
May 2020

A Journey with an Engineer

Project

 

Scan me

Profile

Scan me



Dr. Isa Qambar

Eng. Reem Alotaibi

Eng. Ghada Almarzooq

Eng. Moath Alturaifi

Eng. Heba Saber

Eng. Hamza Manna

Amal Alaradi

Tel: +973 1772 7100
Fax: +973 1782 7475

Bahrain Society of Engineers

Email: mohandis@bse.bh

Website: www.bse.bh

Please send your articles to the Bahrain 
Society of Engineers

P.O. Box: 853, Manama

Kingdom of Bahrain

@BSEMohandis

Editor-in-Chief:

Journal Committee:

BSE Public Relations & 
Media Officer:

Published by:

The Bahrain Society 

of Engineers is not 

responsible for 

opinions published in 

«ALMOHANDIS»



C
O

N
TE

N
TS 5

16

60

46

6

52

22

From Editor s Desk
Eng. Isa Qambar

Project
The Bahrain 

National Space 

Science Agency 

(NSSA)

Dr. Mohammed Al 

Aseeri

Technical Articles
Toward efficient 

energy use in the 

Water life

Eng. Maryam 

Marzooq 

Technical Articles
Using Post 

Tensioned Micro 

Piled Raft at the 

Pearling Museum at 

Muharraq, Bahrain- 

UNESCO World 

Heritage Site Technical Articles
Root Causes of 

Cost Deviation 

in Highway 

Construction 

Projects in Bahrain

Eng.Ahmed

Al Kooheji

Euro University of 

Bahrain (EUB)
 Dr. Ahmed

Al-Janahi

 A Journey with an

Engineer

Dr.Wafa

Al Mansoori



Dr. Dheya A.Aziz Tawfiqi
President

Eng. Mohammed Ali Al Khozaae
Vice President

Eng. Jawad Jaffar Al Jabal
Executive Secretary & Director of 

External Relations

Eng. Fouad Ahmed Al Sheikh
Treasurer & Head of Quarter

Eng. Reem Ahmed Alotaibi
Director of Media & Public Relations

Eng. Ayman Mohamed Nasser
Director of Membership & Profession 

Affairs
Eng. Jameel Khalaf Al Alawi

Director of Conferences & Exhibitions

Dr. Raida Al Alawi
Director of Training

Eng. Reem Ebrahim Khalfan
Director of General Activities & 

Community Services

BSE Directors



Issue 69 - Bahrain Society of Engineers

5

Dr. Isa Qamber

Dear Engineers,

We always remember  the verse  in the Quran that we studied in the 

primary school, which is “Read in the name of the Lord and Cherisher, 

Who created man out of A clot Of congealed blood. The Lord Who 

taught (The use of ) the pen”.  it sheds light on the  promotion and 

induction of science, where the science in graduate studies rises to the 

stage of scientific   research, and this is achieved by providing scientific 

and material conditions that help to create broad and comprehensive 

intellectual.   To meet the scientific challenges, and contribute sought  to 

find cognitive solutions to the problems of the times in various  univer-

sity disciplines, and this is what we aspire to address in the 69th issue of 

ALMOHANDIS.

We are pleased with the fact that the present issue-file deals with the Eu-

ropean University, i.e. under the umbrella of higher education, reading 

is the urge to seek knowledge, so that nations and peoples are elevated. 

This also reminds us that our Kingdom of Bahrain celebrated a few 

weeks ago the 100th anniversary of the birth of education. This is what 

we are proud of, so the European University is the continuation of the 

education in Bahrain, and it is no secret that this project reflects the vi-

sion of the Kingdom of Bahrain 2030 with the imperative of outstanding 

higher education.

One of the outcomes of education is Dr. Wafa al-Mansouri, who studied 

and teach the generations at the University of Bahrain after obtaining 

her PhD to convey what she learned. What learned was conveyed to her 

students, and then she transferred her experience and knowledge to the 

Education and Training Quality Authority.

This issue deals with the projects of the University of Bahrain’s engi-

neering students, these students are the coming future engineers.  The 

Bahrain Society of Engineers take care of these students. One of the 

things the association is interested in is to show the interests of future 

engineers, who aspire by presenting these projects in ALMOHANDIS to 

motivate them to continue scientific research after recruitment. It is also 

well known to us what the BSE offers to the newly graduated in all en-

gineering disciplines of exhibitions and preparation workshops, which 

means that the BSE’s message is clear by presenting graduation projects.

In conclusion, we aspire to share with our fellow engineers and contrib-

ute to their experience throughout their working lives, and to contribute 

to the enrichment of their magazine , Almohandis,    which speaks their 

tongues through the upcoming issues, and we wish them success by 

touring the articles and various topics of this issue.

From Editor,s Desk
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She grew up in a house comprised pre-

dominantly from women; a grandmoth-

er, a mother, seven sisters, a brother and 

a father who often worked abroad. She 

studied in government schools and de-

veloped an interest in electricity and 

electronics at an early stage of her life 

as she changed lightbulbs around the 

house while noticing 

the disappearance and 

reappearance of their 

illumination. At school, 

in physics class she was 

fascinated by the ran-

dom movement of elec-

trons.

She grew up seeing her mother manage 

various household tasks in the absence 

of her traveling father, which influenced 

her personality and approach to life.

This issue’s profile features a character 

who has many stories to share despite 

her usual quietness. This time, Dr. Wafa 

Almansoori takes us on an intriguing 

journey through various milestones of 

her life.

Upbringing:
“We grew up in a house predominantly 

occupied by women, so to speak,” says Dr. 

Almansoori, “it was a simple house filled 

with the warm love of my grandmother 

and mother. We were seven sisters and 

a brother who passed away in his youth. 

My father, may he rest in peace, used to 

work abroad. He was an open-minded, 

Despite having many interests, academic achievement led to engineering
Dr. Wafa Al Mansoori, «I live by the moto ‘work is worship and religion 
is in the treatment of others’»

A Journey 
with an 
Engineer

Dr. Wafa Al Mansoori

“She dreamt 
of building 
a circular 
house and

was 
fascinated 

by electrons 
and their 
random

movements”
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self-made, self-taught man who had not 

attended official schools, yet was keen 

on receiving some lessons offered by Al 

Tajer School at the time. He accordingly 

mastered reading and writing three lan-

guages in addition to learning general 

administration and bookkeeping.”

“Circumstances led him to look for a job 

abroad,” she continues, “and he resided 

in Saudi Arabia for a period of time be-

fore and after marrying my mother. Af-

ter the birth of my fifth sibling, while he 

stayed back in Saudi, my father decided 

to send us back to Bahrain to settle down 

and enrol in the schools of Bahrain that 

were then distinguished by their pro-

gressiveness.”

“As for my mother, despite her cumber-

some responsibilities of caring for the 

family’s needs, she had a passion for life. 

She often enjoyed sharing stories and 

telling jokes and also did not hesitate 

when she turned forty years of age to 

eradicate her own illiteracy by enrolling 

in a literacy centre nearby, after which 

she learned to read and write and even 

obtained her driver’s license.”

Dr. Wafa adds that despite the simplic-

ity and modesty of the house she grew 

up in, her parents were both keen on 

instilling a desire for knowledge and 

education in all members of the family, 

which created a di-

verse environment 

combining various 

interests under one 

roof, including en-

gineering, law, sci-

ence, medicine, languages and even mu-

sic and theatre.

“Despite him being outside the country, 

my father was keen, whenever the op-

“Grew up 
in a diverse 

environment 
that appreciates 
knowledge and 

education”
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portunity rose, to remind us that ‘work 

is worship and religion is in the treat-

ment of others’, which is a moto I live 

my life by.”

Dr. Wafa continues, “for a large family of 

young children and a parent who lived 

abroad, we naturally experienced some 

harsh and unsettling circumstances, 

which motivated us to be independent, 

self-reliant and deal responsibly with the 

family’s day to day needs. For instance, 

it was a norm for me to follow up on 

the car’s maintenance and replace burnt 

light bulbs around the house; a matter I 

did not find abnormal at all, as I grew up 

seeing my own mother carry on various 

tasks around and outside the house. This 

undoubtedly contributed to my person-

ality, as well as my siblings, and served as 

a first ‘workshop’ to refine and build my 

character.”

Education:
On her school days, Dr. Wafa remanenc-

es, “in addition to the rich environment 

at home, school served as the second 

‘workshop’ that formed and shaped my 

personality and interests. I moved be-

tween several public schools in the King-

dom of Bahrain, and for me, the school 

will always remain a fun and exciting 

incubator for learning and discovering, 

and a welcoming place that dazzled my 

young mind and allowed it to grow. My 

years of schooling experience provided 

me with an educational achievement 

that opened my mind to the prospects of 

knowledge, and a space through which I 

learned to socially interact with people 

and their diverse backgrounds, beliefs 

and interests.

“the school also provided me with a 
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play-field, where I could practice sports 

activities that I enjoyed, thus I joined the 

gymnastics team. I was also the master 

of the Girl Guides’ (scouts) team and 

participated in various school celebra-

tions and activities, including the school 

theatre. Being busy with all these ‘extra-

curricular’ activities, at the time, was not 

always welcomed as  it did not align with 

the stereotypical image of a high-achiev-

ing student.”

