارات التصميم الموقع العام

تتم  اأن  يجدر  التي  الع��ت��ب��ارات  من  العديد  هناك 
مراعاتها في اأعمال ت�سميم الموقع العام وهي:

الموقع  لظروف  المنا�سبة  البيئية  النباتات  اختيار 

29مايو  2019

االعتبارات المؤثرة 
في استدامة 

تصميم عمارة 
البيئة للفراغات 

الخارجية
اإ�ضالم حمدي الغنيمي

اأ�ستاذ م�سارك -  كلية الهند�سة - جامعة البحرين

قلم هندسي

امقدمة
هناك اأهمية كبيرة لطرح مو�سوع العتبارات الموؤثرة 
في ا�ستدامة ت�سميم عمارة البيئة للفراغات الخارجية من 
كونه يواكب الهتمام المتزايد في الكثير من المدن العربية 
بق�سية  خا�سة  ب�سفة  البحرين  ومملكة  عامة  ب�سفة 
ال�ستدامة والرتقاء بت�ساميم عمارة البيئة والحاجة الي 
موؤ�سرات للت�ساميم يمكن ان ت�ساهم في تطوير م�ساريع 
التنمية بم�ستوياتها المتنوعة من عمرانية .. �سياحية .. الخ 
منطقة  من  والمختلفة  والمتفردة  المتميزة  بخ�سائ�سها 

لأخري بالوطن العربي. 

تعريف البيئة environment من منظور عمارة 
:Landscape Architecture البيئة

لفهم عمارة البيئة يجب في البداية تعريف البيئة على 
النحو التالي:

اهلل  �سنع  من  التي  »الطبيعية«  البيئة  هي  الأول���ى: 
�سبحانه وتعالى وت�سمل كل ما يقع على ال�سطح الجغرافي 
ويكون المنظر الطبيعي من جبال واأودية واأنهار وبحيرات 

و�سحراوات... وما عليه من نبات وحيوان واإن�سان.
المبنية  اأو  »الم�سيدة«  وهى  الأخرى  البيئة  الثانية: 
التي ن�ساأت من تدخل الن�سان في البيئة الطبيعة وت�سمل 

�سكل 1: تطوير م�ساريع التنمية بم�ستوياتها المتنوعة عمرانية و�سياحية وترفيهيا
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التفاعل، خا�سًة اأّن تدفق الموائع المنخف�س في الأنظمة 
المجهرية يح�سن من جودة الخلط، وذلك من خالل وقت 
اإنَّ  ث��ال��ث��ًا،  ال��ف��ع��ال.  النت�سار  وم��ع��دل  الأب��ط��اأ،  الخلط 
ال�سغيرة  الأجهزِة  با�ستخداِم  للعينِة  الأقل  ال�ستخداَم 
والعتبارات  بال�سالمة  المتعلقة  العتبارات  من  مهم 
اإلى  العينة،  من  اأقل  ا�ستهالك  يوؤدي  حيث  القت�سادية، 
تح�سيِن الإنتاجية وتقليِل كمِيِة المخلفات ال�سناعية، وما 
ال�����س��ن��اع��ات م��ن م���واد مختلطة مع  ك��ث��ي��ٌر م��ن  ت��ف��ق��ده 
ينعك�س  بدوره  هذا  فاإن  الم�سانع،  وت�سريف  المخلفات 

على تكلفة الت�سغيل اإجماًل.

للبيئة  �سديقٌة  ال�سغر  المتناهيَة  الأجهزَة  اأّن  كما   
اإ�سافة اإلى اأنها ل ت�سغُل م�ساحًة اأقل فح�سب، بْل ت�ستهلُك 
طاقًة اأقل، مما ي�ساهُم ب�سكٍل ملحوٍظ في خف�ِس التكاليف، 
هذا اإلى جانب مرونتها في الإنتاج ؛ من خالل زيادة عدد 

وحدات الأجهزة ال�سغيرة ب�سكٍل متواٍز. 

على  مدمٍج  مراقبٍة  نظاِم  وج��وَد  ف��اإنَّ  ع��ام،  وبوجٍه 
التلقائي  الت�سغيَل  )Compact µTAS(يوفُر  الإنترنت 
في  اأف�سَل  ب�سكٍل  بالتحكم  وال�سماح  الم�سغل،  للنظام 
الأجهزَة  يجعُل  مما  المترابطة،  والمكونات  الوظائِف 
ال�سريحِة  على  للمختبر  والفعالة  الم�سغرة  المتكاملَة 

هدًفا كبيًرا.
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مميزات تكنولوجيا 
التصغير في عالم 

السوائل والغازات
د. حياة عبداهلل يو�ضف

اأ�ستاذ م�ساعد- ق�سم الهند�سة الكيميائية

الدقيقة  الأن��ظ��م��ة  تكنولوجيا  ف���رِع  ع��ل��ى  ُي��ط��ل��ُق 
�سلوك  درا���س��ة  في  )Microsystems(المتخ�س�سة 
ال��م��وائ��ع )ال�����س��وائ��ل وال���غ���ازات( ف��ي ال��ق��ن��وات الدقيقة  
الدقيقة  ال��م��وائ��ع  تكنولوجيا   )Microchannels)

 .(Microfluidic Technology)

معظِمها  ف��ي  الدقيقة  ال��م��وائ��ِع  تكنولوجيا  تتميُز 
وهند�سة  النانوليتر،  م��ن  ال�سائِل  ح��ج��ِم  با�ستهالِك 
الميكرومتر، في حين اأنَّ وقت المعالجة لكل من النت�سار 
والتفاعل في غ�سون ميلي ثانية، كما اأنها تتميز بالتعامل 

.(Microscaling) مع اأنظمة متناهية ال�سغر

     ت�ستخدم في مجالت متعددة من اأجل الح�سول 
تقليل  العينة،  ا�ستهالك  اأهمها خف�س  كثيرة  مزايا  على 
والتحليل،  التجربة  وق��ت  م��ن  ك��ل  تقليل  العينة،  حجم 
الكيميائي  التركيب  في  الدقيق  التحكم  اإل��ى  بالإ�سافة 

للمواد المتفاعلة. 

على  للتطبيق  قابلة  الدقيقة  الموائع  تكنولوجيا  اإنَّ 
نطاق وا�سع في الكيمياء، والكيمياء الحيوية، والفيزياء، 
الكيميائية  والتفاعالت  التحليلية  العمليات  تكون  حيث 
الأك��ث��ر  العمليات  ه��ي  والت�سخي�س  الف�سل  وعمليات 

انت�ساًرا، خا�سًة عندما تكون المواد المتفاعلة خطرة، اأو 
واأثناء  التركيب  في  الدقة  من  كبيرة  درج��ة  الى  تحتاج 
ال��م��وائ��ع الدقيقة  اأن��ظ��م��ة  ُي��ط��ل��ق ع��ل��ى  ال��ت��ف��اع��ل. ك��م��ا 
ال��دق��ي��ق��ة  ال���م���ف���اع���الت  ا����س���م   (Microfluidic)
بين  كيميائي  تفاعل  يحدث  عندما   (Microreactors(
هذه  اأنَّ  م��ن  ال��رغ��م  على  المختلطة،  ال��م��واد  مكونات 
الموائع  لغير  تفاعالت  ت�ستوعَب  اأْن  يمكن  المفاعالت 

كالمواد ال�سلبة. 

مزايا  الدقيقة  الم�سغرة  المفاعالت  نظُم  توفُر 
اأبعادها  اأ�سا�سية بالمقارنة مع الأجهزة التقليدية ب�سبب 
بين  اأ�سرع  بانتقاٍل  ت�سمُح  اأنَّها  حيث  المميزة،  ال�سغيرة 
للحرارة، مما  اأعلى  نقٍل  المختلطة، ومعدلِت  المنتجاِت 
التقليدية.  اأكثَر كفاءٍة مقارنًة بالأجهزِة  اإنتاٍج  اإلى  يوؤدي 
للعيناِت  ال�سغيَر  ال��ح��ج��َم  ف����اإنَّ  ذل���ك،  اإل���ى  اإ���س��اف��ًة 
من  مفيٌد  ال�سغر  المتناهيِة  الأجهزة  مع  الم�ستخدمة 
اأوًل،  التالي:  في  تلخي�سها  يمكن  مختلفة  نظٍر  وجهاِت 
يوفر الحجم ال�سغير �سطًحا فعاًل للتبادل مما يوؤدي اإلى 

زيادة �سالمة العملية، خا�سًة في الأنظمة المتفجرة. 

ثانًيا، يتراجُع زمِن ال�ستجابة مع المواِد المتفاعلة 
مع انخفا�س حجم العينة الذي يميل اإلى زيادة انتقائية 
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التفاعل، خا�سًة اأّن تدفق الموائع المنخف�س في الأنظمة 
المجهرية يح�سن من جودة الخلط، وذلك من خالل وقت 
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والعتبارات  بال�سالمة  المتعلقة  العتبارات  من  مهم 
اإلى  العينة،  من  اأقل  ا�ستهالك  يوؤدي  حيث  القت�سادية، 
تح�سيِن الإنتاجية وتقليِل كمِيِة المخلفات ال�سناعية، وما 
ال�����س��ن��اع��ات م��ن م���واد مختلطة مع  ك��ث��ي��ٌر م��ن  ت��ف��ق��ده 
ينعك�س  بدوره  هذا  فاإن  الم�سانع،  وت�سريف  المخلفات 

على تكلفة الت�سغيل اإجماًل.

للبيئة  �سديقٌة  ال�سغر  المتناهيَة  الأجهزَة  اأّن  كما   
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على  مدمٍج  مراقبٍة  نظاِم  وج��وَد  ف��اإنَّ  ع��ام،  وبوجٍه 
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هدًفا كبيًرا.
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مميزات تكنولوجيا 
التصغير في عالم 

السوائل والغازات
د. حياة عبداهلل يو�ضف

اأ�ستاذ م�ساعد- ق�سم الهند�سة الكيميائية
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المتحرك.  الكر�سي  اإي��ق��اف  هي  التحكم  اإ���س��ارة  ف��اإن 
ا�ستخراج  ه��ي  ال��ت��ال��ي��ة  ال��خ��ط��وة  ف���اإن   ، ذل��ك  خ��الف 
الميزات بوا�سطة نطاقي التردد Mu و Beta. بعد ذلك 
الآل��ي  للتعلم  مدخالت  الم�ستخرجة  الميزات  تمثل   ،
الكر�سي  اإلى  نقلها  ليتم   ،  SVM خوارزمية  با�ستخدام 
الت��ج��اه��ات  ف��ي  وال��ت��ح��ك��م فيها  ال��م��ت��ح��رك ل���س��ل��ك��ًي��ا 
اإ�سارات EEG جديدة وتكرار  اأخذ   ، اأخيًرا  المختلفة. 

الخطوات.

حيث  والتو�سيل  النظام  مكونات   2 ال�سكل  يو�سح 
الكر�سي  ف��ي  للتحكم  اردوي���ن���و  متحكم  م��ن  ي��ت��ك��ون 
المتحرك  الكر�سي  المطلوب.  التجاه  اإل��ى  المتحرك 
ووح��دة  ال�سوتية  ف��وق  بالموجات  بم�ست�سعر  مت�سل 
 EEG ج��ه��از  م��ع  الال�سلكي  لالت�سال   Bluetooth
عبر  التوجيهات   Adafruit محرك  يتلقى   .EMOTIV
كما  المحركات.  جميع  في  للتحكم   Bluetooth وحدة 
يو�سح �سكل 3 نموذج لإ�سارات الدماغ من 14 الكترود.

الرئي�سية لنظام  والم�ست�سعرات  المكونات   :2 ال�سكل 
BCI القائم على EEG لتحريك كر�سي كهربائي.

ال�سكل 3: اإ�سارات الدماغ باإ�ستخدام EEG في 
الزمني. المجال 
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في  التحكم  اأو  كهربائي  متحرك  كر�سي  في  التحكم 
يتم   ، ذلك  اإل��ى  بالإ�سافة   .]4[ العظام  تقويم  اأجهزة 
فتح  مثل  المنزلية  الأج��ه��زة  في  للتحكم  ا�ستخدامها 
التحكم  وكذلك  والأبواب.  والأ�سواء  التلفزيون  واإغالق 

في الواقع الفترا�سي مثل الألعاب الفترا�سية.
اأرب��ع  من  يتكون   BCI نظام  اأن   1 ال�سكل  يو�سح 
وجهاز  الب�سري  الدماغ  بين  التوا�سل  لتاأ�سي�س  مراحل 
 EEG اإ�سارة  على  الح�سول  مرحلة  اأولآ  الكومبيوتر: 
ثم  وم��ن  الإ���س��ارات،  ه��ذه  معالجة  مرحلة  ثم   ، الخام 
واأخيرا   ، الإ���س��ارات  من  المعلومات  ا�ستخراج  مرحلة 
في  ا�ستخدامها  ليتم  المعلومات  هذه  ت�سنيف  مرحلة 

التحكم في الأجهزة الم�ساعدة للحركة او غيرها. 
التي  الأجهزة  اأه��م  من  المتحركة  الكرا�سي  تعد 
ت�ساعد على التنقل، خا�سة لكبار ال�سن وذوي الإعاقات 
ب�سهولة.  يومية  ومهام  روتينية  باأعمال  للقيام  الج�سدية 
لذلك تناولت البحوث العلمية العديد من الأدوات التي 
على  المتحرك  الكر�سي  حركة  في  التحكم  على  ت�ساعد 
اأو  التحكم  ع�سا   ، ال�سوت  طريق  عن  المثال  �سبيل 

المفاتيح. لوحة 
 BCI نظام  تطوير  تجربة    ]5[ العمل  هذا  ي�سف 
الكر�سي  لتحريك  وبرمجيات  اأجهزة  من  يتاألف  كامل 
الي�سار   ، مختلفة  اتجاهات  اإل��ى  لالنتقال  المتحرك 
الدماغ  موجات  با�ستخدام  والأم��ام  والخلف  واليمين 

للتعلم  مختلفة  خوارزميات  ثالث  ا�ستخدمت   .EEG
اإل��ى  لالنتقال  الإن�����س��ان  نية  لت�سنيف  ث��م  وم��ن  الآل���ي 
 SVM) K-nearest)، ف��ي��ه  ال���م���رغ���وب  الت���ج���اه 
  neighbour algorithm, support vector machine
algorithm, and artificial neural network. اأعلى 
دقة تم تحقيقها هي 79.2 ٪ لخوارزمية SVM. اأثبتت 
الطبية  لالأغرا�س  النظام  ا�ستخدام  يمكن  اأنه  النتائج 
ب��ن��ج��اح وي��م��ك��ن ت��و���س��ي��ع ن��ط��اق م��ف��ه��وم ا���س��ت��خ��دام��ه 

الأخرى. للتطبيقات 
النظام: مكونات ت�سميم 

اأوًل ، يجب اأن يرتدي ال�سخ�س جهاز EEG ، في 
العمل تم ا�ستخدام جهاز EMOTIV EPOC مع  هذا 
14 قطب للتقاط اإ�سارات الدماغ. يجب اأن يكون هناك 
خطوة  ف��ي  ل���س��ت��خ��دام��ه��ا   EEG ل���  مرجعية  ب��ي��ان��ات 
المقارنة مع اأي بيانات تم قيا�سها اأثناء التجربة. وذلك 
ل.  اأم  معين  اتجاه  في  يفكر  الم�ستخدم  اأن  من  للتاأكد 
الخام  ل��الإ���س��ارة  الم�سبقة  المعالجة  خ��ط��وة   ، ث��ان��ي��ًا 
بيانات  تحويل  يتم   ، ثالًثا  ال�سو�ساء.  من  والت�سفية 
طيف  كثافة  لتقدير  تردد  مجال  اإلى  الم�سفاة   EEG
 EEG بيانات  مقارنة  تتم   ، رابًعا   .)PSD( القدرة 
كانت  اإذا   .EEG ل�  المرجعية  البيانات  مع  الحالية 
فهذا   ، الحالية  البيانات  اأ�سغر من  المرجعية  البيانات 
 ، وبالتالي   ، اتجاه  اأي  في  يركز  ل  الم�ستخدم  اأن  يعني 

.BCI ال�سكل 1: المراحل الرئي�سية لنظام
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مقدمة:
للبحوث  ن�سًطا  مجاًل  الم�ساعدة  التكنولوجيا  تعد 
الإعاقات  ذوي  لالأ�سخا�س  حلوًل  يوفر  وال��ذي  العلمية 
الحركة  على  ال��ق��درة  م��ن  تمكينهم  مثل  المختلفة، 
وال�سعور بال�ستقاللية في مزاولة الأعمال اليومية. يتم 
ت�سميم الأجهزة الم�ساعدة بناًء على البيانات التي يتم 
اأحد  الم�سادر.  من  العديد  من  وا�ست�سعارها  جمعها 
 Brain م�سادر البيانات هو الدماغ الب�سري با�ستخدام
ُت�ستخدم  حيث   ،  )Computer Interface (BCI

اإ�سارات الدماغ للم�ساعدة في التحكم في الأجهزة.
، على  الدماغ  ن�ساط  لت�سجيل  هناك طرق مختلفة 
 Electroencephalography (EEG), :سبيل المثال�
 Magneto encephalography (MEG), Position
 Emission Tomography (PET) and functional

 .]Magnetic Resonance Imaging (FMRI) ]1
EEG هي طريقة لت�سجيل الن�ساط الكهربائي من 
مدى  على  مج�سات  بوا�سطة  قيا�سها  ويتم  الراأ�س  فروة 
ن�ساط  ب�سبب   EEG اإ�سارة  تتكون  زمنية محددة.  فترة 
الدماغ  ن�ساط  باختالف  وتختلف  الع�سبية  الخاليا 
فكرة  طرحت  مايكروفولت.   100 اإلى   0 بين  وتتراوح 

الب�سري  الكمبيوتر  لواجهة   EEG اإ�سارات  ا�ستخدام 
لأول مرة من قبل جاك فيدال في عام 1973 ]2[.

ف�سو�س:  اأرب��ع��ة  اإل��ى  الدماغية  الق�سرة  تنق�سم 
 ،  Temporal ال�سدغي   ،  Frontal الجبهي  الف�س 
الأولى  والحروف   ،  Occipital و   ،  Parietal الجداري 
تلك  تعني   O و   F ، T ، P الإل��ك��ت��رود  مج�سات  م��ن 
الف�سو�س  في  الموجودة  الأقطاب  تغطي  الف�سو�س. 
تتعلق  وال��ت��ي   ، الحركية  الح�سية  الق�سرة  الأم��ام��ي��ة 

الب�سرية. بحركات الأطراف 
ويتم  ال��دم��اغ  م��وج��ات  م��ن  اأن����واع  خم�سة  ه��ن��اك 
ت�سنيفها وفًقا للن�ساط العقلي ]3[: موجات دلتا )-0.4
ثيتا )7-4 هرتز(  ، موجات  بالنوم  المتعلقة  4 هرتز( 
 8-12) األفا  موجات   ، العاطفي  الإجهاد  اأثناء  تحدث 
كما   ، الذهنية  ال�سور  اأثناء  �سعتها  تقلل  وهي  هرتز( 
ال�سعات  تقليل  على  هرتز(   Mu (9-11 موجات  تعمل 
عندما ينوي الأن�سان الحركة ، وتزيد موجات بيتا )-12

36 هرتز( في ال�سعة اأثناء الن�ساط العقلي المكثف.
BCI هو نظام ات�سال ي�سمح لالآلة بالتفاعل وفًقا 
مجالت  ف��ي   BCI ي�ستخدم  الب�سري.  العقل  لأف��ك��ار 
عند  الطبي  المجال  في  المثال  �سبيل  على   ، مختلفة 
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المعلومات  وملكية  قيمة  اح��ت��رام  وه��ي  ال�سرّية: 
لم  ما  ب��اإذن  اإل  عنها  الإف�ساح  وع��دم  بحوزتهم،  التي 
عنها.  ب��الإف�����س��اح  مهني  اأو  ق��ان��ون��ي  اإل���ت���زام  ه��ن��اك 
�سياق  ف��ي  لديهم  ال��م��ت��وف��رة  المعلومات  وا���س��ت��خ��دام 
واجباتهم ، وعدم ا�ستخدامها لأجل منفعة �سخ�سية اأو 

على نحو مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها.

وال��م��ه��ارات  المعرفة  ا���س��ت��خ��دام  وه��ي  ال��ك��ف��اءة: 
والخبرات الالزمة في اأداء عملهم. واداء الخدمات في 
للمعايير  وفقا  وخبرتهم  ومهارتهم  معرفتهم  مجال 
لتح�سين  با�ستمرار  العمل  مع  عليها،  المتعارف  المهنية 

مهارتهم وجودة الخدمات التي يوؤدنها.

في  ال�سجاعة  يمتلك  اأن  المهند�س  على  ال�سجاعة: 
اإبداء الراأي ال�سائب مع القدرة على تحمل الم�سوؤليات 

اإليه. وفق ال�سوابط المنوطة 

باأداء  والتقيد  المهنة،  احترام  وت�سمل  الحترام: 
الخدمات المهنية فقط في مجالت اخت�سا�سه وب�سكل 
عدم  حيث  م��ن  ذات��ه  اح��ت��رام  ت�سمل  كما  مو�سوعي، 
عر�س  في  الت�سليل  اأو  م�سوؤلياته  تقدير  في  المبالغة 

والأكاديمية. المهنية  موؤهالته 

كما ينبغي عليه احترام الآخرين، ويثمتل ذلك في 

في  التع�سب  وع��دم  زم��الئ��ه،  وم��واق��ف  اأراء  اح��ت��رام 
الأنا  عن  والبتعاد  البناء،  المهني  النقذ  وتقبل  الراأي، 
والع��ت��راف  الفريق،  عمل  ب��روح  والل��ت��زام  والفوقية، 
بحقوق زمالئه، ومكافاأة اإنجازاتهم، وفقا لروح العدالة 
كل  م��ع  والتعامل  تحيز،  اأو  تمييز  ب��دون  والإن�����س��اف 

العاملين اأو الزبائن بطريقة راقية ومهنية و�سادقة.

المجتمع  توعية  وت�سمل  الآخ��ري��ن:  على  النفتاح 
وتعزيز  الإجتماعية،  والرعاية  وال�سحة  ال�سالمة  باأمور 
الهند�سية  المهن  الأ�سا�سية لأخالقيات  والمبادئ  القيم 
العامة  البيانات  وا���س��دار  المجتمع،  ف��ي  وتر�سيخها 

بطريقة وا�سحة و�سادقة.

لتنمية  ي�سعى  اأن  للمهند�س  ينبغي  القدرات:  تنمية 
التطوير  فر�س  وتوفير  ال�سخ�سية  وكفاءته  ق��درات��ه 

اإ�سرافه. للعاملين تحت  المهني 
خاتمة

الهند�سية  المن�ساآت  في  النمو  وتيرة  اأن  �سك  ل 
الهند�سية تتطلب وجود  المجتمعات الحديثة  ومتطلبات 
مهند�سين على درجة راقية من �سدق المعرفة واحترام 
النظم والقواعد المهنية مع اللتزام باأخالقيات المهنة 
�سحيحة  ب�سورة  النمو  ه��ذا  مواكبة  من  نتمكن  حتى 

واآمنة.

أهم المراجع

رقم  للمهند�سين،  ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  مجل�س  بقرار  المعتمدة  الهند�سة  مهنة  ممار�سة  -  اأخالقيات 
2/6/26 في 28/1/1426ه�. 

الطبعة  العالي،  للتعليم  مكروهيل  دار  المهنة،  اأخالقيات  مقدمة  �س�سيجنزقير،  رونالد  و  مارتن  -  مايك 
.2000 الثانية، الوليات التحدة الأمريكية، 

-  نبيل جا�سم، قواعد واأخالقيات ممار�سة مهنة الهند�سة، دار مكتبة الب�سائر، بيروت، 2013.
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2/6/26 في 28/1/1426ه�. 

الطبعة  العالي،  للتعليم  مكروهيل  دار  المهنة،  اأخالقيات  مقدمة  �س�سيجنزقير،  رونالد  و  مارتن  -  مايك 
.2000 الثانية، الوليات التحدة الأمريكية، 

-  نبيل جا�سم، قواعد واأخالقيات ممار�سة مهنة الهند�سة، دار مكتبة الب�سائر، بيروت، 2013.
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أخالقيات الهندسة 
)المهن الهندسية(

قلم هندسي

من  العديد  زهق  اإلى  موؤدية  م�سانع،  انفجار  اأو  �سفن، 
الأرواح وكوارث بيئية واقت�سادية ج�سيمة، وذلك نتيجة 
اأو مهازل  المهني،  اأو خلل في الجانب  عيوب ت�سممية، 
اأخالقية في اأمور الت�سنيع والت�سغيل وال�سيانة والرقابة 
وقتا  الكارثة  اأ�سباب  عن  الك�سف  ياأخذ  وقد  والتفتي�س. 

طويال وجهدا جبارا وتكلفة كبيرة.

والجانب الأخالقي ل يتجزاأ باأي حال عن الجانب 
في  الم�ستويات  اأرق��ى  اتخاذ  وحتى  والتقني،  المهني 
ال�سالمة  جانب  ي�سمن  ل  والتقنية  الهند�سية  الجوانب 
اأ�سهر  من  ولعل  الأخالقي.  بالجانب  الإخ��الل  حال  في 
الكوارث الأخالقية في تاريخ الب�سرية هو غرق ال�سفينة 
“تيتانك” والذي اأّدى اإلى وفاة اأكثر من 1500 �سخ�س. 
فال�سفينة تم ت�سميمها على اأعلى م�ستوى هند�سي، ومع 

ذلك غرقت ب�سبب ا�سطدامها بجبل جليدي.

 األ اأن الكارثة الأخالقية تواجدت في نقل ال�سفينة 
من  كافي  ع��دد  وج��ود  وع��دم  ال��رك��اب،  من  كبير  لعدد 
والتراخي  بالأمر،  الم�سوؤولين  علم  مع  النجاة،  قوارب 
بين  ال��م�����س��اواة  وع���دم  ال��ب��ح��ري،  ال�سحن  ق��وان��ي��ن  ف��ي 
ولعظم  ال�سفينة.  متن  على  المختلفة  الركاب  طبقات 
الأخالقي(  بالجانب  يتعلق  فيما  )وخا�سة  الكارثة  هذه 
فقد حثت لجنة التحقيقات التى �ُسكلت في اأعقاب تلك 
في  جذرية  تغييرات  اإج��راء  من  لبد  اأن��ه  على  الكارثة 
الإتفاقية  بو�سع  انتهي  ال��ذي  الأم��ر  البحرية،  اللوائح 
الدولية ل�سالمة الحياة في البحر عام 1914 وهي التي 

ل تزال ت�سرف على �سالمة الأمن المالحي حتى الآن.

مبادئ أخالق المهنة
باحترافية  العمل  انجاز  الهند�سة  مهنة  تج�سد 
فائقة. وهذا ل يتاأتى اإل من خالل وجود مهند�سين على 
والت�سميم،  الإب����دع  بميزة  التمتع  م��ن  راق  م�ستوى 
هذا  ولبلوغ  الح��ت��راف��ي.  المهني  بالجانب  والل��ت��زام 
لم�ساته  ب��ج��ان��ب   - للمهند�س  ينبغي  ف��اإن��ه   ال��م��رام 
يلتزم  اأن   - العامة  والأخالقيات  والت�سممية  الإبداعية 

من  مجموعة  ت�سمل  اأ�سا�سية  مبادئ  بتطبيق  ويتم�سك 
ال�سفات والقدرات والتي من اأهمها: 

النتماء  ب�سفة  يتمتع  اأن  المهند�س  على  ال��ولء: 
اأو  ال�سخ�سي  الجانب  تغليب  وع��دم  ووط��ن��ه،  لمجتمه 
للموؤ�س�سة  اأو  للبلد،  العليا  الم�سلحة  على  الجتماعي 
البلد  م�سلحة  في  ي�سب  عملها  طالما  بها  يعمل  التي 

والمجتمع.

دعائم  تر�سي  اأن  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  ال�ستقامة: 
الثقة، والتي ت�سكل العمود الفقري لالإعتماد على اإبداء 
العمل  اأداء  ال�ستقامة  وت�سمل  الأحكام.  وفر�س  الراأي 
بنزاهة وحر�س و�سعور بالم�سوؤولية، والإلتزام بالقوانين 
ت�سرفات  اأو  اأف��ع��ال  ب��اأي  القيام  وع��دم  بها،  المعمول 

ت�سيء اإليهم اأو اإلى الموؤ�س�سة التي يعملون بها.

واآرائ���ه  اأف��ك��اره  تقديم  وتت�سمن  المو�سوعية: 
الأفعال  تجنب  مع  و�سادقة  مو�سوعية  بطريقة  وقرارته 
الخادعة، ومراعاة اأرفع م�ستويات المو�سوعية في اأداء 
اأو  ال�سخ�سية  الم�سالح  عن  بعيدا  بحيادية،  العمل 
قد  عمل  اأي  في  الم�ساركة  وع��دم  الغير،  ب��اأراء  التاأثر 
مع  يتعار�س  وال��ت��ي  ال��م��ح��اي��د،  ن�ساطهم  اإل���ى  ي�سيء 
م�سالح الموؤ�س�سة التي يعملون بها اأو ل�سالحها، واأن ل 
اأن  يفتر�س  )اأو  ي�سيء  اأن  �ساأنه  من  عمل  ب��اأي  يقبلوا 

اإلى تقديرهم المهني. ي�سيء( 

بطريقة  عمله  ي��وؤدي  اأن  المهند�س  على  المهنية: 
معايير  باأعلى  والل��ت��زام  وقانونية،  و�سريفة  م�سوؤولة 
ال��ف��رد  لم�سلحة  تحقيقا  البيئة  وح��م��اي��ة  ال�����س��الم��ة 
والمجتمع، ومراعاة الم�سلحة العامة في تقدير تكاليف 
للح�سول  تنازلت  اأو  عمولت  اأي  دفع  وعدم  خدماته، 
كما  الآخرين،  المناف�سين  على  التاأثير  اأو  عمل،  على 
وتحمل  المهنة،  اأخالقيات  باأعلى  يلتزم  اأن  له  ينبغي 

التبعيات الأخالقية للقرارات التي يتم اتخاذها.

21مايو  2019

قلم هندسي

أخالقيات الهندسة 
)المهن الهندسية(

د. ح�ضني محمد الزبير
كلية الهند�ضة، جامعة البحربن

مقدمة
ب�سكل  وترتبط  الهامة،  المهن  من  الهند�سة  تعتبر 
وت�سخير  الطبيعة،  وحماية  الح�ساري،  بالتقدم  كبير 
ال�سحة  وحماية  المجتمع،  لخدمة  الطبيعية  الموارد 
ودخل  معي�سة  م�ستوى  من  والرقي  وال�سالمة،  العامة 
العلوم  تطبيق  يت�سمن  وف��ن  علم  فالهند�سة  ال��ف��رد. 
احتياجات  م��ع  يتنا�سب  ب�سكل  الطبيعية  وال��ظ��واه��ر 
والبيئية.  والإجتماعية  الإقت�سادية  �سواء منها  المجتمع 
ونظرا لما للهند�سة من تاأثير مبا�سر وحيوي في طبيعة 
معايير  باأعلى  المهند�س  يتمتع  اأن  يتوقع  فاإنه  المجتمع 
ال�سلوك المهني والذي ي�ستلزم الإلتزام بمبادئ ال�سلوك 
والمهنية  المعرفة  ���س��دق  ف��ي  والمتمثل  الأخ���الق���ي، 
على  والحفاظ  والحياد  وال�سدق  والنزاهة  والأم��ان��ة 

المهنة. اأ�سرار 

من  مكانتها  تك�سب  الهند�سة  مهنة  كانت  ول��ّم��ا 
ب��ال��م��ادة  يهتم  ال���ذي  ال��ج��زء  )وه���و  المهني  ال��ج��ان��ب 
المتعلق  ال��ج��زء  )وه��و  الأخ��الق��ي  وال��ج��ان��ب  العلمية( 
المواقف  في  ت�سرفه  وطريقة  المهند�س  ب�سلوكيات 
الغير مهنية(، لذا فاإنه يجب على المهند�س اأن يكت�سب 
المبادئ  لنظام  وفقا  عمله  يتم  واأن  المعرفة،  مهارات 
المهني  ال�سلوك  ومعايير  الممار�سة  وقواعد  الأخالقية 
المتعارف  التعريفات  بح�سب  ُيعرف  وال��ذي  القويم، 
عن  ع��ب��ارة  ه��ي  وال��ت��ي  المهنة”،  “اأخالقيات  ب���  عليها 

اأن  يجب  التي  ال�سلوكية  والآداب  القواعد  من  مجموعة 
ت�ساحب الإن�سان المحترف في مهنته تجاه عمله وتجاه 
ُتعرف  اأن  يمكن  كما  وذاته.  نف�سه  وتجاه  ككل  المجتمع 
منهجي  تفكير  عن  عبارة  اأّنها  على  المهنة  اأخالقيات 
يتعلق بالتبعات الأخالقية للقرارات التي يتم اتخاذها.

 
توابع األخطاء التقنية واألخالقية:

اأو الأخالقي في مهن غير هند�سية  التقني  الخطاأ 
كمهنة الطب على �سبيل المثال قد يكون تاأثيرها محدود 
في  اأو  ال���داء،  ت�سخي�س  في  فالخطاأ  ال��م��دي،  وقريب 
لمري�س  باإجراء جراحة  القيام  اأثناء  اأو  الدواء،  و�سف 
اإلى  اأ�سواأ الأحوال -  على �سبيل المثال، قد يوؤدي - في 
الأمر  ي�ستلزم  فقد  الهند�سي  الخطاأ  اأّما  الحالة.  وفاة 
الخلل،  لإبانة  المالئمة -  الظروف  وقتا - حتى حدوث 
الأرواح  على  ووخيمة  كارثية  العواقب  تكون  ما  وع��ادة 

والمجتمع.