She continues, “my teachers played a 

great role in instilling important val-

ues and interests in us and I owe them 

much gratitude and appreciation. I am 

saddened that often educators become 

unknown soldiers, that are underap-

preciated and in times neglected. They 

definitely deserve to be paid attention to 

by the country for their important role 

in forming the future of society and up-

coming generations.”

On her interest in theatre and acting, 

she elaborates, “In my teenage years, I 

enjoyed acting, perhaps I was convinced 

it would serve my passion for life and 

allow me to experience different worlds, 

I even wanted to study theatre arts at 

university. However, by end of second-

ary school, my interest in science, par-

ticularly mathematics 

and physics overcame 

all other interests. This 

combined with my  ac-

ademic excellence and 

the encouragement of 

those around me, led 

me to decide to study engineering. Nev-

ertheless, theatre remained a beautiful 

hobby I practiced from time to time 

until my early years at the University of 

Bahrain (UOB). During high school, I 

played a role in the play ‘Amer and the 

Monkey’ in Awal Theatre, which was the 

first Bahraini play intended for children 

“Bahrain’s 
engineering 
sector has 

precedence 
over Gulf 
states and 

the region”
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and I also acted in ‘The Journey of But-

terflies’ and ‘For the Benefit of the Light’”.

Dr. Wafa recalls the early days of joining 

UOB and says, “as a child, even though 

I often dreamt of building a circular 

house, I had no clue what architecture 

was. I did not have much knowledge 

about the various engineering disci-

plines, as academic guidance was not as 

available as it is nowadays. However, to-

wards the end of foundation year at the 

University, I had made up my mind. My 

passion for electricity was clear, thus I 

chose to study electrical engineering and 

was among the first batch of those who 

graduated with a Bachelor’s degree in 

Electrical Engineering from UOB.”

On university life, she shares, “it is a re-

markable coincidence that I liked elec-

tronic engineering due to the position 

the subject’s teacher had towards wom-

en’s ability to grasp the subject. He was 

quite conservative and believed that 

there was no place for women in engi-

neering, to the extent of ignoring the 

presence of female students, which tru-

ly challenged me to prove my presence 

in the classroom. With my perseverance 

and persistence, he had no choice but 

to give me an excellent grade and I am 

sure that this contributed somewhat to 

a small change in his viewpoint, as he 

chose me to work with him on my grad-

uation project, which resulted in a num-

ber of research papers being published 

in my name alongside his as the profes-

sor of the subject.”

She adds, “I can say that the third ‘work-

shop’ that contributed to my personality 

was university life and the rich human 

experiences and knowledge it offered. 

The student community developed my 

social maturity and deepened my vari-

ous cultural interests. As a young gen-

eration, UOB’s student community was 

full of ideas, enquiring about pressing 

questions and seeking answers through 

various useful dialogues and debates. As 

such, university life provided a rich so-
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cial environment and offered me many 

friendships that I respect and cherish to 

this day, as I still meet with university 

friends from time to time.”

Teaching at UOB:
On her journey of working at UOB, Dr. 

Wafa says, “after graduating from uni-

versity, I applied for a teaching assistant 

position and a Master’s program schol-

arship. However, again, I was surprised 

to be rejected for being a woman. Nev-

ertheless, I insisted on continuing my 

education with the financial aid of my 

father and sister and headed over to The 

University of Liverpool, UK to enrol in 

the Master’s program for Electronic En-

gineering. After obtaining my degree, I 

applied for the po-

sition of lecturer at 

UOB and was accept-

ed within one week 

of returning home. 

At the time, I was the 

only academic female 

employee working in 

a department that was dominated sole-

ly by men’s presence, which again drove 

me to work hard to prove my compe-

tence and I earned the trust of the de-

partment’s heads and fellow employees.”

She adds, “therefore, immediately after 

graduation, I worked as a university lec-

turer for two years. An experience that 

was not easy for me, especially as I taught 

students who were close to me in age and 

practiced the role of lecturer with stu-

dents who were my colleagues just one 

year earlier. Still, it was a pivotal time 

that deepened my thirst for knowledge. 

After that I took a break from teaching 

as I had received a UOB scholarship to 

enrol in the Ph.D. program at Tufts Uni-

versity, Boston, USA. Upon obtaining 

my Ph.D. degree, I returned to work at 

UOB for another 11 years.”

Dr. Wafa sees that working at UOB was 

the fourth “workshop” that developed 

and refined her personality and it was a 

prosperous time in the history of her ca-

reer. She explains, “I very much enjoyed 

teaching and working with students and 

various university committees, but every 

beautiful story has an end. In the year 

2007 the Education and Training Qual-

ity Authority (BQA) was found and my 

journey with UOB ended as I began a 

new chapter being part of the team that 

founded the BQA, where I am currently 

the Director of Directorate of Vocational 

Reviews.”

“The presence 
of Bahraini 

female 
engineers in 

the sector 
matches 

that of the 
European 

countries”
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Joining BSE:
Dr. Wafa believes that BSE plays an im-

portant leadership role in enhancing the 

professional presence of engineers in 

society. As the engineering profession 

is one that plans for the future, BSE of-

fers a practical platform for technical 

and scientific engineering dialogues that 

serve the future of society.

Due to being occupied with her studies 

abroad, Dr. Wafa naturally did not have 

an active presence in BSE at the begin-

ning of her career. Nevertheless, after ob-

taining her Masters and Ph. D. degrees, 

she became keen on participating in the 

various BSE activities and committees, 

hence BSE became her fifth “workshop”.

“When I first joined BSE, I never thought 

of what I could gain,” she shares, “rath-

er, being active at the society was out of 

the desire to personally contribute to the 

professional environment among indi-

viduals with different specialisations. We 

are brought together by a passion for the 

future of the engineering work and to 

serve the profession, and then contrib-

ute to the sector’s decision-making in a 

way that serves our country.”In this re-

gard, Dr. Wafa notes that BSE has played 

its role as a platform 

for engineers from 

various disciplines, 

especially that the key 

individuals who man-

aged BSE are major 

decision makers and 

occupy senior leader-

ship positions, which facilitates issuing 

laws and strategies that support the en-

gineering sector in the Kingdom of Bah-

rain.

“Tamheed 
is an 

ambitious 
program 
that will 

add a local 
spirit to the 
Engineering 

sector”
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Dr. Wafa also believes that creating 

programs and initiatives such as the 

Fresh Graduate Recruitment and Train-

ing Program “Tamheed”, which BSE 

launched in association with Tamkeen 

and the Ministry of Labour and Social 

Development significantly contributes 

to motivating young Bahrainis to enter 

the engineering sector and take part of 

the labour market, it also stems from a 

core responsibility BSE has towards the 

engineering profession in Bahrain. Nev-

ertheless, Dr. Wafa believes that BSE 

ought to play a more influential role in 

qualifying engineers, perhaps in associ-

ation with the Council for Regulating 

the Practice of Engineering Professions 

(CRPEP) and other relevant bodies.

CRPEP Membership:
The sixth “workshop” in Dr. Wafa’s life 

is her appointment in CRPEP for two 

terms that spanned over six years, the 

first term as a council member and the 

second as Vice Chairperson. Through 

her presence at the Council, she contrib-

uted to regulating Bahrain’s engineering 

profession and reviewing the Council’s 

regulations. She also worked on drafting 

and editing the Council’s mechanisms 

for licencing and classifying engineering 

offices as well as individual engineers as 

the Head of the Technical Committee 

for Engineering Offices. 

Dr. Wafa believes that CRPEP fac-

es several challenges in advancing the 

profession of engineering. The Council 

has significantly contributed to spread-

ing awareness and overseeing the im-

plementation of the Law for regulating 

the engineering profession in Bahrain, 

as well as dialoguing with relevant gov-

ernment bodies and engineering offices. 

Moreover, the Council closely monitors 

the licencing and classification of engi-

neering firms and individual engineers. 

However, there is now an urgent need to 

review the current classification mech-

anisms and further professionalise the 

engineering profession by collaborating 

with BSE and other relevant bodies to 

develop precise technical frameworks to 

assess the expertise of individual engi-

neers, such as administrating specialised 
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examinations similar to those conducted 

in Saudi Arabia and Kuwait. 

Assessing engineering profession in 

Bahrain, Dr. Wafa comments, “I believe 

that Bahrain has historically preceded 

GCC countries in this field, as the pace 

of engineering work in Bahrain has been 

faster than the rest of the Gulf. Bahrain 

is also distinguished by the presence of 

female engineers since its early days, at a 

density equivalent to developed Europe-

an countries; exceeding 30%.

On the other hand, despite the growth 

and development recognized by Dr. 

Wafa, she sees that a big challenge to 

watch out for is the heavy dependence on 

non-national labour in this sector. She 

stresses that what distinguishes Bahrain 

is the abundance of local talent across 

all engineering sectors, of which contin-

uation must be ensured by encouraging 

youth to study engineering and provide 

graduates with training opportunities.