مهنة  اأي  في  الأخالقي  :”الخطاأ  ُيقال  هذا  وفي   
الخطاأ  بينما  �سخ�س،  لوفاة  ي��وؤدي  قد  الهند�سة  غير 
الكثير  وفاة  اإلى  يوؤدي  قد  الهند�سة  مهنة  في  الأخالقي 
تخلو  تكاد  فال  كثير،  هذا  على  وال�سواهد  النا�س”.  من 
ن�سرات الأخبار اليومية من الإعالن عن �سقوط عمارات 
غرق  اأو  طائرات،  �سقوط  اأو  ج�سور،  انهيار  اأو  �سكنية، 
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أخالقيات الهندسة 
)المهن الهندسية(

قلم هندسي

من  العديد  زهق  اإلى  موؤدية  م�سانع،  انفجار  اأو  �سفن، 
الأرواح وكوارث بيئية واقت�سادية ج�سيمة، وذلك نتيجة 
اأو مهازل  المهني،  اأو خلل في الجانب  عيوب ت�سممية، 
اأخالقية في اأمور الت�سنيع والت�سغيل وال�سيانة والرقابة 
وقتا  الكارثة  اأ�سباب  عن  الك�سف  ياأخذ  وقد  والتفتي�س. 

طويال وجهدا جبارا وتكلفة كبيرة.

والجانب الأخالقي ل يتجزاأ باأي حال عن الجانب 
في  الم�ستويات  اأرق��ى  اتخاذ  وحتى  والتقني،  المهني 
ال�سالمة  جانب  ي�سمن  ل  والتقنية  الهند�سية  الجوانب 
اأ�سهر  من  ولعل  الأخالقي.  بالجانب  الإخ��الل  حال  في 
الكوارث الأخالقية في تاريخ الب�سرية هو غرق ال�سفينة 
“تيتانك” والذي اأّدى اإلى وفاة اأكثر من 1500 �سخ�س. 
فال�سفينة تم ت�سميمها على اأعلى م�ستوى هند�سي، ومع 

ذلك غرقت ب�سبب ا�سطدامها بجبل جليدي.

 األ اأن الكارثة الأخالقية تواجدت في نقل ال�سفينة 
من  كافي  ع��دد  وج��ود  وع��دم  ال��رك��اب،  من  كبير  لعدد 
والتراخي  بالأمر،  الم�سوؤولين  علم  مع  النجاة،  قوارب 
بين  ال��م�����س��اواة  وع���دم  ال��ب��ح��ري،  ال�سحن  ق��وان��ي��ن  ف��ي 
ولعظم  ال�سفينة.  متن  على  المختلفة  الركاب  طبقات 
الأخالقي(  بالجانب  يتعلق  فيما  )وخا�سة  الكارثة  هذه 
فقد حثت لجنة التحقيقات التى �ُسكلت في اأعقاب تلك 
في  جذرية  تغييرات  اإج��راء  من  لبد  اأن��ه  على  الكارثة 
الإتفاقية  بو�سع  انتهي  ال��ذي  الأم��ر  البحرية،  اللوائح 
الدولية ل�سالمة الحياة في البحر عام 1914 وهي التي 

ل تزال ت�سرف على �سالمة الأمن المالحي حتى الآن.

مبادئ أخالق المهنة
باحترافية  العمل  انجاز  الهند�سة  مهنة  تج�سد 
فائقة. وهذا ل يتاأتى اإل من خالل وجود مهند�سين على 
والت�سميم،  الإب����دع  بميزة  التمتع  م��ن  راق  م�ستوى 
هذا  ولبلوغ  الح��ت��راف��ي.  المهني  بالجانب  والل��ت��زام 
لم�ساته  ب��ج��ان��ب   - للمهند�س  ينبغي  ف��اإن��ه   ال��م��رام 
يلتزم  اأن   - العامة  والأخالقيات  والت�سممية  الإبداعية 

من  مجموعة  ت�سمل  اأ�سا�سية  مبادئ  بتطبيق  ويتم�سك 
ال�سفات والقدرات والتي من اأهمها: 

النتماء  ب�سفة  يتمتع  اأن  المهند�س  على  ال��ولء: 
اأو  ال�سخ�سي  الجانب  تغليب  وع��دم  ووط��ن��ه،  لمجتمه 
للموؤ�س�سة  اأو  للبلد،  العليا  الم�سلحة  على  الجتماعي 
البلد  م�سلحة  في  ي�سب  عملها  طالما  بها  يعمل  التي 

والمجتمع.

دعائم  تر�سي  اأن  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  ال�ستقامة: 
الثقة، والتي ت�سكل العمود الفقري لالإعتماد على اإبداء 
العمل  اأداء  ال�ستقامة  وت�سمل  الأحكام.  وفر�س  الراأي 
بنزاهة وحر�س و�سعور بالم�سوؤولية، والإلتزام بالقوانين 
ت�سرفات  اأو  اأف��ع��ال  ب��اأي  القيام  وع��دم  بها،  المعمول 

ت�سيء اإليهم اأو اإلى الموؤ�س�سة التي يعملون بها.

واآرائ���ه  اأف��ك��اره  تقديم  وتت�سمن  المو�سوعية: 
الأفعال  تجنب  مع  و�سادقة  مو�سوعية  بطريقة  وقرارته 
الخادعة، ومراعاة اأرفع م�ستويات المو�سوعية في اأداء 
اأو  ال�سخ�سية  الم�سالح  عن  بعيدا  بحيادية،  العمل 
قد  عمل  اأي  في  الم�ساركة  وع��دم  الغير،  ب��اأراء  التاأثر 
مع  يتعار�س  وال��ت��ي  ال��م��ح��اي��د،  ن�ساطهم  اإل���ى  ي�سيء 
م�سالح الموؤ�س�سة التي يعملون بها اأو ل�سالحها، واأن ل 
اأن  يفتر�س  )اأو  ي�سيء  اأن  �ساأنه  من  عمل  ب��اأي  يقبلوا 

اإلى تقديرهم المهني. ي�سيء( 

بطريقة  عمله  ي��وؤدي  اأن  المهند�س  على  المهنية: 
معايير  باأعلى  والل��ت��زام  وقانونية،  و�سريفة  م�سوؤولة 
ال��ف��رد  لم�سلحة  تحقيقا  البيئة  وح��م��اي��ة  ال�����س��الم��ة 
والمجتمع، ومراعاة الم�سلحة العامة في تقدير تكاليف 
للح�سول  تنازلت  اأو  عمولت  اأي  دفع  وعدم  خدماته، 
كما  الآخرين،  المناف�سين  على  التاأثير  اأو  عمل،  على 
وتحمل  المهنة،  اأخالقيات  باأعلى  يلتزم  اأن  له  ينبغي 

التبعيات الأخالقية للقرارات التي يتم اتخاذها.

21مايو  2019

قلم هندسي

أخالقيات الهندسة 
)المهن الهندسية(

د. ح�ضني محمد الزبير
كلية الهند�ضة، جامعة البحربن

مقدمة
ب�سكل  وترتبط  الهامة،  المهن  من  الهند�سة  تعتبر 
وت�سخير  الطبيعة،  وحماية  الح�ساري،  بالتقدم  كبير 
ال�سحة  وحماية  المجتمع،  لخدمة  الطبيعية  الموارد 
ودخل  معي�سة  م�ستوى  من  والرقي  وال�سالمة،  العامة 
العلوم  تطبيق  يت�سمن  وف��ن  علم  فالهند�سة  ال��ف��رد. 
احتياجات  م��ع  يتنا�سب  ب�سكل  الطبيعية  وال��ظ��واه��ر 
والبيئية.  والإجتماعية  الإقت�سادية  �سواء منها  المجتمع 
ونظرا لما للهند�سة من تاأثير مبا�سر وحيوي في طبيعة 
معايير  باأعلى  المهند�س  يتمتع  اأن  يتوقع  فاإنه  المجتمع 
ال�سلوك المهني والذي ي�ستلزم الإلتزام بمبادئ ال�سلوك 
والمهنية  المعرفة  ���س��دق  ف��ي  والمتمثل  الأخ���الق���ي، 
على  والحفاظ  والحياد  وال�سدق  والنزاهة  والأم��ان��ة 

المهنة. اأ�سرار 

من  مكانتها  تك�سب  الهند�سة  مهنة  كانت  ول��ّم��ا 
ب��ال��م��ادة  يهتم  ال���ذي  ال��ج��زء  )وه���و  المهني  ال��ج��ان��ب 
المتعلق  ال��ج��زء  )وه��و  الأخ��الق��ي  وال��ج��ان��ب  العلمية( 
المواقف  في  ت�سرفه  وطريقة  المهند�س  ب�سلوكيات 
الغير مهنية(، لذا فاإنه يجب على المهند�س اأن يكت�سب 
المبادئ  لنظام  وفقا  عمله  يتم  واأن  المعرفة،  مهارات 
المهني  ال�سلوك  ومعايير  الممار�سة  وقواعد  الأخالقية 
المتعارف  التعريفات  بح�سب  ُيعرف  وال��ذي  القويم، 
عن  ع��ب��ارة  ه��ي  وال��ت��ي  المهنة”،  “اأخالقيات  ب���  عليها 

اأن  يجب  التي  ال�سلوكية  والآداب  القواعد  من  مجموعة 
ت�ساحب الإن�سان المحترف في مهنته تجاه عمله وتجاه 
ُتعرف  اأن  يمكن  كما  وذاته.  نف�سه  وتجاه  ككل  المجتمع 
منهجي  تفكير  عن  عبارة  اأّنها  على  المهنة  اأخالقيات 
يتعلق بالتبعات الأخالقية للقرارات التي يتم اتخاذها.

 
توابع األخطاء التقنية واألخالقية:

اأو الأخالقي في مهن غير هند�سية  التقني  الخطاأ 
كمهنة الطب على �سبيل المثال قد يكون تاأثيرها محدود 
في  اأو  ال���داء،  ت�سخي�س  في  فالخطاأ  ال��م��دي،  وقريب 
لمري�س  باإجراء جراحة  القيام  اأثناء  اأو  الدواء،  و�سف 
اإلى  اأ�سواأ الأحوال -  على �سبيل المثال، قد يوؤدي - في 
الأمر  ي�ستلزم  فقد  الهند�سي  الخطاأ  اأّما  الحالة.  وفاة 
الخلل،  لإبانة  المالئمة -  الظروف  وقتا - حتى حدوث 
الأرواح  على  ووخيمة  كارثية  العواقب  تكون  ما  وع��ادة 

والمجتمع.

مهنة  اأي  في  الأخالقي  :”الخطاأ  ُيقال  هذا  وفي   
الخطاأ  بينما  �سخ�س،  لوفاة  ي��وؤدي  قد  الهند�سة  غير 
الكثير  وفاة  اإلى  يوؤدي  قد  الهند�سة  مهنة  في  الأخالقي 
تخلو  تكاد  فال  كثير،  هذا  على  وال�سواهد  النا�س”.  من 
ن�سرات الأخبار اليومية من الإعالن عن �سقوط عمارات 
غرق  اأو  طائرات،  �سقوط  اأو  ج�سور،  انهيار  اأو  �سكنية، 
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على الت�سغيل التجريبي تنفيًذا �سحيًحا على م�ستوى كل 
ن من المكونات.   مكوِّ

 
تتبع قائمة العيوب والنواق�س والتحقق منها 

الإن�ساء،  من  بدًءا  )الفلن�سات(  الفلنجات  اإدارة 
بدء  اإل��ى  وو���س��وًل  الأخ���رى،  المراحل  بجميع  وم���روًرا 

الت�سغيل. 

لما  )ال�ساكنة(  ال�ستاتيكية  بالطاقة  الختبارات 
كل  م�ستوى  على  الوظيفي  الأداء  لفح�س  الت�سغيل،  قبل 

ن من المكونات. مكوِّ

الت�سغيل  مرحلة  اأثناء  الديناميكية  الختبارات 
التجريبي. 

اإجراءات بدء الت�سغيل واختبار الأداء
هذه  ُتعد  والكفاءة؛  والموثوقية  ال�سالمة  الخاتمة: 

اإنجاز  لعملية  الثالث  الرئي�سة  النتائج  بمنزلة  الأم��ور 
الأنظمة.

المبكر  والتنفيذ  والمت�سق  المبكر  الن�سر  ي�ساهم 
الجودة،  عالية  نتائج  في  ُمعزز  اأنظمة  اإنجاز  لبرنامج 
بدء  وعمليات  ُم��ج��ْدَول،  هو  لما  وفًقا  الأداء  وتح�سين 
زيادة  اإلى  النهاية  في  يوؤدي  ما  وهو  اأماًنا،  اأكثر  ت�سغيل 

الإيرادات.

نبذة عن المؤلف: 
الت�سغيل  عمليات  اخت�سا�سي  مكليود”:  “غافين 
“�سيفرون”،  �سركة  ل��دى  الأنظمة  واإن��ج��از  التجريبي 
ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 38عاًما في مجال التكرير 
في  الحالي  الوقت  في  ويعمل  الكيميائية،  وال�سناعات 
بو�سفه  ريفينينج”،  “بابكو  �سركة  ل��دى  خا�سة  مهمة 
ببرنامج  ال�سلة  ذات  الأنظمة  اإنجاز  لعمليات  مديًرا 
من�سورات  ول��ه  “بابكو”.  ب�سركة  ال��خ��ا���س  التحديث 
مجال  في  المتخ�س�سة  الدوريات  من  كثير  في  عديدة 

والغاز. النفط 

19مايو  2019

من  ُتكت�َسف  لم  التي  )اأو  الكامنة  الم�سكالت  ُتعدُّ 
التي  للم�سروع،  ال�سابقة  المراحل  عن  النا�سئة  قبُل( 
المتعلقة  والم�سكالت  التاأخيرات  ح��دوث  في  ت�سببت 
اإنجاز  برنامج  وج��ود  ع��دم  ع��ن  الناتجة  بالموثوقية، 
اأنظمة متكامل، �سبًبا رئي�ًسا في انخفا�س م�ستوى الأداء 

المذكور.

تمتلك  اأ؟  وُتهيَّ الأنظمة  اإنجاز  عملية  ُتن�َساأ  كيف 
)ومن  نف�سه  للقطاع  تنتمي  التي  المُماثلة،  ال�سركات 
اأوه  و”�سي   “ بتروليوم  “وبريت�س  “اإك�سون”  �سركة  بينها 
بتلك  اأقرت  والتي  و”�سل”، وغير ذلك(،  و”توتال”  بي” 
لدعم  الوظيفية  ال��خ��ب��رات  لديهم  فجميهم  ال��ف��ج��وة 
الأدوات  بينها  ومن  العامة،  العمليات  عبر  الم�سروعات 
لإدارة  ال��م��رك��زي��ة  وال��م��ك��ات��ب  ��دة  ال��م��وحَّ ال��ق��ي��ا���س��ي��ة 
بالفجوة،  الأمريكي  البترول  معهد  واأقر  الم�سروعات. 
اإلى  جنًبا  بها  ى  مو�سً موحدة  قيا�سية  ممار�سات  واأعد 
الكبرى؛  التكرير  م�سافي  من  الكثير  توفير  مع  جنب 
 2013 يوليو  في  لأول مرة   RP1FSC برنامج  وقد �سدر 

ح�سبما هو مبين اأعاله.

م���ن معيار  الآت���ي���ة  الق��ت��ب��ا���س��ات  ع��ل��ى  ح�����س��ل��ن��ا 
والت�سغيل  الميكانيكي  لالإنجاز   NORSOK )نور�سك( 
الإن�ساء  م�ساألة  “تعتبر   :Z-CR-007 رق��م  التجريبي 
لإن��ج��از  ��ا  اأ���س��ا���س��يًّ اأم����ًرا  الت�سغيل  ب��دء  ل��ح��زم  المبكر 
مة وفعالة؛ ويكون لخطة الت�سغيل  الم�سروع ب�سورة منظَّ
التجريبي اأولوية ق�سوى، بهدف ت�سهيل عملية التخطيط 
ه  ُيوجِّ اأن  ويجب  الم�سروع،  مراحل  جميع  اأثناء  العك�سي 

النظام جميع خطط الت�سنيع والتركيب.”    

المعنيين  الأف��راد  من  الأنظمة  اإنجاز  فرق  تتكون 
وال��ج��ودة  الهند�سية  وال�����س��وؤون  وال�سيانة  بالعمليات 
فرق  وتكون  والإن�ساءات،  والبيئة  وال�سالمة  وال�سحة 
م التقارير  اإنجاز الأنظمة منف�سلًة عن الإن�ساءات، وتقدِّ

اإلى مدير الم�سروعات اأو مدير اإدارة ُمعدل الدوران.  

تعزيز  على  الأن��ظ��م��ة  اإن��ج��از  عملية  تعمل  كيف 
اأعمال  تاأجيل  اأن  ال�سناعة  بيانات  تو�سح  الموثوقية؟ 
وتوؤثر  الم�سروعات،  تواجه  عامة  م�سكلة  الإن�����س��اءات 
اإنجاز  برنامج  وي�ساهم وجود  العميل؛  ثقة  بال�سلب على 

ُمعدٍّ  اأنظمة 

اإعداًدا �سحيًحا في منع التاأخير الجوهري لأعمال 
الإن�ساءات.