Academic & Professional Achievements:

Dr. Wafa was keen on partaking in many 

activities with a number of ministries, 

government bodies and private institu-

tions. While working at UOB she helped 

organizing several forums, as well as 

presented research papers in a number 

of conferences. She also participated in 

the development of specifications for the 

Ministry of Commerce and was a mem-

ber then Chairperson of the Advisory 

Committee for Consumer Affairs in the 

Telecommunications Regulatory Au-

thority between the years 2006 and 2008. 

As for her membership in CRPEP, she 

was an active member in several com-

mittees with the aim of organizing engi-

neering work and developing the profes-

sion and engineers overall.

In the year 2007, she was presented with 

the Change Agent Award by the Grace 

Hopper Celebration, USA, celebrating 

women in engineering and technology.

Dr. Wafa also made many contributions 

to quality assurance of education insti-

tutes and their academic programs both 

in Bahrain via her work at BQA and in 

the region through her membership as 

an external auditor of the Oman Aca-

demic Accreditation Council and the 

Abu Dhabi Education Council. 
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Interests & Wisdom:
On a more personal note and with re-

gards to her hobbies, Dr. Wafa shares, “I 

truly enjoy traveling as well as reading 

novels, philosophy books, biographies 

in Arabic and English and I also enjoy 

reading Spanish novels for their beauti-

ful rhetoric and the mesmerizing blend 

of fantasy and reality. In addition, I tend 

to read books and novels based on doc-

umented historical aspects of the lives of 

individuals and nations.”

A wise saying I like is, “when you per-

form a task, God likes you to do it skil-

fully.”

Family & Role Model:
With regards to her family, Dr. Wafa 

shares, “I make sure that our family life 

is based on mutual respect, honesty and 

full openness about all matters related 

to our present and future. I have two 

daughters, the eldest studies medicine 

and the younger architecture, aspired by 

her architect father.”

As for her role model, Dr. Wafa says that 

her father, may he rest in peace, and her 

mother are her role models in life, for all 

the work they did to instil noble values 

in her and her siblings, which reflects 

today on her daughters in terms of in-

dependence and discipline in work and 

study.
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The Bahrain National Space Science 

Agency (NSSA) marks a paramount leap 

in the path of progression in the King-

dom of Bahrain, especially as it reflects 

the vision of His Majesty King Hamad 

bin Isa Al Khalifa and comes in line with 

the Kingdom’s directions to enhance sci-

entific research.

In this issue of Al Mohandis, we inter-

view H.E. Dr. Eng. Mohammed Ebrahim 

Al Aseeri, Chief Executive of NSSA to 

shed light on this important initiative 

that shall serve many sectors in the King-

dom of Bahrain.

What are NSSA’s main projects?

NSSA’s work is guided by its strategic plan 

for 2019-2023, which is based on Bahrain’s 

Space Policy and was approved by the Cab-

inet of Bahrain in December 2018.

The strategic plan identifies a number of 

key objectives and initiatives, most notably 

the construction of the first space satellite 

made by Bahraini hands, establishment of 

a laboratory to analyse satellite data and 

images, building a ground station for sat-

ellite communication as well as other ini-

tiatives.

Dr. Mohammed Al Aseeri
Chief Executive of NSSA

Project

The Bahrain National 
Space Science Agency 
(NSSA)
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How does NSSA’s presence serve Bah-

rain’s 2030 Vision?

Firstly, I would like to point out that the 

National Space Policy and NSSA’s strategic 

plan have been prepared based on Bahrain’s 

Economic Vision 2030, the Government 

Action Plan, the United Nations Sustaina-

ble Development Goals, the National Strat-

egy for Higher Education and the National 

Strategy for Scientific Research.

To answer the question; the Economic Vi-

sion 2030 stressed the need to develop the 

national economy and increase productiv-

ity through innovation. It also highlighted 

the importance of increasing growth rates 

by developing a sophisticated business en-

vironment and an advanced infrastructure. 

The space sector contributes greatly to the 

implementation of these goals and con-

tributes to achieving them in high rates.

Investing in the space sector is no longer 

a luxury but a must. It is a fundamental 

pillar in the infrastructure of countries 

seeking growth, development and prosper-

ity for their people. According to a study 

published by the UN, almost 40% of the 

Sustainable Development Goals cannot be 

achieved without the support of space sci-

ence and technology.

Thus, NSSA plays a key role in achieving 

the Economic Vision 2030, as it contrib-

utes to establishing a new sector in the 

Kingdom of Bahrain and creates new and 

sustainable job opportunities with mid to 

high incomes, which, according to global 

studies, will be prominent jobs in compar-

ison to many that shall be obsolete in a few 

years.

The space sector experiences rapid growth, 

with a total global government investment 

currently exceeding $350 billion annually 

and an increasing private investment. This 

confirms what we have said and stresses on 

the sustainability aspect of this sector.
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What is the relationship between NSSA 

and the engineering sector in Bahrain?

The relationship between NSSA and en-

gineering in Bahrain is fundamental and 

indisputably close. The space sector pri-

marily depends on several disciplines, in-

cluding mechanical, chemical, electronic, 

electrical, telecommunications, computer, 

aviation engineering and others. It also de-

pends on knowledge from other sciences 

such as mathematics, physics, chemistry 

and geography.

NSSA has often responded to queries from 

parents and students on academic disci-

plines that are pre-required for the study 

of space science and we constantly empha-

sised the study of basic sciences and any 

of the engineering disciplines or sciences 

mentioned above.

What are the engineering 

disciplines related to NSSA’s 

projects? And do they require 

unconventional engineering 

studies?

NSSA currently focuses on 

the engineering disciplines as-

sociated with the projects un-

der implementation, which we 

have explained in the previous 

answer.

In this regard, it must be clarified that al-

though there are limited attempts by some 

universities to include space studies in their 

programs, currently there are no programs 

available for Bachelor of Space Engineering 

or Space Science. However, some prestig-

ious universities offer postgraduate studies 

in the field of space engineering and space 

science, and those are carefully designed in 

collaboration with international space re-

search centres and agencies with the pur-

pose of providing qualified engineers.

With regards to the second part of the 

question, there are no unconventional spe-

cialisations. However, the requirement is 

to qualify engineers graduating from the 

mentioned disciplines, equip them with 

space science skills and knowledge and 
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train them to deal with the relevant mod-

ern software and hardware. This is being 

adopted in many countries who entered 

the space field and is considered a best 

practice in this aspect.

Does the engineering sector in Bahrain 

have the readiness to cooperate with in-

stitutions such as NSSA?

Bahraini engineers are distinguished with 

their competence and ability to self-learn 

and self-develop, as well as their love for 

challenge and proving themselves. The en-

gineering sector in Bahrain is strong and 

rich with experience and expertise and I 

can therefore say that it is well-capable of 

cooperating with NSSA and meeting its 

needs.

Bahraini engineers have demonstrated 

their abilities while participating in train-

ing courses and workshops organised by 

NSSA for the relevant government bodies. 

They were able to adapt to the new and di-

verse requirements in this field. Addition-

ally, those whom NSSA invested in have 

taken first place over their peers from oth-

er countries around the world.

Some engineering sectors might normally 

require some limited space science related 

courses, as space specialists are also invited 

to participate in conferences and semi-re-

fresher courses to hone their talents and 

ensure they keep up to date with the rapid 

changes in today’s world.

What are the main challenges that face 

achieving your projects and objectives?

As space science is relatively new in this 

part of the world, it is natural to face some 

challenges, most notably capacity build-

ing in the fields of space science and re-

lated space applications. Following that 

challenge is the availability of adequate fi-

nancial funding, which is a relatively high 

investment. The third challenge is to raise 

community awareness on the importance 

of space science.

What are the solutions to these challeng-

es from your point of view?

The solutions are simple and feasible. 

NSSA has launched the National Capacity 

Building Initiative by conducting a series 

of training courses and workshops, which 

were attended by its own employees as well 

as employees from other relevant govern-
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ment bodies.

We also launched the “Bahrain Space 

Team” to grant scholarships to a number 

of those who meet the requirements for 

space related graduate studies. NSSA has 

benefited from the memorandums of un-

derstanding it has signed with a number 

of prestigious international space agencies, 

enabling us to offer training opportunities, 

grants and scholarships for the most pres-

tigious research centres and top interna-

tional universities in the field.

In addition, NSSA has cooperated with 

a number of entities to obtain financial 

funding. We have implemented a number 

of initiatives that contribute to spreading 

knowledge and awareness of the impor-

tance of space science, including construc-

tive and fruitful cooperation with the Min-

istry of Education, the Council of Higher 

Education, the University of Bahrain and 

Bahrain Polytechnic, as well as a number 

of private sector institutions such as Gulf 

Petrochemical Industries Company.

Other initiatives include the printing 

and publishing of a number of informa-

tive brochures, preparing and publishing 

awareness-raising press articles, speaking 

at TV and radio interviews to educate the 

public, positively utilising social media 

channels as well as developing the NSSA 

website, which will serve as an educational 

platform that will also provide a number 

of services.

Are Bahraini engineers engaged in con-

struction and design?

Implementing the directions of our wise 

leadership, since its establishment, NSSA 

has been keen to invest in Bahraini talents.

Today, we are proud to boast a 100% Bah-

rainisation, which reflects our full confi-

dence in local talent. All of our projects 

and initiatives are proudly fully carried out 

by Bahraini hands, from design and imple-

mentation to construction, operation and 

maintenance.

Are there specialised training programs 

for engineers enrolled in NSSA?

As explained, NSSA, in association with 

renowned agencies and think tanks, pro-

vided specialised courses to its affiliates to 

ensure their capacity building in the field 

of building space satellites and other space 

applications. We also familiarised them 
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with the fundamentals of space science 

and acquainted them with various space 

activities related to the projects for which 

they are responsible.

BSE has a training centre that offers ex-

cellent programs. How can this centre co-

operate with you?

NSSA has special and precise needs in 

terms of building the capacity of its em-

ployees. These needs are moving upward 

in the scientific and technical pyramid, in 

line with the growing scientific expertise of 

its affiliates.

We thus welcome cooperation with all 

parties, provided they have the capability 

to meet NSSA’s requirements, taking into 

account factors of time, budget and the 

ability to offer professional internationally 

recognised certificates.

What are the synergies between NSSA 

and BSE in relation to holding conferenc-

es and seminars?

With the rapid growth of NSSA, it has been 

joining a number of specialised interna-

tional space science organisations and con-

ferences and continues to receive calls to 

join the membership of many internation-

al bodies. The hosting of these conferenc-

es moves annually between member states 

and the Kingdom of Bahrain is among 

leading and distinguished countries when 

it comes to organising major international 

conferences and aims to be an internation-

al centre for organising such events itself.

As BSE is one of the outstandingly effi-

cient, active and experienced societies in 

Bahrain, it is hoped that there will be a sig-

nificant future cooperation between both 

parties to host an international space con-

ference in the Kingdom of Bahrain.

Additionally, space science awareness cam-

paigns require that both parties establish 

closer ties to carry out their social respon-

sibilities through organising competitions, 

seminars, engineering projects exhibitions 

and hosting institutes specialised in space 

science related innovation and all relevant 

sciences and knowledge.

The AWS Cloud infrastructure has been 

architected to be one of the most flexible 

and secure cloud computing environments 

available today. AWS’s scale allows signifi-

cantly more investment in security polic-

ing and countermeasures than almost any 

large company could afford themselves. 
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Vision

The Project reflects Bahrain’s Vision 

2030 by emphasizing the Quality of 

Higher Education. According to Dr. 

Ahmed Aljanahi:

“The Euro University of Bahrain is a 

dove of peace that links the western 

civilizations with our orient region”.

Birth of a Dream  

“Where education meets markets” is 

the slogan of the Euro University of 

Bahrain.

With regard to Al Mohandis Magazine’s 

topic for this issue, Dr. Ahmed Aljanahi, 

Founder and Chairman of the Euro Univer-

sity of Bahrain (EUB), will show us the stag-

es for fulfilling his dream and the founders’ 

bold and unique dream in the region.

His many travels between the countries of 

the world and his passion for the Eastern 

and Western civilizations created the dream 

of linking the Eastern and Western cultures 

in a civilized and sophisticated manner in 

line with our current era - a dream and an 

obsession that must be achieved in some 

way. His eager spirit that inspired him to 

Profile

Dr. Engineer Ahmed Aljanahi
Founder and Chairman of the Euro 

University of Bahrain 

Euro University of 
Bahrain (EUB)
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move and travel among the civilizations 

made him establish a project that combines 

modernity and classicism in the same place, 

and connects the East with the West; and 

that is the educational edifice - the Euro 

University of Bahrain (EUB).

Why Bahrain?

Our Kingdom of Bahrain has strong histor-

ical, political, educational and fraternal re-

lations with the UK and Europe; a relation-

ship that has been close since ancient times 

and continues to this day.

Hence, the Kingdom of Bahrain is an ide-

al place to embrace such a unique edifice 

among the countries of the region, being a 

natural hub connecting the East with the 

West; the medium through which the Euro 

University of Bahrain can utilize and seize 

this opportunity to teach a positive genera-

tion, looking towards the horizon of a new 

future that is different from what is famil-

iar. Accordingly, studying at the Euro Uni-

versity of Bahrain (EUB) depends on the 

innovative education system and the most 

attractive specializations for the students, 

such as Technology, Information Technolo-

gy (IT), Business Administration, Banking 

Services, and undoubtedly the engineering 
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specializations. Therefore, the EUB consists 

of all these specializations from 28 Europe-

an countries, all of which are taught in Eng-

lish language; the matter that has greatly 

helped in breaking the traditional aversion 

of the students in the East from studying in 

the European countries.

EUB is also a central geographical loca-

tion; as it provides the best academic and 

cultural environment in a modern, proper, 

and prosperous style that can be developed 

and advanced. According to the Founder 

and Board Chairman of the University Dr. 

Ahmed Aljanahi, the university campus is a 

forum where minds meet and the cultures 

of different nations from the West to the 

East and vice versa become connected. Ac-

cordingly, Dr. Ahmed Aljanahi stressed that 

the university’s direction towards this mul-

ticulturalism will attract distinguished stu-

dents from all over the world, whether from 

the GCC States region, the Indian Subcon-

tinent, Central Asia and others; as he ex-

pressed that this interconnection between 

the Eastern and Western cultures under one 

roof will serve as a dove of peace among the 

civilizations of the nations.

Nature of EUB’s Education

In his speech about the nature of education 

at the University, Dr. Ahmed Aljanahi was 

keen on pointing out that the five colleg-

es included in the EUB, namely: Business 

Administration, Law, Engineering, Infor-

mation Technology and Human Sciences, 

will include high quality levels in higher ed-

ucation; especially since they will be imple-

mented at the EUB under its slogan “where 

education meets markets”; in addition to 

the fact that the selection of the five colleg-

es did not come out of nothing, but rather 

came to represent the five pillars of Islam; 

along with reflecting the five triangles in the 

flag of the Kingdom of Bahrain.”

Stressing that the methods and techniques 

of receiving science and knowledge at the 



Issue 69 - Bahrain Society of Engineers

25

EUB will not be monotonous and routine, 

similar to what is customary in most, if not 

all the regular universities, the EUB was 

keen on attracting a distinguished academic 

cadre and a teaching staff in terms of being 

international lecturers with very high qual-

ifications; in addition to attracting mar-

ket experts and consultants who have the 

ability to encourage scientific research and 

apply it to the most important investment 

and development sectors in the countries, 

such as the banking and finance sector and 

other sectors affecting the countries’ econ-

omies. Accordingly, EUB will become an 

“Applied University”, and the buildings will 

be like incubators that provide the right 

environment for students to communicate 

effectively with the market and what is hap-

pening in the real world; the matter which 

contributes to their proper preparation to 

be fully ready to be launched in the labor 

market with the necessary experience and 

professionalism required in a highly com-

petitive work environment; the matter that 

the founders were keen on having in the 

EUB’s master plan, which has undergone a 

number of modifications due to studying 

the changing sustainability requirements in 

the region’s markets. 

Furthermore, Dr. Ahmed Aljanahi expects 

that these academic specializations will 

create an attractive market for distinctive 

students with the highest level of academ-

ic efficiency from the Kingdom of Bahrain 

and the region’s countries; in line with Bah-

rain’s National Vision 2030; and that is in 

addition to his emphasis on the EUB’s in-

tention to offer a Master’s Degree in Wealth 

Management, which is a very important 

financial skill for the current chief exec-

utive officers. This program is the first of 
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its kind among the academic programs in 

the region’s country; the matter which will 

confirm the reality of Bahrain’s main and 

consistent role as a financial center for the 

countries of the region as a whole.

Europe at the Heart of the Campus 

Dr. Ahmed Aljanahi stated: “We were keen 

on transferring the concept of the educa-

tional life on the European continent and 

combining between the public life and the 

academic and professional life through re-

flecting the public life on the activities of 

the University Residence”.

He added: “In line with the general vision 

and the University’s first objective - linking 

the East with the West - all the Universi-

ty’s buildings will be named after the 27 EU 

countries, and the main streets surrounding 

the University and within it will carry the 

names of the European capitals, while the 

corridors will be named after the European 

cities; all of which comes with the aim of 

giving the students a sense of being part of 

the European continent culture in the heart 

of the Middle East.”

Dr. Ahmed Aljanahi explained that in or-

der to achieve the philosophy of “total cul-

tural and academic immersion” sought by 

the EUB, it activated a calendar of impor-

tant events and activities that occur in the 

world to be about 52 events; in order to be 

at a rate of one event per week throughout 

the year. Among these events is to celebrate 

Nobel Prize winners, authors, writers, art-

ists, philosophers, public figures, important 

events and outstanding achievements, and 

the EUB’s campus will be full with an event 

every week, which will generate a firm belief 

that part of Europe has been instilled in the 

Kingdom of Bahrain. 