عن  الت�سميم  �سحة  من  التحقق  عملية  تحدث 
النظام  نات  ن من مكوِّ اأن كل مكوِّ طريق ت�سجيل وتوثيق 
وفًقا  �سحيحة  ب�سورة  والختبار  لالإن�ساء  خ�سع  قد 
لزيادة  وذل��ك  للم�سروع،  الفنية  والمعايير  للقوانين 

والبعيد.  الق�سير  المدييِن  الموثوقية على 

وفيما يأتي بعض األمثلة: 

مراقبة الحفاظ على المعدات. 
ال�سانعة  الأ���س��ل��ي��ة  ال�����س��رك��ة  اأدل���ة  م��ن  التحقق 

للمعدات. 

وال�سهادات  الدعم،  واإج��راءات  المراجعة،  قوائم 
ال�سابقة  التجهيزات  تنفيذ  من  بالتحقق  ال�سلة  ذات 
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على الت�سغيل التجريبي تنفيًذا �سحيًحا على م�ستوى كل 
ن من المكونات.   مكوِّ

 
تتبع قائمة العيوب والنواق�س والتحقق منها 

الإن�ساء،  من  بدًءا  )الفلن�سات(  الفلنجات  اإدارة 
بدء  اإل��ى  وو���س��وًل  الأخ���رى،  المراحل  بجميع  وم���روًرا 

الت�سغيل. 

لما  )ال�ساكنة(  ال�ستاتيكية  بالطاقة  الختبارات 
كل  م�ستوى  على  الوظيفي  الأداء  لفح�س  الت�سغيل،  قبل 

ن من المكونات. مكوِّ

الت�سغيل  مرحلة  اأثناء  الديناميكية  الختبارات 
التجريبي. 

اإجراءات بدء الت�سغيل واختبار الأداء
هذه  ُتعد  والكفاءة؛  والموثوقية  ال�سالمة  الخاتمة: 

اإنجاز  لعملية  الثالث  الرئي�سة  النتائج  بمنزلة  الأم��ور 
الأنظمة.

المبكر  والتنفيذ  والمت�سق  المبكر  الن�سر  ي�ساهم 
الجودة،  عالية  نتائج  في  ُمعزز  اأنظمة  اإنجاز  لبرنامج 
بدء  وعمليات  ُم��ج��ْدَول،  هو  لما  وفًقا  الأداء  وتح�سين 
زيادة  اإلى  النهاية  في  يوؤدي  ما  وهو  اأماًنا،  اأكثر  ت�سغيل 

الإيرادات.

نبذة عن المؤلف: 
الت�سغيل  عمليات  اخت�سا�سي  مكليود”:  “غافين 
“�سيفرون”،  �سركة  ل��دى  الأنظمة  واإن��ج��از  التجريبي 
ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 38عاًما في مجال التكرير 
في  الحالي  الوقت  في  ويعمل  الكيميائية،  وال�سناعات 
بو�سفه  ريفينينج”،  “بابكو  �سركة  ل��دى  خا�سة  مهمة 
ببرنامج  ال�سلة  ذات  الأنظمة  اإنجاز  لعمليات  مديًرا 
من�سورات  ول��ه  “بابكو”.  ب�سركة  ال��خ��ا���س  التحديث 
مجال  في  المتخ�س�سة  الدوريات  من  كثير  في  عديدة 

والغاز. النفط 

19مايو  2019

من  ُتكت�َسف  لم  التي  )اأو  الكامنة  الم�سكالت  ُتعدُّ 
التي  للم�سروع،  ال�سابقة  المراحل  عن  النا�سئة  قبُل( 
المتعلقة  والم�سكالت  التاأخيرات  ح��دوث  في  ت�سببت 
اإنجاز  برنامج  وج��ود  ع��دم  ع��ن  الناتجة  بالموثوقية، 
اأنظمة متكامل، �سبًبا رئي�ًسا في انخفا�س م�ستوى الأداء 

المذكور.

تمتلك  اأ؟  وُتهيَّ الأنظمة  اإنجاز  عملية  ُتن�َساأ  كيف 
)ومن  نف�سه  للقطاع  تنتمي  التي  المُماثلة،  ال�سركات 
اأوه  و”�سي   “ بتروليوم  “وبريت�س  “اإك�سون”  �سركة  بينها 
بتلك  اأقرت  والتي  و”�سل”، وغير ذلك(،  و”توتال”  بي” 
لدعم  الوظيفية  ال��خ��ب��رات  لديهم  فجميهم  ال��ف��ج��وة 
الأدوات  بينها  ومن  العامة،  العمليات  عبر  الم�سروعات 
لإدارة  ال��م��رك��زي��ة  وال��م��ك��ات��ب  ��دة  ال��م��وحَّ ال��ق��ي��ا���س��ي��ة 
بالفجوة،  الأمريكي  البترول  معهد  واأقر  الم�سروعات. 
اإلى  جنًبا  بها  ى  مو�سً موحدة  قيا�سية  ممار�سات  واأعد 
الكبرى؛  التكرير  م�سافي  من  الكثير  توفير  مع  جنب 
 2013 يوليو  في  لأول مرة   RP1FSC برنامج  وقد �سدر 

ح�سبما هو مبين اأعاله.

م���ن معيار  الآت���ي���ة  الق��ت��ب��ا���س��ات  ع��ل��ى  ح�����س��ل��ن��ا 
والت�سغيل  الميكانيكي  لالإنجاز   NORSOK )نور�سك( 
الإن�ساء  م�ساألة  “تعتبر   :Z-CR-007 رق��م  التجريبي 
لإن��ج��از  ��ا  اأ���س��ا���س��يًّ اأم����ًرا  الت�سغيل  ب��دء  ل��ح��زم  المبكر 
مة وفعالة؛ ويكون لخطة الت�سغيل  الم�سروع ب�سورة منظَّ
التجريبي اأولوية ق�سوى، بهدف ت�سهيل عملية التخطيط 
ه  ُيوجِّ اأن  ويجب  الم�سروع،  مراحل  جميع  اأثناء  العك�سي 

النظام جميع خطط الت�سنيع والتركيب.”    

المعنيين  الأف��راد  من  الأنظمة  اإنجاز  فرق  تتكون 
وال��ج��ودة  الهند�سية  وال�����س��وؤون  وال�سيانة  بالعمليات 
فرق  وتكون  والإن�ساءات،  والبيئة  وال�سالمة  وال�سحة 
م التقارير  اإنجاز الأنظمة منف�سلًة عن الإن�ساءات، وتقدِّ

اإلى مدير الم�سروعات اأو مدير اإدارة ُمعدل الدوران.  

تعزيز  على  الأن��ظ��م��ة  اإن��ج��از  عملية  تعمل  كيف 
اأعمال  تاأجيل  اأن  ال�سناعة  بيانات  تو�سح  الموثوقية؟ 
وتوؤثر  الم�سروعات،  تواجه  عامة  م�سكلة  الإن�����س��اءات 
اإنجاز  برنامج  وي�ساهم وجود  العميل؛  ثقة  بال�سلب على 

ُمعدٍّ  اأنظمة 

اإعداًدا �سحيًحا في منع التاأخير الجوهري لأعمال 
الإن�ساءات.

عن  الت�سميم  �سحة  من  التحقق  عملية  تحدث 
النظام  نات  ن من مكوِّ اأن كل مكوِّ طريق ت�سجيل وتوثيق 
وفًقا  �سحيحة  ب�سورة  والختبار  لالإن�ساء  خ�سع  قد 
لزيادة  وذل��ك  للم�سروع،  الفنية  والمعايير  للقوانين 

والبعيد.  الق�سير  المدييِن  الموثوقية على 

وفيما يأتي بعض األمثلة: 

مراقبة الحفاظ على المعدات. 
ال�سانعة  الأ���س��ل��ي��ة  ال�����س��رك��ة  اأدل���ة  م��ن  التحقق 

للمعدات. 

وال�سهادات  الدعم،  واإج��راءات  المراجعة،  قوائم 
ال�سابقة  التجهيزات  تنفيذ  من  بالتحقق  ال�سلة  ذات 
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ملف العدد

معهد  و�سعه  ال��ذي  بالتعريف  ب��ي��اٌن  ي��اأت��ي  وفيما 
البترول الأمريكي لإنجاز الأنظمة: عملية اإنجاز الأنظمة 
هي الأن�سطة المت�سل�سلة التي ُتماَر�س داخل اأي م�سروع، 
وتركيبها  الأنظمة  اإن�ساء  عمليات  اإنجاز  من  للتحقق 
الت�سميمات  ح�سب  واإع��داده��ا  واختبارها  وتكاملها 
المن�ساأة  ت�سبح  َث��م  وم��ن  ذل��ك؛  واإث��ب��ات  المو�سوعة 

والعمليات. الت�سغيل  لبدء  م�ستعدًة 

ثالث  يفتقد  التعريف  هذا  اأن  يرى  الموؤلف  اأن  اإل 
كلمات، هي: “ موثوق” و “اآمن” و “ال�سيانة”. 

باأنها  الأن��ظ��م��ة  اإن��ج��از  عملية  ف  ون��ع��رِّ تعريفنا: 
م�سروع،  اأي  داخ��ل  ُتماَر�س  التي  المت�سل�سلة  الأن�سطة 
وتركيبها  الأنظمة  اإن�ساء  عمليات  اإنجاز  من  للتحقق 
الت�سميمات  ح�سب  واإع��داده��ا  واختبارها  وتكاملها 
المن�ساأة  ت�سبح  َث��م  وم��ن  ذل��ك؛  واإث��ب��ات  المو�سوعة 
العمليات،  وت�سغيل  الآِم���ن،  الت�سغيل  لبدء  م�ستعدًة 

وال�سيانة ب�سورة موثوقة.

على  �ساملة  نظرة  الأن��ظ��م��ة  اإن��ج��از  عملية  ُتلِقي 
ل نقطَة �سعٍف فيما يتعلق  الم�سروع، وتركز على ما ي�سكِّ
بين  ال��ت��داخ��ل  ن�����س��اط  “اإدارة   – ال��م�����س��روع  بتنفيذ 

الأن�سطة”.

  عناصر برنامج إنجاز األنظمة
اإن��ج��از  ه��ل م��ن ال�����س��روري اأن ي��ت��وف��ر ب��رن��ام��ج 
تتخلف  ال�سناعات،  ب��اق��ي  م��ع  بالمقارنة  الأن��ظ��م��ة؟ 
بت�سليم  يتعلق  فيما  غيرها  عن  البتروكيماويات  �سناعة 
الخط  ويو�سح  الرئي�سية،  الراأ�سمالية  الم�سروعات 
باأن  تفيد  التي  ال�سناعة،  بيانات  اأدناه  المبيَّن  الأزرق 
النفط  مجال  في  الم�سروعات  من   75% قدُرها  ن�سبًة 
التوقعات  تلبي  ل  البتروكيميائية  وال�سناعات  والغاز 

الأول. الت�سغيلي  العام  اأثناء  الت�سغيلية 

أرقام ملفتة لالنتباه : 

مدة  مقابل  في  طة  المخطَّ التنفيذ  مدة 
التنفيذ الفعلية داخل المنشأة:  

2010 = تتجاوز بن�سبة %33 في المتو�سط    •
مقابل  ف��ي  المخططة  المن�ساآت  تكلفة  اإجمالي 

الفعلية: التكلفة 
2008 = تتجاوز بن�سبة %56 في المتو�سط    •

المدة  مقابل  ف��ي  المخططة  الت�سغيل  ب��دء  م��دة 
الفعلية: 

بن�سبة 56%  الت�سغيل  بدء  نق�س مدة   =  2008  •
المتو�سط   في 

17مايو  2019

ملف العدد

تاأجيل  اأن  بيانات ال�سناعة  لنا  نبذة عامة: تو�سح 
وتوؤثر  الم�سروع،  تواجه  عامة  م�سكلة  الإن�ساءات  اأعمال 
اإنجاز  برنامج  وي�ساهم وجود  العميل.  ثقة  بال�سلب على 
الجوهري  التاأخير  اإعداًدا �سحيًحا في منع  ُمَعدٍّ  اأنظمة 
لأعمال الإن�ساءات، بالإ�سافة اإلى اأنه ي�ساعد على تنفيذ 

اأكثر موثوقية.   عمليات 

تربط  عملية  هي  الأنظمة؟  باإنجاز  المق�سود  ما 
وتخ�س�ساته  وقطاعاته  م�سروع  اأي  وظائف  جميع  بين 
بدء  اإلى  و�سوًل  ل  المف�سَّ الت�سميم  بدًءا من  واأن�سطته، 

لت�سغيل ا

واليوم هناك بع�س الجذور لعملية اإنجاز الأنظمة؛ 
اأعدها  التي  البرامج  اإلى  العملية  هذه  اأ�سول  ترجع  اإذ 
البترول  معهد  بينها  ومن  الحكومية،  الجهات  من  كثيٌر 
القرن  من  ال�سبعينيات  في  المعهد  اأعدَّ  اإذ  الأمريكي، 
)قائمة   700 الأمريكي  البترول  معهد  برنامج  الما�سي 
لمراجعة اإنجاز اأنظمة المحطة(، بالإ�سافة اإلى برنامج 
 NORSOK عمليات الإنجاز الميكانيكي الخا�س ب�سركة
)مدير المعايير التناف�سية للقطاع البحري النرويجي(، 
للممار�سات  تطوير  اأحدث  على  البرنامج  هذا  وي�ستمل 
 )API-RP1FSC( ى بها لإنجاز اأنظمة المرافق المو�سَ

ال�سادرة في يوليو 2013.      

ADAM ONULOV
Communications Specialis-Archipelago

GAVIN MCLEOD
BMP Systems Completion Manager
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ملف العدد
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ملف العدد

والغاز  النفط  �سركات  بين  مواهبهم  لعر�س  للمبتكرين 
وكبار  الحكوميين  الم�سئولين  واأم��ام  والعالمية  المحلية 
ال�سخ�سيات في هذا القطاع. واأي�سا من �سمن الفعاليات 
التي  الجديدة  المبادرات  من  العديد  طرح  الم�ساحبة 
جائزة  مثل  القطاع  ه��ذا  ف��ي  بالمتخ�س�سين  تحتفي 
وغيرها  للتميز  والإعتمادية  لل�سيانة  الخليجية  الجمعية 

من المبادرات الأخرى.
في  والم�ساركين  العمل  ب����اأوراق  يتعلق  فيما  اأم���ا 
بالقول:  ال�سما�سي  ن��زار  الموؤتمر  رئي�س  بّين  الموؤتمر، 
متخ�س�سة  عمل  ورق��ة   54 نحو  الموؤتمر  “ي�ستعر�س 

بقطاع  والخت�سا�سيين  المهند�سين  من  نخبة  يقدمها 
بثالث  تناولها  ويتم  العالم،  حول  والعتمادية  ال�سيانة 
جل�سات نقا�سية متوازية، كما وي�سم الموؤتمر 6 متحدثين 
الخليجي  التعاون  مجل�س  ودول  البحرين  من  رئي�سين 
والوليات المتحدة الأميركية، كما ي�ستقطب الموؤتمر هذا 
دولة حول العالم”.   15 800 م�سارك من  اأكثر من  العام 
واأ�ساف ال�سما�سي “اأن المعر�س الم�ساحب للموؤتمر يعد 

من اأكبر المعار�س الم�ساحبة في هذا المجال”.

المعرض المصاحب فرصة فريدة 
للمبتكرين لعرض مواهبهم بين 

شركات النفط والغاز المحلية 
والعالمية وأمام المسئولين 

الحكوميين وكبار الشخصيات في 
هذا القطاع.