He said: “The bold plan of the main campus 

is characterized by ambition and joy; as the 

self-sufficient campus will include about 

10,000 students when completed, and the 

EUB is located at the heart of the educa-

tional district in the Kingdom of Bahrain; 

only 7 km from the center of Manama, the 
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capital, and about 14 km from the Bahrain 

International Airport. The EUB enjoys a 

beautiful location surrounded by agricul-

tural lands, and it is also close to Bahrain 

Polytechnic College, the University of Bah-

rain, the Arab Open University, the Min-

istry of Education, the Higher Education 

Council and the Ministry of Interior; in 

addition to the outstanding private schools, 

including Ibn Khaldoun National School 

and Bahrain Bayan School.

The main campus will become a fully inde-

pendent and self-sustaining entity, a place 

where students feel free, distinguished and 

safe; and in order to achieve a complete pic-

ture of a natural environment, there are no 

gates or barriers; instead the campus is sur-

rounded by a wonderful water canal and a 

safe area for pedestrians. The EUB’s build-

ing also includes an underground car park 

with a capacity of 5,000 cars; thus provid-

ing a clean environment free of pollution 

by keeping pace with the University’s trends 

in designing the buildings according to the 

green buildings requirements and the en-

vironmental controls, in order to achieve a 

completely pollution-free environment.

He stressed that the EUB was keen on pay-

ing attention to the fitness of its students 

and provided a golden opportunity in this 
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regard; as it designed modern sports facil-

ities, such as a state-of-the-art gym full of 

all the advanced fitness equipment that will 

work 24 hours a day, seven days a week, and 

a jogging track of 2.2 km surrounding the 

entire campus; in order to maintain their 

fitness and encourage them to engage in the 

sports activities.

The Business Administration, Law, Engi-

neering, Science, Information Technology, 

Human Sciences, Arts and Business Incu-

bators colleges are all located in separate 

buildings designed by a selected group of 

national and international architects; the 

matter which will create exquisite designs 

in more modern and futuristic methods; es-

pecially since all the EUB’s buildings will be 

designed using the green technology.

Each academic building will be designed by 

a different architect who reflects a different 

cultural environment; thus creating more 

modern and futuristic designs using the 

“green” technology; while adopting envi-

ronmental guidelines during the construc-

tion; as each college has its own distinc-

tive design that reflects its specialization 

through the design.

The 1.5 km long canal, which will be called 

“Bahrain Canal”, consisting of two parts, 

one with saltwater and the other with fresh 

water, divides the campus into two separate, 

interconnected and simultaneous sections; 

i.e. the Academic Institutions and the Sup-

port Services; as the canal also acts as a wa-

terway that separates the campus from the 

general public. When Dr. Ahmed Aljanahi 

was asked about the reasons for the pres-

ence of salty and fresh water in the water 

canal, he answered: It means that we are in 

“Bahrain”, whose waters are characterized 

by their sweetness off the coast of Bahrain 
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and the freshwater springs located in the 

same salt sea, according to the accounts of 

pearl divers in the past. The canal is locat-

ed on a walkway similar to a river walkway; 

and there is an underwater museum with 

various sculptures depicting the history of 

Bahrain and the evolution of humanity, and 

the viewer can enjoy looking at these sculp-

tures just by looking down the canal.

The campus is also divided in half by the 

Euro Boulevard, which is fully available to 

the general public and students at the same 

time. The design of these modern roads in-

cludes the spirit of free thinking, the move-

ment between the East and the West, the 

culture, the classical style and the moder-

nity in practical exercise, which will be full 

of diversity; and the restaurants will be a 

memorable and rewarding break for the 

students and campus visitors, and an op-

portunity for recreation and rest after the 

hardships in the academic studies.

A line for the electric tram will pass along 

the campus; giving it a real vivid feeling. In 

addition, the new railway network project 

“Metro” in Bahrain will include the Blue 

Line, which will pass alongside the campus.

Dr. Ahmed Aljanahi confirmed in this re-

gard that the EUB will be one of the largest 

private universities in the region, and said: 

“Here - at the EUB - the West and the East 

come together. Everything described in the 

previous context is located in the heart of the 

campus and in a central location designed 

in an oval area that reflects the beauty of 

this cultural educational edifice in terms of 

the form, the concept and the smooth steps 

in the design; in addition to the power of 

communication between the past, the pres-

ent and the future. The mosque located in 

this area comes as a reminder of a constant 
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fact that the EUB has a deeply rooted base 

in the Eastern and Islamic culture”.

Dr. Ahmed Aljanahi expressed the EUB’s 

pride in the attendance of the German 

Chancellor Gerhard Schröder, and His Roy-

al Highness Prince Khalifa bin Salman Al 

Khalifa, Prime Minister of the Kingdom of 

Bahrain, to the ceremony of laying down 

the cornerstone for the University. In rec-

ognition of the importance of this event, 

the ceremony was attended by His Highness 

Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa, 

the Personal Representative of His Majesty 

the King, and a number of members from 

the Council of Ministers; as well as the Ger-

man Ambassador, and a group of dignitar-

ies from various Arab, Gulf and European 

countries.

His Royal Highness Prince Khalifa bin Sal-

man Al Khalifa, the Esteemed Prime Minis-

ter, participated with the German Chancel-

lor Gerhard Schröder, who visited Bahrain 

for the first time, in laying down the cor-

nerstone of the University; thus reflecting 

the keenness of the European Union and 

the Federal Republic of Germany on trans-

ferring the educational and cultural expe-

rience to the Kingdom of Bahrain; in addi-

tion to their participation in irrigating the 

“Nakheel” tree using the water transported 

from the German city of Hanover and the 

water in the artesian wells in the Kingdom 

of Bahrain, which reflects the intermingling 

and strength of the relationship between 

the Kingdom and the European continent. 

Chancellor Schröder took the opportunity 

to meet with His Majesty Hamad bin Isa Al 

Khalifa, King of Bahrain; the matter which 

increased the importance and momentum 

of the inauguration ceremony.

With regard to the three-dimensional cor-

nerstone, Dr. Ahmed Aljanahi said: “The 

stone is carved in granite and is strategical-

ly located where it is directed towards three 
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destinations, namely the City of Makkah, 

the United Kingdom and the City of Berlin; 

the matter which symbolizes the wonderful 

integration and intermingling between the 

Arabic and English speakers in the heart of 

Europe”.

Dr. Ahmed Aljanahi concluded his speech 

about this trend and the hard work to com-

plete this distinguished cultural and edu-

cational edifice by saying: “We are work-

ing hard to link our trends with the trends 

of our beloved Kingdom, while seeking to 

achieve a single objective, which is to put 

the Kingdom of Bahrain on the map along 

with the developed and high-end countries, 

not only in terms of their economic and in-

vestment aspects, but also intellectually and 

educationally; stressing that this will not 

be achieved unless we create a harmonious 

mix between our trends as investors and 

the trends of the ambitious vision launched 

by His Royal Highness Prince Salman bin 

Hamad Al Khalifa, i.e. the Vision 2030, 

which emphasizes the imperative need for 

development and sustainability in all fields 

at all levels. Education is certainly one of 

the most important fields that this vision is 

keen on achieving, on the premise that edu-

cation is the basis for the rise and prosper-

ity of nations”
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  General

In order to deliver on the vision, and to 

translate the experience of the students, 

tenants and visitors of this visionary pro-

ject into a physical livable environment for 

the students, staff, tenants, and visitors, the 

master plan technical design was carefully 

developed by specialized firms, and under 

the close supervision and direction of Dr. 

Ahmed Aljanahi.

In order to achieve a harmony and feel-

ing of “the place”, it was important to de-

velop a comprehensive set of guidelines in 

the form of a “Development Guidelines” 

document, which serves to inform the fu-

ture individual plot developments as to 

the overall theme, look and feel and over-

all spirit of the place. The guidelines cov-

er not only the architecture of the various 

zones and districts, but also the landscape 

elements, roads and roadside elements such 

as sidewalks, lighting poles etc. As such, 

these Guidelines aim to realize the vision 

conceived for the project overall, and not 

have individual, independent, unsynchro-

nized plots and developments being devel-

oped. Yet, the Guidelines avoid being overly 

prescriptive, and are therefore an aid to de-

signers/architects and are therefore not in-

tended to restrict design creativity, variety, 

innovation or imagination, but rather only 

maintain the spirit and theme uniformity. 

As mentioned earlier, the master plan is 

mainly divided into two zones: the Academ-
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ic Zone and the Support Facilities Zone. 

The following is a brief description of the 

master plan design of those zones and their 

elements:  

  The Academic Zone 

The Academic Zone architecture is contem-

porary yet respects the culture and climate. 

The university faculty buildings are modern 

and offer elements to shade the students 

and faculty who use the outdoor spaces. The 

design of the Academic zone is scalable, al-

lowing for growth over time. Materials used 

include efficient glazing, aluminum, steel 

and polished stone. Shade, patterns and 

decorative elements reflecting the culture 

and past of the region are brought to life.