15مايو  2019

ملف العدد

على  حريصة  الجمعية  توفيقي:  ضياء  د. 
جذب إبرز المؤتمرات والمعارض المتخصصة 

على أرض المملكة
�سياء  البحرينية  المهند�سين  جمعية  رئي�س  وتقدم 
توفيقي بال�سكر الجزيل لوزير النفط على تف�سله برعاية 

الموؤتمر والمعر�س الم�ساحب.
وفيما يتعلق بهذا الموؤتمر فاإنه يعد واحًدا من اأكبر 
لما  وذلك  الجمعية  تنظمها  التي  والمعار�س  الموؤتمرات 
نخبة  معه  يجذب  الخت�سا�س  من  عال  م�ستوى  من  لها 
والعار�سين،  الرعاة  وكبار  القطاع  ومتخ�س�سين  علماء 
الموؤتمر  ي��ك��ون  اأن  على  ت��م��اًم��ا  الجمعية  تحر�س  ل��ذا 
والمعر�س الم�ساحب له متميًزا كل مرة باإ�سافة كل ما 
فاإن  وعليه  والعتمادية،  ال�سيانة  قطاع  في  جديد  هو 
خا�سة  من�سة  الأول���ى  للمرة  �سم  العام  ه��ذا  الموؤتمر 

في  واختراعاتهم  ابتكاراتهم  لعر�س  الجدد  للمخترعين 
فريدة  فر�سة  اأنها  اإل��ى  م�سيًرا  المتنامي،  القطاع  هذا 
والغاز  النفط  �سركات  بين  مواهبهم  لعر�س  للمبتكرين 
وكبار  الحكوميين  الم�سئولين  واأم��ام  والعالمية  المحلية 

ال�سخ�سيات في هذا القطاع.
عمل  أوراق  المؤتمر  ضم  الشماسي:  نزار 
األصـــول  إدارة  ــال  ــج م فـــي  متخصصة 

واالستراتيجيات التكتيكية
نزار  المهند�س  الموؤتمر  رئي�س  تحدث  ذل��ك  بعد 
ال�سما�سي عن اأهمية الوراق الفنية المطروحة من اأهمها 
وجهات   -  )HPAM( ال�ساملة  المادية  الأ���س��ول  اإدارة 
وتنفيذ  ت�سميم  كيفية  والتكتيكية،  ال�ستراتيجية  النظر 
 ،M & R تحليل نفطي فعال، التفوق الت�سغيلي في مجال
ال�سبب الجذري لل�سيانة والموثوقية والعديد من  تحليل 

الموا�سيع ذات العالقة.
وقد ت�سمنت فعاليات الموؤتمر والمعر�س الُم�ساحب 
54 ورقة فنية بالإ�سافة اإلى عدد من الجل�سات النقا�سية 
من  ُمتميزة  نخبة  فيها  �سارك  الذي  العملية  والحوارية 
المتحدثين العالميين من ال�سركات النفطية وال�سناعية 
فعاليات  هام�س  على  ت�سمن  كما  والعالمية.  الخليجية 
من�سة  الأول��ى  وللمرة  الم�ساحب  والمعر�س  الموؤتمر 
خا�سة للمخترعين الجدد لعر�س ابتكارتهم واختراعاتهم 
فريدة  فر�سة  تعد  ال��ت��ي  المتنامي،  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  ف��ي 
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ملف العدد
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ملف العدد

تولي  ال��م��وق��رة  الحكومة  اأن  النفط  وزي���ر  وق���ال 
ال�ستثمار  دور  لتعزيز  الجانب  هذا  في  بالغًا  اهتمامًا 
على  بالنفع  يعود  ال��ذي  البحرين  مملكة  في  النفطي 
القت�ساد الوطني، موؤكدًا الوزير اإلى اإن الهيئة الوطنية 
من  التاأكد  في  الرقابي  عملها  تبا�سر  وال��غ��از  للنفط 
النفطية  م�ساريعها  جميع  في  ال�ساملة  ال�سيانة  تطبيق 
م�سفاة  تحديث  م�����س��روع  الم�ساريع  تلك  اأه���م  وم��ن 
البحرين، وم�سروع محطة غاز البحرين، وم�سروع خط 
العربية  وال��م��م��ل��ك��ة  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة  ب��ي��ن  الأن��اب��ي��ب 
ال�سعودية وم�سروع مرفاأ الغاز الطبيعي الم�سال وغيرها 
ال�سيانة  مفهوم  تر�سيخ  الى  تحتاج  التي  الم�ساريع  من 
في  للعاملين  الدوؤوب  بالجهد  م�سيدًا  عليها.  للمحافظة 
في  ي�ساهم  وال��ذي  والغاز،  النفط  قطاع  في  ال�سيانة 
تعزيز قوة وتناف�سية هذا القطاع الحيوي بالإ�سافة اإلى 

البيئية. الجوانب  تكري�س 
والتقدير  ال�سكر  بتقديم  كلمته  الوزير  واختتم 
اإلى كل الم�ساركين في هذا الحدث المهم واإلى رئي�س 
والجمعية  البحرينية  المهند�سين  وجمعية  الموؤتمر 
اأع�ساء  جميع  واإل���ى  ال�سيانة  لمحترفي  الخليجية 
ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ن��ظ��م��ة وال��ج��ه��ات ال��داع��م��ة وال�����س��رك��ات 
ال��ع��ار���س��ة ع��ل��ى ال��ج��ه��ود ال��م��ب��ذول��ة ف��ي اإظ��ه��ار ه��ذا 
المهنية  بالطريقة  الم�ساحب  والمعر�س  الموؤتمر 
الوطنية  الهيئة  �سعي  معاليه  موؤكدًا  الم�ستوى،  عالية 
ال�سعوبات  جميع  تذليل  على  الحثيث  والغاز  للنفط 
التي  المتخ�س�سة  العالمية  الفعاليات  مختلف  لإنجاح 
لعقد  مهم  اإقليمي  كمركز  البحرين  مكانة  من  تعزز 
كل  للفعالية  متمنيًا  العالقة.  ذات  العالمية  الفعاليات 
اأهداف  من  اإليه  ي�سبون  ما  وتحقيق  والنجاح  التوفيق 

م�ستقبلية. وتطلعات 
عبدالحكيم الجوهي: المؤتمر فرصة طيبة 
التقنيات في  أحدث  الخبرات حول  لتبادل 

مجال الصيانة
الحكيم  عبد  الفتتاحية  الجل�سة  في  تحدث  كما   
�سركة  في  ال�سناعية  الخدمات  رئي�س  نائب  الجوهي 
الفعالية  هذه  اأهمية  عن  فيها  الذيعبر  ال�سعودية  اأرامكو 
النفطية  ال�سركات  لكبريات  با�ستقطابها  تتميز  التي 
وال�سناعية المحلية والقليمية والعالمية، التي تعد فر�سة 
قرب  عن  والتعرف  والخبرات  المعلومات  لتبادل  طيبة 
على اأحدث المنتجات والتقنيات والخدمات ذات ال�سلة 

في المعر�س الم�ساحب. 

ورحب وزير النفط في مستهل 
كلمته االفتتاحية بجميع الوفود 

الخليجية والعالمية المشاركة 
متمنيًا لهم طيب اإلقامة في ربوع 

بلدهم مملكة البحرين.

13مايو  2019

ملف العدد

خليفة  اآل  خليفة  بن  محمد  ال�سيخ  �سعادة  اأفتتح 
الأو�سط  ال�سرق  ومعر�س  موؤتمر  فعاليات  النفط  وزير 
الخام�س لل�سيانة والعتمادية م�ساء يوم الأحد الموافق 
للموؤتمرات في  الدولي  الخليج  2018 بمركز  25 نوفمبر 
المهتمين  من  عددية  بم�ساركة  وذل��ك  الخليج  فندق 
التنفيذيين  والروؤ�ساء  والمتخ�س�سين  والمهند�سين 
والعالمية  والقليمية  المحلية  المتخ�س�سة  لل�سركات 
العالية  والطموحات  والخبرات  المعرفة  تبادل  بهدف 
هذا  ف��ي  التقنيات  اأح���دث  وع��ر���س  الخ��ت��راع��ات  ف��ي 
الجمعية  من  كال  الحدث  هذا  وينظم  المهم.  المجال 
المهند�سين  وجمعية  ال�سيانة  لمحترفي  الخليجية 
البحرينية بالتن�سيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط 
والغاز وبدعم من �سركة اأرامكو ال�سعودية و�سركة نفط 
و�سركة  الكويتية  البترول  و�سركة  )بابكو(  البحرين 
والقليمية  المحلية  ال�����س��رك��ات  م��ن  وغ��ي��ره��ا  ���س��اب��ك 
والعالمية. وبم�ساركة اأكثر من 800 م�سارك من مختلف 

دول العالم.

الشيخ محمد بن خليفة يفتتح فعاليات 
مؤتمر ومعرض الشرق األوسط الخامس 

للصيانة واالعتمادية

الفتتاحية  كلمته  م�ستهل  في  النفط  وزي��ر  ورح��ب 
بجميع الوفود الخليجية والعالمية الم�ساركة متمنيًا لهم 

طيب الإقامة في ربوع بلدهم مملكة البحرين.
وزير النفط: حكومة البحرين تولي اهتماما 
في  النفطي  االستثمار  دور  لتعزيز  بالغًا 

المملكة
في �سياق الموؤتمر اأو�سح الوزير اأن ا�ستقرار اأ�سواق 
النفط العالمية الن�سبية في هذا العام يعد عاماًل محفزًا 
لل�سركات النفطية ل�سخ المزيد من ال�ستثمارات النفطية 
مجالت  ت�سم��ل  وتو�سع��ات  ج��دي��دة  م�ساريع  وتنفيذ 
والتكرير  وال��غ��از  والإنت��اج  والتطوي���ر  ال�ستك�س���اف 
مما  الكبرى،  ال�سناعات  من  وغيرها  والبتروكيماويات 
جعل من ال�سيانة الوقائية وال�سيانة التنبوؤية وال�سيانة 
اأج��ل  م��ن  ج��ي��دًا  درا�سته  يجب  مهمًا  اأم���رًا  ال�ستباقية 
والمن�ساآت  الدقيقة  والأجهزة  المعدات  على  المحافظة 

النفطية التي تهدف اإلى تمديد العمر الفترا�سي لها.
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ما هي اهم هواياتك؟ 
من  للعديد  �سافرت  حيث  ال�سفر  هواياتي  اأهم  من 
ال�سفر هو معرفه وثقافة وانفتاح  اأن  واأوؤمن  العالم.  دول 
ومتعه اي�سًا واأحب الكتابه كذلك التي اأتوق اإلى ممار�ستها 
ب�سكل احترافي اأكثر بعد اأن اأتوقف عن عملي الهند�سي. 
لقد �سدر لي  كتاب »قدر و�سيرة كفاح« عن م�سيرة كفاح 
وتطرقت  والتربوي  التعليمي  عملها  في  الحبيبة  والدتي 
منطقة  ف��ي  للبنات  م��در���س��ة  اأول  اف��ت��ت��اح  ت��اري��خ  اإل���ى 

جدحف�س.
ماذا تعني لك العائله ومن هم عائلتك؟

عائلتي الأولي هي اأمي واأبي واأخواني المحا�سب علي 
و الدكتور رائد المرزوق وزوجاتهم وبنت عمي  المرزوق 
لي  تعني  عائلتي  واأولده��م..  المرزوق  بدرية  المهند�سة 
عائلتي  وهناك  والم�ستقبل  والحب  الأمان  تعني  الكثير.. 
وهم  و�سديقاتي  واأ�سدقائي  اأهلي  جميع  وه��ي  الثانية 
والفرح  ال�سدة  اأوقات  اإليه روحي في  الذي تر�سو  المرفاأ 
فهم ال�سدق والوفاء والحب وال�سداقة التي لها م�ساحة 

وا�سعة ورئي�سية في حياتي. 
درجة  تهمني  بل  الأ���س��دق��اء  ع��دد  يهمني  ل  ع��ادة 
الأفكار  نف�س  في  واندماجنا  ان�سهارنا  ودرج��ة  قربهم 

والمبادئ واأ�ساليب الحياة
هو  ما  لألمل  مخيب  موقف  أصعب  هو  ما 

أسعد موقف أفرحك وماذا تتمنين؟
ل اأرغب اإلى الإ�سارة اإلى اأي موقف �سلبي في حياتي 

لإيماني دائمًا باأن كل موقف حتى لو بدا �سلبيا في البداية 
له جانب اأو نتيجة اإيجابية من منطلق »ع�سى اأن تكرهوا 
التي  المواقف  الحديث عن  واأف�سل  لكم«  �سيئًا وهو خير 
ال�سعيد  على  ���س��واء  كثيرة  فهي  واأف��رح��ت��ن��ي  تفرحني 

ال�سخ�سي اأو العملي.
فكل موقف تقدير من عمالء مكتبي الخا�س يطربني 
التكريمات  اأه��م  ومن  بالفرحة  غامر  �سعور  لي  وي�سبب 
البحرين  جمعية  تكريم  هو  وفاجئتني  اأفرحتني  التي 
للتطوير والتدريب عن ت�سميم والأ�سراف على بناء مقر 
الأخير  والتكريم  البحير  منطقة  في  الجديد  الجمعية 
�سنة  للمراأة في  الأعلى  المجل�س  الذي ح�سلت عليه من 
المهند�سة البحرينيه حيث كان مفاجاأة جميلة اأفرحتني 
كثيرًا و�سعرت اأن هناك من يرى وي�سمع ويقدر والحمدهلل
في  الــهــنــدســة  لمهنة  تتمنين  مـــاذا 

البحرين؟
تتطور  اأن  اأتمنى  الكثير،  الهند�سة  لمهنة  اأتمنى 
فنية  اإعداد مراجع  يتم  واأن  اأكثر  لها  المنظمة  القوانين 
وكتيبات توؤ�س�س ل�سوابط تحكم جودة الأعمال الهند�سية 

في مجالت الت�سميم والتنفيذ.
الم�ستحقة  بالر�سوم  تتعلق  قوانين  اأق��رار  يتم  واأن 
للمكاتب المحلية دعمًا لها ومنعًا للمناف�سة الغير �سريفة 

والتي قد توؤدي لالأ�سرار بالناتج الهند�سي في الوطن.
واأن يتم تقديم الدعم ب�سكل متكافئ لكل منت�سبها 
يفتخر  مهند�س  ك��ل  لتجعل  درج��ات��ه��م  اخ��ت��الف  وع��ل��ى 

بالإنتماء لهذة المهنة المتميزة.
 اأتمنى اأن ترتقي المهنة واأن ُتقدر مجتمعيا اأكثر في 
بالدي لي�سبح التخ�س�س بجميع انواعه مفهوما ومطلوبًا 
لي�س فقط على الم�ستوى الإداري بل اأي�سًا على الم�ستوى 

الأهلي.

رحلة مع مهندس

11مايو  2019

درا�سة مواد بناء حديثة ونظم م�ستجدة في ال�سوق المحلي 
وكتابة تقارير عنها.

ومن المدراء الذين ل بد لي اأن اأذكره بالخير وكان له 
اإبراهيم  المهند�س  المهنيه،  م�سيرة حياتي  في  دور مهم 
والدعم  الثقة  يمنحني  ك��ان  ال��ذي  اهلل«  »رحمه  الماجد 
الكاملين للقيام بعملي وح�سلت منه على اأكثر من �سهادة 

تقدير لالأعمال التي قمت باإنجازها للوزارة.
اإعارتي من قبل  وما بين عامي 2001 و 2003 تمت 
حيث  )بتلكو(  البحرينية  الت�سالت  �سركه  اإلى  ال��وزارة 
اأدين بهذه الفر�سة الذهبية التي ح�سلت عليها اإلى �سعادة 
المهند�س فهمي الجودر )الوزير اأنذاك( والمهند�س علي 
بذلك؛  اأو�سيا  اللذان  اآن��ذاك(  ال��وزارة  )وكيل  الجالهمة 
حيث كانا يملكان النظرة الثاقبة والبعيدة باأن اأي تجربه 
اأن  يمكن  بالتحديد  منها  والخا�سة  موؤ�س�سة  اأي  في  عمل 
البحريني  للمهند�س  جديدة  وخبرات  اأكبر  بعدا  ت�سيف 
تمكنه من العمل ومن خدمه الوطن ب�سكل اأكبر وهذا حرفيًا 
طلب  علي  موافقته  �سياق  في  الوزير  �سعادة  لي  قاله  ما 

الإعارة. 
وكنت  المباني  خدمات  اإدارة  في  عملت  بتلكو  في 
الت�سالت  تقوية  محطات  �سيانه  متابعة  عن  م�سوؤولة 
المنت�سرة في البالد وتم تعييني مهند�س م�سروع لتحويل 
مبنى ور�س ال�سيارات في مركز ال�سركه في الهملة اإلى مبنى 
من  العملية  التفا�سيل  كل  ذلك  و�سمل  للموظفين  مكاتب 
اإزالة محطه تزويد �سيارات ال�سركة بالبترول والتفا�سيل 

المرتبطة والمطلوبة لتحقيق هذا الم�سروع.
وكيف  الهندسة  مهنه  من  تعلمت  ماذا   

تديرين عملك الهندسي الخاص؟
تركت الوزارة في اأغ�سط�س 2005 لأت�سارك مع زوجي 
اإدارة عملنا الم�سترك الخا�س » مكتب جميل خلفان  في 
مهند�سون معماريون« حيث عملت واأعمل مهند�سة واإداريه 

في اأن واحد.
النظام  ال��خ��ا���س؛  المكتب  ف��ي  العمل  م��ن  تعلمت 
والإلتزام والترتيب في كل مفا�سل الحياة العامة والخا�سة 
لأنه ل يمكن اأن تكون مهند�سا ناجحًا اإن لم تكن ملتزما 
ومنظما في ت�سيير اأعمالك. تعلمت اأن ال�سدق والإخال�س 
في مهنتنا هذه له �سدى ي�سمعه وي�سعر به الآخرون وينعك�س 
على ا�سم المكتب لي�سبح م�سدر ثقة يلجاأ اإليه من يرغب 

في الح�سول على خدمات هند�سية جيدة.
والأن اأ�سبح عملي هو حياتي واأن ل يمر يوم دون اأن 
اأتعلم �سيئ جديد واأن اكت�سب مهارة جديدة حيث اأن مهنة 

الهند�سة تتطلب الكثير من التجديد والتطويرفي الأ�ساليب 
والمواد والتقنيات.  