Faculty Buildings: The Faculty Buildings 

whose total built up area is more than140,000 

square meters, are expected to provide all 

the space the university requires. From labs 

and classrooms, to student activities and 

support spaces. The campus is anticipated 

to grow in phases, and the building com-

ponents will be developed over time, so the 

building forms were designed to allow an 

orderly development.

Boulevard Buildings: The Boulevard 

Buildings in the Academic Zone area are 

intended as mixed-use, with grade ‘A’ office 

space at levels above ground, ranging from 

4 to 5 floors. These buildings are expected 

to be used by the university and its part-

ner organizations, with some of the office 

spaces being used as accommodation in 

the planned incubator programmed. That 

would give the students a unique oppor-

tunity to work in related industries during 
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and after their education.

Open Spaces: The design allowed for a 

number of open spaces, both within each 

plot and around dedicated plazas and parks. 

This is an important element allowing are-

as for students and staff to gather, socialize 

and interact.

Euro Boulevard and Tram: The Euro 

Boulevard, approximately 1 km in length, 

will act as the transition between the two 

zones. Designed as a pedestrian friendly 

street, at the center of the Boulevard is the 

EUB Tram. A dedicated people mover, the 

tram will transport students and visitors 

across the township in comfort, safety and 

convenience. 

  The Support Facilities Zone 

Moving over to the Support Facilities Zone, 

the architecture theme is influenced by the 

culture of the region, as mentioned earlier.

EUB Souq: Starting with the nostalgic an-

cient shops, the EUB Souq is situated be-

tween the townhomes and student housing 

and hotel. The Souq will not only be a desti-

nation for retail and food and beverage, but 

also act as a ‘hangout’ for visitors and stu-

dents alike to socialize and interact. Narrow 

alleyways are shaded from above, allowing 
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sunlight to stream in, creating patterns and 

forms on the patterned sidewalks. 

EUB Mall: EUB Mall will fulfill a shopper’s 

dream, catering to all the needs, acting as 

a neighborhood mall in scale, and will fo-

cus on providing the necessities of campus 

life from bookstores and banking to super-

markets and clothing. International retail 

brands will make the mall a destination for 

external visitors as well. The typical look 

and feel of the experience will be familiar, 

but the design and materials will continue 

to invoke the Arabian theme. 

Retail: As such, and to serve the student, 

resident and visiting populations, Dr. 

Ahmed Al Janahi was keen to have the mas-

ter plan provide adequate high quality and 

high availability retail facilities represented 

by the EUB Souq, EUB Mall and the build-

ing ground floor retail.

Student Housing: The student and staff 

housing will provide 220 units for students 

and staff to reside within the village in safe 

and secure residential buildings. Centrally 

located, these buildings will allow students 

and staff easy access to both the academ-

ic zone and all the support activities of the 

zone.

EUB Convention Centre: The EUB Con-

vention Centre is designed to become the 

location for most of the university’s lectures 

and discussions. Lecturers will be invited 

from around the globe to provide insight 

and thought on a variety of subjects for 

students and visitors alike. It will also host 

graduations and ceremonies. In addition, 

the community wider Bahrain community 
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will have access to the Convention space for 

business conventions, gatherings and prod-

uct launches.

Residential: As for residential options; stu-

dent, staff and visitors who may be studying 

or working on campus and who may have 

a need for a larger residential unit. Geared 

for families, the townhomes provide a se-

cure and safe area within the campus. The 

townhome neighborhood will feel familiar, 

with arches, wood and shaded streets, cob-

blestone and gathering areas, offering a qui-

et escape from the hustle and bustle of the 

township. 

Landscaping: Carefully designed landscape 

areas will be inviting with a canopy of trees 

and gardens, yet sustainable as to preserve 

our precious resources. 

Boulevard Buildings: Like the Academic 

Zone, the Boulevard Buildings on the Sup-

port Facilities Zone are intended for mixed-

use with office type space at levels above 

ground and retail at ground. Also, ranging 

from 4 to 5 floors, the use is expected to 

be primarily by university itself or organi-

zations working with or for the university, 

and the office spaces could be used as incu-

bator type companies to support the facul-

ties, giving students an opportunity to work 

in related industries during and after their 

education. 

EUB Sports & Recreation Center: The vi-

sion of Dr. Ahmed Aljanahi did not leave 

out the important physical education and 

fitness aspect of the students and staff lives. 

The EUB Sports & Recreation Center aims 

to provide every fitness activity students, 
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staff, and visitors alike could want. A true 

‘state of the art’ fitness center, the gym will 

also act as a destination for major athletic 

events from marathons in which a 2.2 km 

running circuit, to martial arts promoting 

not only the university, but Bahrain as well.

Open Spaces: It is important to provide ar-

eas for visitors, students and staff to gather, 

socialize and interact, so like the Academic 

Zone, the village (Support Facilities Zone) 

incorporates a number of plazas, parks and 

open spaces within the plots. These spaces 

also provide areas for sports activities and 

outdoor fairs and community events. The 

open spaces of all development zones com-

bined amount to a total of a generous 60% 

of the total development site, making it a 

comfortable, breathable and healthy envi-

ronment.  

EUB Tower: The site also will also have a 

plot dedicated to an observation tower. De-

signed as a symbol of the university, the 

EUB Tower, located at the Eastern entrance 

of the development, will become a destina-

tion for residents and visitors alike, provid-

ing 360-degree views of the development. 

The EUB Tower will symbolize the history 

of Bahrain yet provide an identity for EUB 

that is unique and memorable.

EUB Mosque: Finally, a mosque with an 

area of approximately 1,170 square meter 

will be provided, centrally accessible to the 

residents and visitors of Euro University of 

Bahrain. Located in the central plaza, the 

mosque will be a jewel in the crown of the 

master plan.

  Infrastructure

 In order to serve such as visionary and 

landmark development, a very meticulous 

attention was dedicated to design the infra-

structure and services.

Roads, access points, civil defense and fire 

vehicles access provisions, basement park-

ing ramps were all designed in such a way 

as to conform to the international as well as 

local Bahraini codes and standards.
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1. Introduction

The Arab Gulf region cities have very 

close significant common characteristics 

- economic, social, and environmental. 

In addition, they continue to experience 

increasing pressures associated with 

growth in industries at different levels 

[1]. The large increase in population, 

inhabited areas have expanded with the 

rapid urban growth in Bahrain, which 

mainly depended on the oil as a major 

catalyst economic force.

Energy consumption is in a continuous 

increase to satisfy the accelerated needs 

of the urbanization process, which is 

relatively high compared to the World 

average. People in their daily activities 

attribute this increase to the subsidized 

energy prices in part and excessive use 

of resources. For example, oil produc-

tion and refining contribute 56.4pc of 

state revenue. In the last few years, de-

pendence on oil has decreased, and rev-

enue from the non-oil sectors is gradu-

ally increasing. However, revenue from 

oil will dominate for years to come [2]. 

Unfortunately, based on the changing of 

economic resources, urban developing 
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are accruing in nonstable progress.

Accordingly, the residents’ life within 

such cities is at risk out of the deterio-

rating human life after the random ur-

bane progress. There is an ongoing in-

creasing rate of non-renewable energy 

consumption in infrastructure issues 

and services. The consumption of fossil 

fuel in operating electrical power plants, 

sewer plants treatments, and water de-

salination plants, which are serving the 

civic activities. Besides, there is a notable 

environmental pollution resulting from 

the improper adopted method of waste 

treatment within the urban residencies 

[3].

The growing consumption of energy in 

unbalancing to serve the humanitarian 

needs within urban areas caused many 

environmental problems. It had enforced 

the urgency to adhere to sustainable ur-

ban development plans in many coun-

tries. Unfortunately, this aspect is related 

to modern cities in the Arab Gulf region 

including Manama [4]. 

Manama has been selected to be the case 

study of the research; as it is the capi-

tal of kingdom of Bahrain, and one of 

the oldest urban settlements in the Arab 

Gulf region. However, the old housing 

areas have witnessed a variety of im-

provements. Due to its small size, the 

State experiences mixed development, 

industrial areas being located close to 

residential areas. Consequently, the ma-

jor impact was the changing of the con-

sumption pattern in generating energy 

refer. Manama has many urban devel-

oping projects with constructing many 

infrastructure projects. [5]. Moreover, 

many indicators shown that there are 

environmental problems are detected, 

which needs urgent solutions to con-

trol such environmental problems. Ur-

ban heat island (UHI) and the impacts 

of Global warming have been sweeping 

phenomena in Manama and the Bah-

raini coastal cities [6]. UHI is defined as 

an urban area distinguished by its high 

temperature compared to its surround-

ing neighborhood and countryside tem-

perature. Lack of vegetation, cover and 

impervious surface dominance are the 

main factors behind the rise of UHI 

[7]. Unfortunately, there are not enough 

studies about UHI and its impacts in 

Bahrain nor Arabian Gulf countries.

Like other settlements in the region, Ma-

nama shown continuous urban expan-

sion after the rise of the oil era and suf-
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fered from limitations of land for urban 

growth [8]. These conditions are perfect 

for of UHI to appear. These conditions 

were investigated and documented using 

remote sensing technology by Moham-

med & Elghonaimy (2018) [9]. UHI is 

detected within urban settlements scor-

ing higher temperature in some places 

exceeding their surrounding area [10]. 