يكون  وعمل  مهنة  لأي  الإخال�س  اأن  اأدرك��ت  اي�سًا  
تنميته مع  ت�ستطيع  الذي  بدافع �سعور الحترام والنتماء 
فريق المهند�سين والعاملين بالمكتب حيث نفخر لإنجازنا 
معًا العديد من الم�ساريع الهند�سية الخا�سة من ال�سغيرة 

اإلى المتو�سطة الحجم.
وماذا  حققت  عما  بالرضى  تشعرين  هل 
تتمنين أن تحققي وما هي فلسفتك في 

الحياة ؟
نعم اأ�سعر بالر�سى اإلى درجة كبيرة، واأحمد اهلل عز 
وجل علي ما اأعطاني اإياه من قدرات ومزايا مكنتني من 
تحقيق العديد من الإنجازات. واإن كنت ل اأزال اأوؤمن واأتمنى 
للعمل على  بالتاأكيد  ا�ستحقها  اأكبر  الح�سول على فر�س 
ت�سميم م�ساريع خا�سة متميزة كت�سميم مدر�سة خا�سة اأو 
معهد اأكاديمي اأو دار لكبار ال�سن واأي م�ساريع بناء اأخرى 

من الأنواع التي تالم�س حياة النا�س والمجتمع. 
فل�سفتي في الحياة اخت�سرها بثالثة اأقوال رئي�سية 
اأتبعها كل يوم وهي ما تحدد م�سار حياتي:  الأول قول الإمام 
علي كرم اهلل وجهه »اإعمل لدنياك كانك تعي�س اأبدا واأعمل 
لآخرتك وكاأنك تموت غدا« وقول النبي محمد �سلى اهلل 
عليه و�سلم«من عمل منكم عماًل فليتقنه« والقول الثالث » 

اأحب لأخيك ما تحب لنف�سك« 
واأهم المفردات في حياتي هي: ال�سدق، الإخال�س، 

الحترام، ال�سداقة، الحب، المبادئ وحب الوطن.
وهل  المهندسين  بجمعيه  التحقت  متى 

أنت عضو في جمعيات أخرى؟ 
 1985 ال��ع��ام  ف��ي  المهند�سين  بجمعيه  التحقت 
واأ�سبحت ع�سو اإداري في العام 2006. �ساركت في العديد 
من الأن�سطة وتنظيم الموؤتمرات وكنت رئي�سه اللجنة الفنية 
جمعية  تنظمه  كانت  ال���ذي  الخر�سانه  ت��ده��ور  لموؤتمر 

المهند�سين البحرينية ل�ست مرات متتالية. 
اي�سًا انا ع�سو في جمعيه البحرين للتدريب والتطوير 
و�ساءت ال�سدف اأن يكون مكتبي الهند�سي هو المكتب الذي 
�سمم مبنى الجمعيه الجديد في منطقة البحير واأ�سرف 

على تنفيذه.
فتاة  جمعية  في  المالي  الأمين  مركز  اأ�سغل  اي�سا 
الريف الن�سائية حيث نقوم بعدة ن�ساطات وفعاليات ثقافية 

واجتماعيه وتوعوية لخدمه النا�س والمجتمع
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ما هي اهم هواياتك؟ 
من  للعديد  �سافرت  حيث  ال�سفر  هواياتي  اأهم  من 
ال�سفر هو معرفه وثقافة وانفتاح  اأن  واأوؤمن  العالم.  دول 
ومتعه اي�سًا واأحب الكتابه كذلك التي اأتوق اإلى ممار�ستها 
ب�سكل احترافي اأكثر بعد اأن اأتوقف عن عملي الهند�سي. 
لقد �سدر لي  كتاب »قدر و�سيرة كفاح« عن م�سيرة كفاح 
وتطرقت  والتربوي  التعليمي  عملها  في  الحبيبة  والدتي 
منطقة  ف��ي  للبنات  م��در���س��ة  اأول  اف��ت��ت��اح  ت��اري��خ  اإل���ى 

جدحف�س.
ماذا تعني لك العائله ومن هم عائلتك؟

عائلتي الأولي هي اأمي واأبي واأخواني المحا�سب علي 
و الدكتور رائد المرزوق وزوجاتهم وبنت عمي  المرزوق 
لي  تعني  عائلتي  واأولده��م..  المرزوق  بدرية  المهند�سة 
عائلتي  وهناك  والم�ستقبل  والحب  الأمان  تعني  الكثير.. 
وهم  و�سديقاتي  واأ�سدقائي  اأهلي  جميع  وه��ي  الثانية 
والفرح  ال�سدة  اأوقات  اإليه روحي في  الذي تر�سو  المرفاأ 
فهم ال�سدق والوفاء والحب وال�سداقة التي لها م�ساحة 

وا�سعة ورئي�سية في حياتي. 
درجة  تهمني  بل  الأ���س��دق��اء  ع��دد  يهمني  ل  ع��ادة 
الأفكار  نف�س  في  واندماجنا  ان�سهارنا  ودرج��ة  قربهم 

والمبادئ واأ�ساليب الحياة
هو  ما  لألمل  مخيب  موقف  أصعب  هو  ما 

أسعد موقف أفرحك وماذا تتمنين؟
ل اأرغب اإلى الإ�سارة اإلى اأي موقف �سلبي في حياتي 

لإيماني دائمًا باأن كل موقف حتى لو بدا �سلبيا في البداية 
له جانب اأو نتيجة اإيجابية من منطلق »ع�سى اأن تكرهوا 
التي  المواقف  الحديث عن  واأف�سل  لكم«  �سيئًا وهو خير 
ال�سعيد  على  ���س��واء  كثيرة  فهي  واأف��رح��ت��ن��ي  تفرحني 

ال�سخ�سي اأو العملي.
فكل موقف تقدير من عمالء مكتبي الخا�س يطربني 
التكريمات  اأه��م  ومن  بالفرحة  غامر  �سعور  لي  وي�سبب 
البحرين  جمعية  تكريم  هو  وفاجئتني  اأفرحتني  التي 
للتطوير والتدريب عن ت�سميم والأ�سراف على بناء مقر 
الأخير  والتكريم  البحير  منطقة  في  الجديد  الجمعية 
�سنة  للمراأة في  الأعلى  المجل�س  الذي ح�سلت عليه من 
المهند�سة البحرينيه حيث كان مفاجاأة جميلة اأفرحتني 
كثيرًا و�سعرت اأن هناك من يرى وي�سمع ويقدر والحمدهلل
في  الــهــنــدســة  لمهنة  تتمنين  مـــاذا 

البحرين؟
تتطور  اأن  اأتمنى  الكثير،  الهند�سة  لمهنة  اأتمنى 
فنية  اإعداد مراجع  يتم  واأن  اأكثر  لها  المنظمة  القوانين 
وكتيبات توؤ�س�س ل�سوابط تحكم جودة الأعمال الهند�سية 

في مجالت الت�سميم والتنفيذ.
الم�ستحقة  بالر�سوم  تتعلق  قوانين  اأق��رار  يتم  واأن 
للمكاتب المحلية دعمًا لها ومنعًا للمناف�سة الغير �سريفة 

والتي قد توؤدي لالأ�سرار بالناتج الهند�سي في الوطن.
واأن يتم تقديم الدعم ب�سكل متكافئ لكل منت�سبها 
يفتخر  مهند�س  ك��ل  لتجعل  درج��ات��ه��م  اخ��ت��الف  وع��ل��ى 

بالإنتماء لهذة المهنة المتميزة.
 اأتمنى اأن ترتقي المهنة واأن ُتقدر مجتمعيا اأكثر في 
بالدي لي�سبح التخ�س�س بجميع انواعه مفهوما ومطلوبًا 
لي�س فقط على الم�ستوى الإداري بل اأي�سًا على الم�ستوى 

الأهلي.
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درا�سة مواد بناء حديثة ونظم م�ستجدة في ال�سوق المحلي 
وكتابة تقارير عنها.

ومن المدراء الذين ل بد لي اأن اأذكره بالخير وكان له 
اإبراهيم  المهند�س  المهنيه،  م�سيرة حياتي  في  دور مهم 
والدعم  الثقة  يمنحني  ك��ان  ال��ذي  اهلل«  »رحمه  الماجد 
الكاملين للقيام بعملي وح�سلت منه على اأكثر من �سهادة 

تقدير لالأعمال التي قمت باإنجازها للوزارة.
اإعارتي من قبل  وما بين عامي 2001 و 2003 تمت 
حيث  )بتلكو(  البحرينية  الت�سالت  �سركه  اإلى  ال��وزارة 
اأدين بهذه الفر�سة الذهبية التي ح�سلت عليها اإلى �سعادة 
المهند�س فهمي الجودر )الوزير اأنذاك( والمهند�س علي 
بذلك؛  اأو�سيا  اللذان  اآن��ذاك(  ال��وزارة  )وكيل  الجالهمة 
حيث كانا يملكان النظرة الثاقبة والبعيدة باأن اأي تجربه 
اأن  يمكن  بالتحديد  منها  والخا�سة  موؤ�س�سة  اأي  في  عمل 
البحريني  للمهند�س  جديدة  وخبرات  اأكبر  بعدا  ت�سيف 
تمكنه من العمل ومن خدمه الوطن ب�سكل اأكبر وهذا حرفيًا 
طلب  علي  موافقته  �سياق  في  الوزير  �سعادة  لي  قاله  ما 

الإعارة. 
وكنت  المباني  خدمات  اإدارة  في  عملت  بتلكو  في 
الت�سالت  تقوية  محطات  �سيانه  متابعة  عن  م�سوؤولة 
المنت�سرة في البالد وتم تعييني مهند�س م�سروع لتحويل 
مبنى ور�س ال�سيارات في مركز ال�سركه في الهملة اإلى مبنى 
من  العملية  التفا�سيل  كل  ذلك  و�سمل  للموظفين  مكاتب 
اإزالة محطه تزويد �سيارات ال�سركة بالبترول والتفا�سيل 

المرتبطة والمطلوبة لتحقيق هذا الم�سروع.
وكيف  الهندسة  مهنه  من  تعلمت  ماذا   

تديرين عملك الهندسي الخاص؟
تركت الوزارة في اأغ�سط�س 2005 لأت�سارك مع زوجي 
اإدارة عملنا الم�سترك الخا�س » مكتب جميل خلفان  في 
مهند�سون معماريون« حيث عملت واأعمل مهند�سة واإداريه 

في اأن واحد.
النظام  ال��خ��ا���س؛  المكتب  ف��ي  العمل  م��ن  تعلمت 
والإلتزام والترتيب في كل مفا�سل الحياة العامة والخا�سة 
لأنه ل يمكن اأن تكون مهند�سا ناجحًا اإن لم تكن ملتزما 
ومنظما في ت�سيير اأعمالك. تعلمت اأن ال�سدق والإخال�س 
في مهنتنا هذه له �سدى ي�سمعه وي�سعر به الآخرون وينعك�س 
على ا�سم المكتب لي�سبح م�سدر ثقة يلجاأ اإليه من يرغب 

في الح�سول على خدمات هند�سية جيدة.
والأن اأ�سبح عملي هو حياتي واأن ل يمر يوم دون اأن 
اأتعلم �سيئ جديد واأن اكت�سب مهارة جديدة حيث اأن مهنة 

الهند�سة تتطلب الكثير من التجديد والتطويرفي الأ�ساليب 
والمواد والتقنيات.  

يكون  وعمل  مهنة  لأي  الإخال�س  اأن  اأدرك��ت  اي�سًا  
تنميته مع  ت�ستطيع  الذي  بدافع �سعور الحترام والنتماء 
فريق المهند�سين والعاملين بالمكتب حيث نفخر لإنجازنا 
معًا العديد من الم�ساريع الهند�سية الخا�سة من ال�سغيرة 

اإلى المتو�سطة الحجم.
وماذا  حققت  عما  بالرضى  تشعرين  هل 
تتمنين أن تحققي وما هي فلسفتك في 

الحياة ؟
نعم اأ�سعر بالر�سى اإلى درجة كبيرة، واأحمد اهلل عز 
وجل علي ما اأعطاني اإياه من قدرات ومزايا مكنتني من 
تحقيق العديد من الإنجازات. واإن كنت ل اأزال اأوؤمن واأتمنى 
للعمل على  بالتاأكيد  ا�ستحقها  اأكبر  الح�سول على فر�س 
ت�سميم م�ساريع خا�سة متميزة كت�سميم مدر�سة خا�سة اأو 
معهد اأكاديمي اأو دار لكبار ال�سن واأي م�ساريع بناء اأخرى 

من الأنواع التي تالم�س حياة النا�س والمجتمع. 
فل�سفتي في الحياة اخت�سرها بثالثة اأقوال رئي�سية 
اأتبعها كل يوم وهي ما تحدد م�سار حياتي:  الأول قول الإمام 
علي كرم اهلل وجهه »اإعمل لدنياك كانك تعي�س اأبدا واأعمل 
لآخرتك وكاأنك تموت غدا« وقول النبي محمد �سلى اهلل 
عليه و�سلم«من عمل منكم عماًل فليتقنه« والقول الثالث » 

اأحب لأخيك ما تحب لنف�سك« 
واأهم المفردات في حياتي هي: ال�سدق، الإخال�س، 

الحترام، ال�سداقة، الحب، المبادئ وحب الوطن.
وهل  المهندسين  بجمعيه  التحقت  متى 

أنت عضو في جمعيات أخرى؟ 
 1985 ال��ع��ام  ف��ي  المهند�سين  بجمعيه  التحقت 
واأ�سبحت ع�سو اإداري في العام 2006. �ساركت في العديد 
من الأن�سطة وتنظيم الموؤتمرات وكنت رئي�سه اللجنة الفنية 
جمعية  تنظمه  كانت  ال���ذي  الخر�سانه  ت��ده��ور  لموؤتمر 

المهند�سين البحرينية ل�ست مرات متتالية. 
اي�سًا انا ع�سو في جمعيه البحرين للتدريب والتطوير 
و�ساءت ال�سدف اأن يكون مكتبي الهند�سي هو المكتب الذي 
�سمم مبنى الجمعيه الجديد في منطقة البحير واأ�سرف 

على تنفيذه.
فتاة  جمعية  في  المالي  الأمين  مركز  اأ�سغل  اي�سا 
الريف الن�سائية حيث نقوم بعدة ن�ساطات وفعاليات ثقافية 

واجتماعيه وتوعوية لخدمه النا�س والمجتمع
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 كيف كان طريقك في مجال الهندسة؟  
لم اأح�سل في بداية حياتي المهنية في العام 1985 
على فر�س عمل منا�سبة لموؤهالتي العلمية الجديدة ودفعني 
اإ�سراري على اللتحاق بالعمل في وزارة الأ�سغال لأن اأقبل 
باأن تكون درجتي المهنية التي بداأت العمل عليها تحت كادر 
الفنيين ولي�س على الكادر التخ�س�سي. كنت مقتنعة وقتها 
عملي  بداية  في  الأ�سغال  وزارة  في  مهنه  باأي  قبولي  باأن 
اأكبر عند وجود الفر�سة  اأبوابا  المهني لبد واأن يفتح لي 
�سنوات  ثالث  لمدة  عملت  الظيفي.  وال�ساغر  المنا�سبة 
كاملة في ق�سم الهند�سة الإن�سائية في اإدارة م�ساريع البناء 
وتم  المنتظرة  الفر�سة  لي  �سنحت  الأ�سغال حتى  ب��وزارة 

نقلي اإلى كادر التخ�س�سين في نف�س الق�سم. 
اإل اأنه والحق يقال ح�سلت على كل الدعم من رئي�س 
الق�سم ال�سيد جون هولدن والمهند�سين الأوائل فوؤاد �سرف 
وه�سام الموؤيد وتم اإعطائي كل فر�س العمل كمهند�سة توكل 

اإليها المهمات العملية كالمهند�سين الآخرين. 
الهند�سة  بمهنة  لتعلقي  الحقيقة  في  الف�سل  ويعود 
وتحويلها من مهنة عادية اإلى �سغف وتعلق اإلى �سخ�سيين؛ 
الذي  اهلل«  »رحمة  خلفان  جميل  المهند�س  زوج��ي  الأول 
عماَل  ولي�س  وحبَا  هواية  الهند�سة  مهنة  في  اأرى  جعلني 

وم�سدرًا للرزق فقط. 
ا�ستطاع جميل اأن ينقل لي حبه للمهنة واأن يجعل منها 
جزءًا ل يتجزاأ من حياتنا وحديثنا اليومي في البيت والعمل 
ما  كل  مالحظه  على  دربني  وال�سفر.  والمطعم  وال�سارع 
ينقلني من  اأن  وا�ستطاع  احيانا..  نراه  ول  ن�ساهده حولنا 
م�ستوى مهند�س عادي اإلى مهند�س مدرك ومالحظ يرى 
المتميزة  المعمارية  اأفكاره  في  اأ�سركني  ويحلل.  ويفهم 
لدرجة اأ�سبحت جزءًا ل يتجزاأ من �سخ�سيتي واأ�سحيت 

اأكثر المامًا بخبايا وجماليات هذه المهنة الرائعة.
والثاني هو المهند�س فوؤاد �سرف الذي دربني وعلمني 
باإخال�س و�سهل لي الهند�سة الإن�سائية وجعلها مادة محببه 
لها اأوجه الجمال تماما كما للهند�سة المعمارية من اأوجه. 