This essay focuses upon studying Urban 

Heat Island in Bahrain from an urban 

perspective.

2. Methodology

2.1. Stydy Area

Manama City, as shown in Figure 1, lo-

cates at the northeast corner of Bahrain. 

The population density in Bahrain is 

high. Manama city as the capital city has 

the most economical, social and cultural 

activities [10].

2.2. Remote Sensing Data

For the purpose of this research, mul-

tispectral remote sensing image col-

lected by Sentinel 2B MSI satellite was 

downloaded from USGS Earth Explorer 

portal. The image acquired at 19 Feb-

ruary 2018. The processing level of the 

data is level-1C, this means that the 

data is orthorectified and radiometrical-

ly corrected. Bands number 2, 3, 4 and 

8 were selected to use in this research 

work. These bands were selected because 

Figure 1. Study area. (a) Manama Capital City. (b) Location of Manama to the Kingdom of Bahrain.
(a) (b)
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it covers the visible and near infrared re-

gions in the electromagnetic spectrum, 

and have a fine spatial resolution equal 

to 10 m, that make these bands suitable 

to extract land cover themes. 

In addition, land surface temperature 

LST maps for the kingdom of Bahrain, 

which have been issued by Mohammed 

and Elghonaimy (2018) [9] were used to 

investigate the spatial relationship be-

tween urban heat islands and other ur-

ban factor. Theme maps were extracted 

from Landsat 8 TIR 10 band for winter 

2017 and summer 2018. Considering the 

climate of Bahrain, as a long hot humid 

summer and short dry winter, with very 

short Spring and Autumn which are not 

longer than two weeks for each, land 

surface temperature map in these men-

tioned dates present the surface temper-

ature geographic patterns for most of 

a year. Sentinel 2B MSI and LST maps 

were cropped to match Manama Metro-

politan Area in the north of Bahrain.

3. Results

The rapid urban development and the 

economic changes in Bahrain cities in 

general and in Manama, in particular, 

led to urban accumulation. The urban 

development activities suffer from the 

limited area of land for infrastructure 

and services that serve the future ur-

ban expansion. Consequently, Manama 

is suffering from conflict in land use in 

many terms such as the unbalanced state 

between the needs and the available ca-

pabilities of lands, the overcrowded ur-

ban pattern, and the unplanned mixed 

land use are the major urban problems. 

In addition, the skyline of the buildings 

in the area varies tremendously; where 

some buildings reach five floors high, 

other has only one floor, which led to 

ventilation problems. The absence of 

proper housing conditions in the city 

residential areas caused many environ-

mental problems. Some indicators of the 

deterioration of the urban environment 

are found too.

This conflict resulted due to the clash be-

tween the developing policy, which tar-

geting huge changing and the strategic 

plans with the limiting urban areas and 

resources and to the action plans imple-

menting the Strategic Bahrain Master 

Plan. This clash led to miss coordina-

tion between the three levels and affect-

ed negatively upon the quality of urban 
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quality in Manama city, which caused 

the Urban Heat Island.

As explained earlier, Manama, the cap-

ital of Bahrain, is considered the main 

hub of social and economic activities as 

well as its significance in political ac-

tivities. Historically and geographically, 

Manama’s significance extends to the cit-

ies across the Arab Peninsula in general. 

Moreover, from the analysis, it was con-

cluded that the scattered UHI in Bah-

rain is presented clearly in general and 

in Manama in particular. In two differ-

ent seasons, the study shows these ther-

mal pockets in summer and winter for 

Land Surface Temperature (LST). Figure 

2 shows the distribution of land surface 

temperature over Manama City in the 

winter of 2017. The red spots point to 

this area, which is an exceptionally high 

temperature comparing to its neigh-

bourhood considering the regular aver-

age temperature in this time in the year. 

Figure 3 shows the same phenomena in 

summer 2018. 

Urban heat islands defined based on 

this data to be the most extreme tem-

perature in the area. The area with land 

surface temperature over 25 C labelled 

as Winter urban heat islands when the 

area with land surface temperature over 

45 C labelled as Summer urban heat is-

land. Figure 4 and Figure 5 show the ur-

ban heat island in Bahrain city in Winter 

and Summer respectively. It is evident 

that the area of urban heat islands in the 

summer is larger than the temperature 

in the winter. The area of urban heat 

Figure 2. Manama City (the case 
study)

Figure 3. LST over Manama City 
in the Winter of 2017.

Figure 4. LST over Manama City 
in summer 2018.
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islands in Winter was 0.4203 km2, and 

wherein the Summer was 0.909 km2.

4. Conclusion

Based on the previous results from the 

practical study, the UHI in Manama 

City in winter is less than the area of it 

in summer, which means that the mi-

croclimate of Manama City is a hidden 

factor in the phenomenon of urban heat 

islands rise. 
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Story of Pearls in Bahrain’s Heritage   

The Pearling heritage of Bahrain is embed-

ded in the minds of people, like a story, a 

memory of many who associate different 

elements and cultural traditions with the 

time when men went out to the sea every 

summer. The narrative is equally main-

tained in place and family names, social 

hierarchies, surviving legal systems, songs, 

stories, poetry, festivals, dances, and built 

landmarks, and in the pearl jewelry that is 

still crafted locally using natural pearls col-

lected from Bahrain’s oyster beds.

The pearling heritage is not presented as 

a single location but as a path, a way that 

one can walk along and discover different 

elements of the overall narrative. The site 

components consist of oyster beds, where 

the divers would have captured the pearls, 

the space where palm dates are stored and 

processed to get the palm syrup, the sea-

shore and its festival at the beginning of 

the season, the Amarat and the ship build-

ing sites to the historic markets and resi-

dences of those involved in the economic 

system.

Pearling Museum is a part of the 

Bahrain Pearling Trail

The site contains ruins that form part of 

the UNESCO Pearling Path. “Pearling, 
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Testimony of an Island Economy” has been 

inscribed on the UNESCO World Heritage 

List in June 2012, which granted a global 

recognition to the significance of the site.

The pathway narrating the story is approxi-

mately two miles (3.5 km) long and located 

in Southern Muharraq. Concrete elements 

are placed along a boundary to create a new 

public place in the heterogeneous city. 

A large space is created in which forest of 

columns and wind towers hold a horizontal 

plate 10 meters above the ground. 

Twenty-Five wind towers with heights var-

ying from 12.5, 18 and 25 meters from 

ground level are scattered along the path-

way.

A roof, understood as an archaic gesture, 

that is donating vital shadows in this hot 

climate and to cover the old building re-

mains fragments underneath. And it creates 

a new and unique situation by its different 

scale. Slightly set back in the shadow is an 

enigmatic house in which visitor center of 

the UNESCO world Cultural Heritage is 

located at the entrance of the site. 

The main feature of the structure is the use 

of cast in Situ Fair Face Reinforced Pigment-

ed Concrete (Red Color Pigment, 0.5pc for 

every one-meter Cube of Concrete)
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Boundary wall segments (12 to 13m Length 

and 3m height) are constructed surround-

ing the pathway.

Structural Design Overview 

The land where the project is located is re-

claimed and terrace of sands with some lay-

er of silt accumulating in low-lying chan-

nels. All excavation was inspected by the 

geotechnical engineers to verify the ground 

condition.

Ground and site conditions implied the 

use of certain technique which leads to less 

vibration and does not require deep exca-

vations. Incorporating micro piles into raft 

slabs solution reduces the risk of open ex-

cavation and Less disturbance than piled 

option and it is Less congested and leads to 

better concrete placement.

What Is Micro Pile Foundation?

Micro piles were developed in Italy in the 

early 1950’s in response to the demand 

for innovative techniques for underpin-

ning historic buildings and monuments 

that have endured damage with time. This 

type of underpinning is used to stabilize or 

upgrade existing foundation by installing 

Micro piles through pre-drilled holes de-

termined by loading characteristics. Micro 

piles are described as small diameter piles 

of 0.15 to 0.35m that can be installed in 

almost any type of soil and that can carry 

loads up to 500 tons. These micro piles are 

steel reinforced (a pipe, a rebar or a group 

of rebar’s) placed into a small diameter 

hole and sealed to the ground by grout in-

jections under relatively high pressure. Be-

coming more popular as a pattern of piles 

supporting a raft
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Micro piles are widely recognized as a com-

mon remedial option for underpinning 

structures having foundation problems af-

ter completion or during service periods 

in many countries. Some of the advantag-

es of Micro piles are high carrying capac-

ity, less site constraint problems, low noise 

and vibration and self-sustained operation. 

Furthermore, a major advantage when us-

ing Micro piles for underpinning is that the 

system can be designed to have very low 

settlements. It is common for these piles to 

develop settlements in the order of a few 

millimetre’s or less under working loads. 

Under these conditions, its bearing capac-

ity is not fully mobilized (Ellis 1985). This 

piling system is therefore attractive to both 

the client and the foundation designer and 

supports 2 to 10 story building. 