اإلى  اأن تتحول الأح��الم  اأعجبني في مهنة الهند�سة 
الم�ساريع  والأفكار لأ�سحاب  المتطلبات  واأن تترجم  واقع 
اإلى خطط و�سورعلى الورق ومن ثم اإلى اأبنية فعلية ملمو�سة 
وي�سبح كل م�سروع كالطفل الذي تعمل على تنميته ورعايته 
�سعور  اإل��ى  بالإ�سافة  هذا  واقعة.  حقيقة  ي�سبح  اأن  اإل��ى 
اختالف  م��ع  اأف����راده  جميع  يعمل  ال��ذي  ال��واح��د  الفريق 

الجماعي  والحتفاء  الهدف  تحقيق  على  تخ�س�ساتهم 
بنجاح الم�ساريع واإنجازها..

من  العمليه  حياتك  فــي  حققت  مـــاذا 
مشاريع وانجازات؟

اأثناء م�سيرة عملي في الوزارة خالل 21 عامًا �سنحت 
لي الفر�سة للعمل في اأق�سام متعددة وم�ساريع كثيرة. واأن 
الهند�سة  ق�سم  في  ق�سيتها  التي  هي  م��دة  اأط���ول  كانت 
اأن  اإل��ى  فيها  وتدرجت  البناء  م�ساريع  ب���اإدارة  الإن�سائية 
اأ�سبحت مهند�سة اإن�سائية اأولى. عملي �سمل ت�سميم العديد 
من الم�ساريع الحكومية من مدار�س ومراكز �سحية ومباني 
مختلفة الأنواع والأحجام التي ي�سعب علي ح�سرها هنا 
واأ�سير اإلى اأهمها على الطالق: مدر�سة ال�سياقة في عالي، 
للتدريب  �سكني  مبنى  جدحف�س،  في  ال��ولدة  م�ست�سفى 
الفندقي في المحرق، المجمع التعليمي في مدينة عي�سى 
وجامع جدحف�س. اإل اأن اأهم م�سروع عملت على ت�سميمه 
من الناحية الإن�سائية وفي فترة محددة هو م�سروع معهد 
ال�سيخ خليفة في الب�سيتين. اي�سا عملت في العام 2004 
على ت�سميم ت�سعة مباني �سكنية في مدينة عي�سى تحت 
اإدارة ال�سوؤون الفنية بوزارة الإ�سكان عندما كانت وزارتي 
الأ�سغال والإ�سكان وزارة واحدة حيث كنت اأداوم في وزارة 
الإ�سكان ثالثة اأيام في ال�سبوع وفي وزارة الأ�سغال يومين 
فقط للعمل على ت�سميم م�سروع الأ�سر المنتجة في منطقة 
وا�ستطعت  اأ�سهر  �ستة  فترة  الو�سع  هذا  وا�ستمر  ال�سيف 
من  �سكر  ر�سالة  وا�ستحققت  معا  الم�سروعين  اإن��ج��از 
الم�ساعد  ال���وزارة  وكيل  ال�سيد  خليل  محمد  المهند�س 
لم�ساريع البناء وال�سيانة بالوكالة ومكافاأة العمل الخا�س 
الجودر في  المهند�س فهمي  والإ�سكان  الأ�سغال  وزير  من 

مايو2005.
 وبالإ�سافة اإلى قيامي باأعمال الت�سميم الإن�سائي 
وتقديم  قائمة  لمباني  ميدانية  ب��زي��ارات  اأق���وم  كنت 
ن�سائح لأعمال الإ�سافات الإن�سائية والتغييرات وكتابة 
المباني  اأهم  تقارير لإ�سالح هياكل مباني متاأكلة ومن 
التي قمت بفح�سها وكتابة تقارير عنها هي: مبنى دار 
الحكومة، مركز ال�سيخ �سلمان ال�سحي، مبنى الزراعة 
وغيرها  القديم  البريد  مبنى  �سترة،  ف��ي  ال�سمكية 

الكثير. 
بين العام 1996 و1998 عملت في ق�سم التطوير في 
الوزارة وقد كانت طبيعة عملي التن�سيق بين اأعمال الأق�سام 
الإقتراحات  وتقديم  البناء  م�ساريع  اإدارة  في  المختلفة 
لتطوير اأوجه العمل الفني وتقنياته واأ�ساليبه و�سمل ذلك 
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تعبرين  وكيف  الهندسة  لك  تعني  ماذا 
عنها كمهنه  وكأسلوب حياة؟

اأرغب  كنت  حيث  بال�سدفه  الهند�سة  مجال  دخلت 
دخول مجال اإدارة الأعمال ولم ت�سمح لي الفر�سة لكثرة 
الطلبات لهذا التخ�س�س ويعود الف�سل لدخولي اإلى مجال 
الهند�سة اإلى الدكتور كاظم رجب الذي التقينا به بال�سدفة 
اأنا ووالدي في اأروقة مبنى الإدارة لكلية الخليج ال�سناعية 
وبعد اأن عرف �سبب انتظارنا اأ�سَر علي اأن اأتقدم لدرا�سة 
اإدارة الأعمال وهكذا كان. نجحت في  الهند�سة بدل من 
امتحان القبول ال�ستثنائي الذي كان اأعد للطلبات المتاأخرة 
ودخلت الهند�سة بتردد حيث لم اأكن را�سية تماما وتم و�سع 

ا�سمي وح�سب رغبتي على قائمة النتظار لإدارة الأعمال. 
ا�سبوعان في الهند�سة كانا كفيلين باأن اأتح�س�س جمال 
هذا التخ�س�س العملي المالم�س لحياتنا اليومية لدرجة 
اأنه عندما تم اإعالمي بعد فترة ق�سيرة اأن هناك فر�سة 
لاللتحاق باإدارة الأعمال رف�ست وبدون تردد واخترت اأن 
العلوم في المجال الذي رمتني على �ساطئه  اأبقى لتلقى 

الأقدار.
در�ست ثالث �سنوات هند�سة المباني في كلية الخليج 
ال�سناعية وبعد الح�سول على الدبلوما عملت لمدة �سنة 
بين عامي 1981 و1982 في ق�سم الإ�سراف على المباني 
في وزارة الأ�سغال لمتابعة اأعمال البناء لمبنى الطرود في 
المحرق ممنية نف�سي الح�سول على فر�سة لمعاودة درا�سة 

البكالوريو�س في الخارج. 
اأحببت الهند�سة كدرا�سة وكعمل وكاأ�سلوب حياة ومرة 
اأخرى وجدت نف�سي محظوظة  وتاأكدت من ذلك عندما 
في  البناء  م�ساريع  اإدارة  في  خا�سة  العمل  مجال  دخلت 

وزارة الأ�سغال. 
في ربيع عام 1982 جاء والدي اإلى البيت فرحا يحمل 
الخليج  كلية  تطوير  خبر  ك��ان  حيث  المحلية  الجريدة 

ال�سناعية لت�سبح كلية الخليج للتكنولوجيا وبالتالي اإمكانية 
درا�سة البكالوريو�س في البحرين. تقدمت با�ستقالتي من 
العمل والتحقت بالكلية للح�سول على البكالوريو�س حيث 
م��واد  ببع�س  در�سناها  التي  ال��م��واد  بع�س  معادلة  تمت 
تخرجت   1985 يناير  في  المدنية.  الهند�سة  تخ�س�س 
وزمالئي من الكلية لن�سبح اأول دفعة تتخرج منها ولت�سبح 
كليه الخليج للتكنولوجيا خالل �سنوات قليلة النواة الأولى 

لجامعة البحرين.
اللتحاق  ع��اودت  البكالوريو�س  علي  ح�سولي  بعد 
بوزارة الأ�سغال في الأول من اأغ�سط�س 1985 وخالل فترة 
عملي في الوزارة ح�سرت العديد من الدرا�سات والدورات 
والموؤتمرات، واأهمها دورات في التحليل الإن�سائي با�ستخدام 
الحا�سوب وفي معالجة تدهور واإ�سالح الخر�سانة الم�سلحة 
وفي تقييم واقتراح اأ�ساليب الأ�سالح، وفي ت�سميم الهياكل 
ا�ستخدام  وفي  م�سبقًا  والم�سدودة  الم�سبوبة  الخر�سانية 
درا�سات  وف��ي  الخر�سانية  الهياكل  في  الأل��ي��اف  ق�سبان 

الجيوتقنية.
في العام 1990، تم اختياري للذهاب اإلى بريطانيا 
ويل�سون  �سكوت  ل�سركة  الرئي�سي  المكتب  في  للتدريب 
كيركباتريك ال�ست�ساري الرئي�سي الذي عمل على ت�سميم 
اأن عملت لمدة  البحرين وذلك بعد  تو�سعة مطار  وتنفيذ 

�سته اأ�سهرعلى تنفيذ اأعمال البناء للم�سروع.
لحقًا واأثناء عملي في وزارة ال�سغال التحقت للدرا�سة 
بالنظام الجزئي بعد الظهر في جامعة البحرين وح�سلت 
 ،1997 العام  في  المدنية  الهند�سة  في  الماج�ستير  على 
ال��وزارة   لي  وف��رت  الأكاديميه  الدرا�سات  اإل��ى  وبالإ�سافة 
ح�سور العديد من  المحا�سرات والدورات المتعلقة بالإدارة 
القيمية  والهند�سة  التعاقد  وقوانين  والتدريب  والقيادة 
وح�سلت في نوفمبر 2004 على �سهادة �سيف انترنا�سونال 

في الهند�سة القيمية.
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 كيف كان طريقك في مجال الهندسة؟  
لم اأح�سل في بداية حياتي المهنية في العام 1985 
على فر�س عمل منا�سبة لموؤهالتي العلمية الجديدة ودفعني 
اإ�سراري على اللتحاق بالعمل في وزارة الأ�سغال لأن اأقبل 
باأن تكون درجتي المهنية التي بداأت العمل عليها تحت كادر 
الفنيين ولي�س على الكادر التخ�س�سي. كنت مقتنعة وقتها 
عملي  بداية  في  الأ�سغال  وزارة  في  مهنه  باأي  قبولي  باأن 
اأكبر عند وجود الفر�سة  اأبوابا  المهني لبد واأن يفتح لي 
�سنوات  ثالث  لمدة  عملت  الظيفي.  وال�ساغر  المنا�سبة 
كاملة في ق�سم الهند�سة الإن�سائية في اإدارة م�ساريع البناء 
وتم  المنتظرة  الفر�سة  لي  �سنحت  الأ�سغال حتى  ب��وزارة 

نقلي اإلى كادر التخ�س�سين في نف�س الق�سم. 
اإل اأنه والحق يقال ح�سلت على كل الدعم من رئي�س 
الق�سم ال�سيد جون هولدن والمهند�سين الأوائل فوؤاد �سرف 
وه�سام الموؤيد وتم اإعطائي كل فر�س العمل كمهند�سة توكل 

اإليها المهمات العملية كالمهند�سين الآخرين. 
الهند�سة  بمهنة  لتعلقي  الحقيقة  في  الف�سل  ويعود 
وتحويلها من مهنة عادية اإلى �سغف وتعلق اإلى �سخ�سيين؛ 
الذي  اهلل«  »رحمة  خلفان  جميل  المهند�س  زوج��ي  الأول 
عماَل  ولي�س  وحبَا  هواية  الهند�سة  مهنة  في  اأرى  جعلني 

وم�سدرًا للرزق فقط. 
ا�ستطاع جميل اأن ينقل لي حبه للمهنة واأن يجعل منها 
جزءًا ل يتجزاأ من حياتنا وحديثنا اليومي في البيت والعمل 
ما  كل  مالحظه  على  دربني  وال�سفر.  والمطعم  وال�سارع 
ينقلني من  اأن  وا�ستطاع  احيانا..  نراه  ول  ن�ساهده حولنا 
م�ستوى مهند�س عادي اإلى مهند�س مدرك ومالحظ يرى 
المتميزة  المعمارية  اأفكاره  في  اأ�سركني  ويحلل.  ويفهم 
لدرجة اأ�سبحت جزءًا ل يتجزاأ من �سخ�سيتي واأ�سحيت 

اأكثر المامًا بخبايا وجماليات هذه المهنة الرائعة.
والثاني هو المهند�س فوؤاد �سرف الذي دربني وعلمني 
باإخال�س و�سهل لي الهند�سة الإن�سائية وجعلها مادة محببه 
لها اأوجه الجمال تماما كما للهند�سة المعمارية من اأوجه. 

اإلى  اأن تتحول الأح��الم  اأعجبني في مهنة الهند�سة 
الم�ساريع  والأفكار لأ�سحاب  المتطلبات  واأن تترجم  واقع 
اإلى خطط و�سورعلى الورق ومن ثم اإلى اأبنية فعلية ملمو�سة 
وي�سبح كل م�سروع كالطفل الذي تعمل على تنميته ورعايته 
�سعور  اإل��ى  بالإ�سافة  هذا  واقعة.  حقيقة  ي�سبح  اأن  اإل��ى 
اختالف  م��ع  اأف����راده  جميع  يعمل  ال��ذي  ال��واح��د  الفريق 

الجماعي  والحتفاء  الهدف  تحقيق  على  تخ�س�ساتهم 
بنجاح الم�ساريع واإنجازها..

من  العمليه  حياتك  فــي  حققت  مـــاذا 
مشاريع وانجازات؟

اأثناء م�سيرة عملي في الوزارة خالل 21 عامًا �سنحت 
لي الفر�سة للعمل في اأق�سام متعددة وم�ساريع كثيرة. واأن 
الهند�سة  ق�سم  في  ق�سيتها  التي  هي  م��دة  اأط���ول  كانت 
اأن  اإل��ى  فيها  وتدرجت  البناء  م�ساريع  ب���اإدارة  الإن�سائية 
اأ�سبحت مهند�سة اإن�سائية اأولى. عملي �سمل ت�سميم العديد 
من الم�ساريع الحكومية من مدار�س ومراكز �سحية ومباني 
مختلفة الأنواع والأحجام التي ي�سعب علي ح�سرها هنا 
واأ�سير اإلى اأهمها على الطالق: مدر�سة ال�سياقة في عالي، 
للتدريب  �سكني  مبنى  جدحف�س،  في  ال��ولدة  م�ست�سفى 
الفندقي في المحرق، المجمع التعليمي في مدينة عي�سى 
وجامع جدحف�س. اإل اأن اأهم م�سروع عملت على ت�سميمه 
من الناحية الإن�سائية وفي فترة محددة هو م�سروع معهد 
ال�سيخ خليفة في الب�سيتين. اي�سا عملت في العام 2004 
على ت�سميم ت�سعة مباني �سكنية في مدينة عي�سى تحت 
اإدارة ال�سوؤون الفنية بوزارة الإ�سكان عندما كانت وزارتي 
الأ�سغال والإ�سكان وزارة واحدة حيث كنت اأداوم في وزارة 
الإ�سكان ثالثة اأيام في ال�سبوع وفي وزارة الأ�سغال يومين 
فقط للعمل على ت�سميم م�سروع الأ�سر المنتجة في منطقة 
وا�ستطعت  اأ�سهر  �ستة  فترة  الو�سع  هذا  وا�ستمر  ال�سيف 
من  �سكر  ر�سالة  وا�ستحققت  معا  الم�سروعين  اإن��ج��از 
الم�ساعد  ال���وزارة  وكيل  ال�سيد  خليل  محمد  المهند�س 
لم�ساريع البناء وال�سيانة بالوكالة ومكافاأة العمل الخا�س 
الجودر في  المهند�س فهمي  والإ�سكان  الأ�سغال  وزير  من 

مايو2005.
 وبالإ�سافة اإلى قيامي باأعمال الت�سميم الإن�سائي 
وتقديم  قائمة  لمباني  ميدانية  ب��زي��ارات  اأق���وم  كنت 
ن�سائح لأعمال الإ�سافات الإن�سائية والتغييرات وكتابة 
المباني  اأهم  تقارير لإ�سالح هياكل مباني متاأكلة ومن 
التي قمت بفح�سها وكتابة تقارير عنها هي: مبنى دار 
الحكومة، مركز ال�سيخ �سلمان ال�سحي، مبنى الزراعة 
وغيرها  القديم  البريد  مبنى  �سترة،  ف��ي  ال�سمكية 

الكثير. 
بين العام 1996 و1998 عملت في ق�سم التطوير في 
الوزارة وقد كانت طبيعة عملي التن�سيق بين اأعمال الأق�سام 
الإقتراحات  وتقديم  البناء  م�ساريع  اإدارة  في  المختلفة 
لتطوير اأوجه العمل الفني وتقنياته واأ�ساليبه و�سمل ذلك 
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تعبرين  وكيف  الهندسة  لك  تعني  ماذا 
عنها كمهنه  وكأسلوب حياة؟

اأرغب  كنت  حيث  بال�سدفه  الهند�سة  مجال  دخلت 
دخول مجال اإدارة الأعمال ولم ت�سمح لي الفر�سة لكثرة 
الطلبات لهذا التخ�س�س ويعود الف�سل لدخولي اإلى مجال 
الهند�سة اإلى الدكتور كاظم رجب الذي التقينا به بال�سدفة 
اأنا ووالدي في اأروقة مبنى الإدارة لكلية الخليج ال�سناعية 
وبعد اأن عرف �سبب انتظارنا اأ�سَر علي اأن اأتقدم لدرا�سة 
اإدارة الأعمال وهكذا كان. نجحت في  الهند�سة بدل من 
امتحان القبول ال�ستثنائي الذي كان اأعد للطلبات المتاأخرة 
ودخلت الهند�سة بتردد حيث لم اأكن را�سية تماما وتم و�سع 

ا�سمي وح�سب رغبتي على قائمة النتظار لإدارة الأعمال. 
ا�سبوعان في الهند�سة كانا كفيلين باأن اأتح�س�س جمال 
هذا التخ�س�س العملي المالم�س لحياتنا اليومية لدرجة 
اأنه عندما تم اإعالمي بعد فترة ق�سيرة اأن هناك فر�سة 
لاللتحاق باإدارة الأعمال رف�ست وبدون تردد واخترت اأن 
العلوم في المجال الذي رمتني على �ساطئه  اأبقى لتلقى 

الأقدار.
در�ست ثالث �سنوات هند�سة المباني في كلية الخليج 
ال�سناعية وبعد الح�سول على الدبلوما عملت لمدة �سنة 
بين عامي 1981 و1982 في ق�سم الإ�سراف على المباني 
في وزارة الأ�سغال لمتابعة اأعمال البناء لمبنى الطرود في 
المحرق ممنية نف�سي الح�سول على فر�سة لمعاودة درا�سة 

البكالوريو�س في الخارج. 
اأحببت الهند�سة كدرا�سة وكعمل وكاأ�سلوب حياة ومرة 
اأخرى وجدت نف�سي محظوظة  وتاأكدت من ذلك عندما 
في  البناء  م�ساريع  اإدارة  في  خا�سة  العمل  مجال  دخلت 

وزارة الأ�سغال. 
في ربيع عام 1982 جاء والدي اإلى البيت فرحا يحمل 
الخليج  كلية  تطوير  خبر  ك��ان  حيث  المحلية  الجريدة 

ال�سناعية لت�سبح كلية الخليج للتكنولوجيا وبالتالي اإمكانية 
درا�سة البكالوريو�س في البحرين. تقدمت با�ستقالتي من 
العمل والتحقت بالكلية للح�سول على البكالوريو�س حيث 
م��واد  ببع�س  در�سناها  التي  ال��م��واد  بع�س  معادلة  تمت 
تخرجت   1985 يناير  في  المدنية.  الهند�سة  تخ�س�س 
وزمالئي من الكلية لن�سبح اأول دفعة تتخرج منها ولت�سبح 
كليه الخليج للتكنولوجيا خالل �سنوات قليلة النواة الأولى 

لجامعة البحرين.
اللتحاق  ع��اودت  البكالوريو�س  علي  ح�سولي  بعد 
بوزارة الأ�سغال في الأول من اأغ�سط�س 1985 وخالل فترة 
عملي في الوزارة ح�سرت العديد من الدرا�سات والدورات 
والموؤتمرات، واأهمها دورات في التحليل الإن�سائي با�ستخدام 
الحا�سوب وفي معالجة تدهور واإ�سالح الخر�سانة الم�سلحة 
وفي تقييم واقتراح اأ�ساليب الأ�سالح، وفي ت�سميم الهياكل 
ا�ستخدام  وفي  م�سبقًا  والم�سدودة  الم�سبوبة  الخر�سانية 
درا�سات  وف��ي  الخر�سانية  الهياكل  في  الأل��ي��اف  ق�سبان 

الجيوتقنية.
في العام 1990، تم اختياري للذهاب اإلى بريطانيا 
ويل�سون  �سكوت  ل�سركة  الرئي�سي  المكتب  في  للتدريب 
كيركباتريك ال�ست�ساري الرئي�سي الذي عمل على ت�سميم 
اأن عملت لمدة  البحرين وذلك بعد  تو�سعة مطار  وتنفيذ 

�سته اأ�سهرعلى تنفيذ اأعمال البناء للم�سروع.
لحقًا واأثناء عملي في وزارة ال�سغال التحقت للدرا�سة 
بالنظام الجزئي بعد الظهر في جامعة البحرين وح�سلت 
 ،1997 العام  في  المدنية  الهند�سة  في  الماج�ستير  على 
ال��وزارة   لي  وف��رت  الأكاديميه  الدرا�سات  اإل��ى  وبالإ�سافة 
ح�سور العديد من  المحا�سرات والدورات المتعلقة بالإدارة 
القيمية  والهند�سة  التعاقد  وقوانين  والتدريب  والقيادة 
وح�سلت في نوفمبر 2004 على �سهادة �سيف انترنا�سونال 

في الهند�سة القيمية.
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اأعدتها للن�ضر: اأمل العرادي 
جيدة.. بمجملها  حياة  عا�ست  عادية..  اإن�سانة  هي 
والدين  كنف  في  ن�ساأت  لأنها  محظوظة  نف�سها  واأعتبرت 
مكافحين في الحياة.. فوالدها حميد علي المرزوق بنى 
نف�سه بنف�سه من ال�سفر محققا نجاحات عملية ومالية، 
يتميز بلطافة الروح والتفاوؤل وحب الفرح الذي يخلقه دائما 
اأينما كان، ووالدتها زهرة ح�سين م�سطفى اإن�سانة جادة 
ومربية فا�سلة جاءت من لبنان وتخطت الكثيرمن العقبات 
التعليم وخا�سة  ٌقدر لها:  اإيمانها بالهدف الذي  اأجل  من 

لأهالي قرى المنطقة ال�سمالية في مملكة البحرين. 
�سخ�سية  العدد  هذا  في  »المهند�س«  مجلة  تتناول 
هند�سية ن�سوية، لها باع طويل في العمل الهند�سي �سواء كان 
في القطاع العام اأو العمل الخا�س، لها العديد من الآراء 
ووجهات النظر عن القطاع الهند�سي ومهنة الهند�سة التي 
تخ�س�ست فيها، وعبر ال�سطور القادمة لن ن�سبر الأغوار 
فقط لت�سليط ال�سوء على وجهات النظر والآراء الهند�سية 
بل �سنبحر اأعمق من ذلك لنتعرف عن كثب عن رحلة هذه 

المهند�سة في المجال العملي وال�سخ�سي.
اأنها المهند�سة غادة حميد المرزوق التي ن�ساأت في 
قرية تعد من كبرى قرى مملكة البحرين - قرية جدحف�س 
وكانت اأبنة مديرة اأول مدر�سة للبنات في القرية... المزيد 

في ال�سطور القادمة.
وكيف  المرزوق  غادة  المهندسة  هي  من 

كانت نشأتها؟  
ن�ساأت في قرية جدحف�س...طفولتي كانت جميلة.. 
واحتفظت  جدا  باكرًا  الحقيقية  ال�سداقة  معنى  عرفت 
الحياة  ت�سربت  طفلة..  كنت  اأن  مذ  قريبات  ب�سديقات 
الب�سيطة الجميلة في القرية.. اأحببت اأهلها وتمييزهم لي 
كوني الأبنة الوحيدة لمديرة اأول مدر�سة للبنات في القرية.. 
يتحدث  واأن  المديرة(  )باأبنة  اإل��ي  ي�سار  اأن  يعجني  كان 

النا�س عني واأن يحبوني. 

اأخر  عنوانا  يحمل  كان  طفولتي  من  الأخ��ر  الجانب 
مغايرًا وم�سابهًا في نف�س الوقت وهو ارتباطي بلبنان وطني 
كنت  اأي�سا  هناك  المنفتح.  الجميل  البلد  لبنان  الثاني، 
حيث  ال�سيف  اأ�سهر  في  ثانية  )قرية(  �سيعة  في  اأعي�س 
في  الأول  ووطنها  اأهلها  ل��زي��ارة  تاأخذنا  وال��دت��ي  كانت 
الإجازات ال�سيفية. تعرفت على مفردات الوطنية والتعلق 
بالعلم وال�سيا�سة وال�ستراكيه وحقوق المراأة ومكانتها التي 
يجب اأن تكون مع اأخوالي وخالتي واأولدهم واأولد الحي 
من اأقارب واأ�سدقاء من الجن�سين في الجو العام المنفتح 
الذي كان يّعنون بيت جدي ومحيطه. طفولتي كانت مزيجًا 
اآن  في  والمتحفظه  المنفتحه  البيئتين  هاتين  جمياَل من 
اأ�س�س  خا�س  قالب  في  حياتي  )تقولبت(  ومعها  واح��د 
ل�سخ�سية الفتاة الخجولة نوعا ما ولكن الجريئة والمنطلقة 

للم�ستقبل القادم.
للدرا�سة  الأول��ى  ال�سنوات  ع�ست مرحلة متميزة في 
جدحف�س  م��در���س��ة  ف��ي  اإع�����دادي  ال��ث��ان��ي  ال�سف  حتى 
ومدر�ساتها وطالباتها و�سط العناية التي كانت تحيطني من 
الثانوية  المرحلة  ب��دء  وم��ع  والأه���ال���ي.  الطالبات  قبل 
ا�سطررت لالنف�سال عن �سديقاتي الطالبات حيث اأتفق 
بعيدا عن  الثانوية  المنامة  اإلى مدر�سة  نقلي  وال��دي على 
زميالتي اللواتي كن ينقلن اإلى مدر�سة مدينة عي�سى. كانت 
هذه نقطة التحول الأولى في حياتي لأجد نف�سي وحيدة في 
فكانت  عليه  تعودت  عما  مختلفه  وبيئة  تماما  جديد  جو 
ال�سدمة الأولى التي لم اأ�ستطع ا�ستيعابها وتقبلها لدرجة 
اأثرت ب�سكل كبير على م�ستواي العلمي وتعثرت بع�س ال�سيئ 

في ال�سنوات الأولى للثانوية.  
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من ضمن الدفعة األولى التي تخرجت من 
تخصص  للتكنولوجيا  الخليج  كلية 

هندسة مدنية  في منتصف الثمانينات

المجال كان محض  رغم دخولها الى هذا 
صدفة..

أحبُت  الــمــرزوق:  حميد  غــادة  المهندسة 
القطاعين  في  وعملُت  الهندسة  مجال 

العام والخاص 

 أتمنى أن يتم إعداد مراجع فنية تؤسس 
لضوابط تحكم جودة األعمال الهندسية 

في مجاالت التصميم والتنفيذ

بالرسوم  تتعلق  قوانين  أقــرار  يتم  أن 
لها  دعمًا  المحلية  للمكاتب  المستحقة 

ومنعًا

تؤدي  قد  والتي  شريفة  الغير  للمنافسة 
لألضرار بالناتج الهندسي في الوطن
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اأعدتها للن�ضر: اأمل العرادي 
جيدة.. بمجملها  حياة  عا�ست  عادية..  اإن�سانة  هي 
والدين  كنف  في  ن�ساأت  لأنها  محظوظة  نف�سها  واأعتبرت 
مكافحين في الحياة.. فوالدها حميد علي المرزوق بنى 
نف�سه بنف�سه من ال�سفر محققا نجاحات عملية ومالية، 
يتميز بلطافة الروح والتفاوؤل وحب الفرح الذي يخلقه دائما 
اأينما كان، ووالدتها زهرة ح�سين م�سطفى اإن�سانة جادة 
ومربية فا�سلة جاءت من لبنان وتخطت الكثيرمن العقبات 
التعليم وخا�سة  ٌقدر لها:  اإيمانها بالهدف الذي  اأجل  من 

لأهالي قرى المنطقة ال�سمالية في مملكة البحرين. 
�سخ�سية  العدد  هذا  في  »المهند�س«  مجلة  تتناول 
هند�سية ن�سوية، لها باع طويل في العمل الهند�سي �سواء كان 
في القطاع العام اأو العمل الخا�س، لها العديد من الآراء 
ووجهات النظر عن القطاع الهند�سي ومهنة الهند�سة التي 
تخ�س�ست فيها، وعبر ال�سطور القادمة لن ن�سبر الأغوار 
فقط لت�سليط ال�سوء على وجهات النظر والآراء الهند�سية 
بل �سنبحر اأعمق من ذلك لنتعرف عن كثب عن رحلة هذه 

المهند�سة في المجال العملي وال�سخ�سي.
اأنها المهند�سة غادة حميد المرزوق التي ن�ساأت في 
قرية تعد من كبرى قرى مملكة البحرين - قرية جدحف�س 
وكانت اأبنة مديرة اأول مدر�سة للبنات في القرية... المزيد 

في ال�سطور القادمة.
وكيف  المرزوق  غادة  المهندسة  هي  من 

كانت نشأتها؟  
ن�ساأت في قرية جدحف�س...طفولتي كانت جميلة.. 
واحتفظت  جدا  باكرًا  الحقيقية  ال�سداقة  معنى  عرفت 
الحياة  ت�سربت  طفلة..  كنت  اأن  مذ  قريبات  ب�سديقات 
الب�سيطة الجميلة في القرية.. اأحببت اأهلها وتمييزهم لي 
كوني الأبنة الوحيدة لمديرة اأول مدر�سة للبنات في القرية.. 
يتحدث  واأن  المديرة(  )باأبنة  اإل��ي  ي�سار  اأن  يعجني  كان 

النا�س عني واأن يحبوني. 

اأخر  عنوانا  يحمل  كان  طفولتي  من  الأخ��ر  الجانب 
مغايرًا وم�سابهًا في نف�س الوقت وهو ارتباطي بلبنان وطني 
كنت  اأي�سا  هناك  المنفتح.  الجميل  البلد  لبنان  الثاني، 
حيث  ال�سيف  اأ�سهر  في  ثانية  )قرية(  �سيعة  في  اأعي�س 
في  الأول  ووطنها  اأهلها  ل��زي��ارة  تاأخذنا  وال��دت��ي  كانت 
الإجازات ال�سيفية. تعرفت على مفردات الوطنية والتعلق 
بالعلم وال�سيا�سة وال�ستراكيه وحقوق المراأة ومكانتها التي 
يجب اأن تكون مع اأخوالي وخالتي واأولدهم واأولد الحي 
من اأقارب واأ�سدقاء من الجن�سين في الجو العام المنفتح 
الذي كان يّعنون بيت جدي ومحيطه. طفولتي كانت مزيجًا 
اآن  في  والمتحفظه  المنفتحه  البيئتين  هاتين  جمياَل من 
اأ�س�س  خا�س  قالب  في  حياتي  )تقولبت(  ومعها  واح��د 
ل�سخ�سية الفتاة الخجولة نوعا ما ولكن الجريئة والمنطلقة 

للم�ستقبل القادم.
للدرا�سة  الأول��ى  ال�سنوات  ع�ست مرحلة متميزة في 
جدحف�س  م��در���س��ة  ف��ي  اإع�����دادي  ال��ث��ان��ي  ال�سف  حتى 
ومدر�ساتها وطالباتها و�سط العناية التي كانت تحيطني من 
الثانوية  المرحلة  ب��دء  وم��ع  والأه���ال���ي.  الطالبات  قبل 
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رحلة مع مهندس

من ضمن الدفعة األولى التي تخرجت من 
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لهو  المجال  هذا  في  العمل  ثم  ومن  الهند�سة  درا�سة  في  النخراط  اإن 
تجربه فريدة ومميزة، فخالل هذه ال�سنوات يكت�سب كال من المهند�س 
والمهند�سة الكثير من المهارات والخبرات التي من �ساأنها توفير الأ�سا�س 
القوي لمواجهة التحديات والعمل بجد ومثابرة لالرتقاء ونه�سة المجال 

الهند�سي.
اخي، اختي المهند�سة ...... منذ القدم كان للهند�سة المكانة والب�سمة 
المميزة وهناك الكثير من ال�سواهد التاريخية التي تاأكد على اأهمية ودور 
مدار  على  م�ستمرة  المميزة  ب�سمه  هذه  الع�سور،  تلك  في  الهند�سة 
والثورة  التطور  والم�ستقبل، ومع  والحا�سر.....   .... القدم  الع�سور في 
العلمية وال�سناعية في الزمن الحالي يواجه المجال الهند�سي تحديات 
لالإبداع  المجال  وتفتح  الهند�سية  بالمهن  الرت��ق��اء  �ساأنها  من  كثيرة 

والتميز.
هذه  المجالت،  جميع  في  ابنائه  ب�سواعد  يرتقي  الحبيب  وطننا  اإن 
والبداع  للعطاء  والدافع  الحافز  لهي  الجميع  من  الم�ستركة  الم�سئولية 

والرتقاء.
ذات  ال��دول  م�سافي  في  لتكون  مملكتنا  ونطور  نتطور  والعمل  فبالعلم 

المكانة المميزة محليا واإقليميا وعالميا.
تمنياتي بدوام التوفيق والتقدم

م. هدى �ضلطان مبارك فرج

كلمات وخواطر إلى 
أخوتي وزمالئي 

المهندسين 
والمهندسات...

بداية الكالم
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www.mohandis.org :سفحة الجمعية�

الآراء والموا�سيع المن�سورة ل تمثل بال�سرورة وجهة نظر جمعية المهند�سين 
البحرينية، وهي بالتالي غير م�سوؤولة عنها.
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