Execution time of a typical small diameter 

pile foundation carrying loads of 50-75 tons 

is 1-2 hours including boring and concrete 

casting. So, in two days, 15 Micro pile foun-

dations can easily be completed. An equal 

number of footing foundations take about 

one month to complete!

In the last few years, micro piling tech-

niques have developed greatly mainly due 

to the bearing capacity improvement (later-

al friction at the bond length) related with 

the use of high pressure grout injection 

techniques (bigger than 4 MPa) and high 

resistance steel hollow tubes.

Why the decision was made to go for PT 

RAFT Solution for this project? 

Many site constraints implied the need to 

use special speedy construction with less 

vibrations and this was one of the main 

factors in selecting this solution. In addi-

tion to reducing the dewatering costs (if 

at all) and overall cost saving due to small 

concrete depth. Self-drilled casing is well 

suited to the local geology.

Compatible geotechnical modelling was 

matched with structural model. Friction 

Plie was considered to control localized 

settlement.
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The design of the foundation has been an 

iterative process between the geotechnical 

and structural engineering teams. Finite 

element analysis (FEA) models in Plaxis 

3D is used to calculate the distribution of 

loads. Input of springs in RAM CONCEPT 

to evaluate displacement and compare with 

PLAXIS 3D. Iteration of 1 & 2 point until 

displacement convergence.

Data from the piling contractor that carried 

out the test pile, used as a base of design 

re-iteration. Test pile and validation of de-

sign assumptions.

Raft Foundation is classified as a shallow 

“Slab” foundation, where the entire foot-

print of the “slab” is used to distribute the 

imposed loads to the ground and the Struc-

tural Design is related to subgrade reaction 

(k) & bearing pressure of supporting soil 

and geotechnical design is related to settle-

ment analysis. For simplicity, PT rafts uses 

the opposite profile shape to a suspended 

slab to balance the load and distribute the 

peak pressure

The foundation used in this project is com-

posed of a post-tensioned micro piled raft 

that lays on sand strata. The micro piles are 

used to support columns, core walls and 

boundary walls and are typically placed on 

a 7.5mx7.5m grid. The micro piles are em-

ployed to control settlement and they are 

integrated with the post-tensioned raft. PT 

technology has been adopted to reduce the 

reinforcement content of the raft and for 

crack-control, a fundamental feature due 

to the fair faced finished effect required for 

the Ground floor. This has been achieved 

by providing a constant pre-compression.

In addition, as an isolated pile, micro piles 

can mobilise high compression and ten-

sion capacity.

Additional design parameter is balancing 

the hydrostatic pressure, more Crack con-

trol on differential settlement is achieved.

Micro piles allow limited deflection so that 

raft slab can mobilise resistance from the 

soil. The distribution of load between the 

micro piles and raft required careful anal-

ysis.
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Design parameters considered are: flexure, 

punching, overturning, hydrostatic and 

buoyancy (ground anchors), settlement de-

pendant, large differential settlements was 

accounted for and removed, sands-short 

term and clays-time dependant settlements 

and hydrostatic forces were considered. 

Installation of over 170 piles took place in 

40 days, the site being a challenge due to 

fragile archeological ruins. Ground vibra-

tion had to be kept to a minimum, thus in-

hibiting compaction. 

For roof design, the architectural intent for 

the roof is large column free spans, large 

cantilevers (2.5 to 5 meters), large voids to 

allow direct sunshine, and a thin slab edge. 

For these reasons a post-tensioned slab with 

upstand beams of various depth and differ-

ent spans up to 15-meter span has been the 

preferred choice.

A two-way banded PT system is located 

at column strips, giving the architect free-

dom to arrange the feature voids.

To give the roof a floating effect over the 

RC columns, a special custom-made steel 

connection has been designed to transfer 

gravity loads from the roof slab to the col-

umns. 

Project Credits: 

Client: Bahrain Authority of Culture & 

Antiquities

Architect: Valerio Olgiati
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1.  INTRODUCTION

The success of every construction project 

can be defined as meeting the goals and 

objectives of the client/owner as specified 

in the project plan. A project is therefore 

said to be successful when it has accom- 

plished the technical performance and 

been completed within schedule and 

budgeted cost.

Cost overrun is common in infrastruc-

ture projects. Researches on highway 

construction projects in some develop-

ing countries indicate that by the time a 

pro- ject is completed, the actual cost ex-

ceeds the original contract price by about 

30% . Cost overruns in highway projects 

have a serious impact on program budg-

eting from the view of the owner (MoW). 

The planning and programming of future 

highway construction projects are vital- 

ly important tasks in highway organiza- 

tions. A construction program outlines 

how highway funds are to be spent over 

time and any deviation from the stated 

program often brings a quick response 

from the public, the press, and politicians. 

When this occurs, the government loses 

creditability and will take time defending 

deviation from the published program.

It is therefore beneficial for construc- 

tion parties to recognize the root causes 

of cost overrun in highway construction 

projects in Bahrain. This will help them 

significantly to overcome or reduce such 

issue in future projects.

Several articles in scientific journals that 

are related to cost deviation in construc- 

tion projects have been reviewed along 
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with those related to highway construc- 

tion projects in particular, which present 

the cost overrun in construction projects 

and its causes and effects.

After reviewing regional and interna- 

tional cases of cost overrun studies relat- 

ed to highway construction projects, the 

studies showed that there are some caus- 

es of cost overrun that are important and 

required to be investigated in this study 

such as cost estimation methods; lack of 

communication; frequent change orders/ 

variation by client; and estimator’s expe- 

rience. This study involved the identified 

factors from literature as well as the ones 

identified from interviews with highway 

construction project managers in MoW 

in the Kingdom of Bahrain.

The main objectives of this study are 

summarized in the following points: • 

Identify the internal and external fac- 

tors that cause cost overrun in highway 

construction projects in Bahrain.

• Establish the relationship between the 

cost overrun and the identified factors. 

• Recommend solutions to avoid or re- 

duce cost deviation in future road con- 

struction projects in Bahrain.

2. RESEARCH METHODOLOGY & 

DATA COLLECTION

In order to identify the factors causing 

cost overrun in highway construction 

projects in the Kingdom of Bahrain, a 

comprehensive literature review was per- 

formed by reviewing several articles in 

scientific journals that are related to the 

topic of this study. The extensive litera- 

ture review helped identifying the inter- 

nal and external factors causing of cost 

overrun. Historical data were also gath- 

ered from MoW of highway construction 

projects undertaken by the ministry from 

years 2005 to 2016, including estimat- 

ed cost, actual cost upon completion of 

the project, and factors that lead to cost 

overrun of each project.

A questionnaire was developed to eval- 

uate the frequency of occurrence and 

severity of the identified factors. More- 

over a model was developed using the 

data gathered from interviews with high- 

way construction projects managers to 

describe the relationship between the 

cost overrun and the identified factors, 

and verify its validity. The ANN mode-
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Factor IMPI% Rank

Estimator’s experience 70.55 1

Lack of communication 69.98 2

Lack of qualified project manager 68.62 3

Extent of completion of pre-contract design 67.79 4

Slowness in inspection and testing of completed works 66.13 5

Design errors and omissions 65.35 6

Table 1: Importance Index and Ranking of Each Factor under the Consultant’s Group

ling approach was used. Significant fac- 

tors of cost overrun and their severities 

were identified, and recommendations to 

overcome these factors were suggested in 

view of the results of the study.

The first type of data was gathered 

through a review of literature on cost de- 

viation in highway construction projects. 

The second type of data was obtained by 

interviewing consultant firms, contrac- 

tors and engineers from Roads Affairs 

in MoW to have their opinions on the 

general factors of cost overrun in high- 

way construction projects in Bahrain. 

The identified factors will be used in the 

questionnaire for frequency and severity 

analysis.

A third type of data was collected from 

project managers of thirty-eight highway

construction projects in Bahrain award-

ed over the years 2005-2016. The data 

com- prise specific groups of cost over-

run fac- tors for each project with their 

frequency and severity indices based on 

interviews with project managers. Those 

data were used in the NN model.

3. STATISTICAL RESULTS AND 

ANALYSIS

The factors identified from the litera- 

ture and interviews with engineers in 

MoW, consultants and contractors were 

grouped and ranked by the measurement 

of importance index according to the fre- 

quency, and severity indices of the factor. 

Tables 2 to 7 summarize the ranking of 

each group’s factors based on IMPI.
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Factor IMPI% Rank

Communication with suppliers 69.75 1

Lack of qualified project manager 68.77 2

Lack of project knowledge 67.20 3

Poor site management and supervision 65.89 4

Staff training in the skill areas relevant to project 64.40 5

Availability and supplies of labor and materials 63.74 6

Low speed at decision-making 62.93 7

Planning and scheduling deficiencies 61.17 8

Contractor’s deficiencies in planning and scheduling at tender stage 60.65 9

Poor procurement programming of materials 59.80 10

Methods/techniques of construction 58.18 11

Effective monitoring and feedback process 57.38 12

Rework from poor materials quality 56.52 13

Inadequate contractors’ experience 55.46 14

Contractor’s financial difficulties 54.69 15

Table 3: Importance Index and Ranking of Each Factor under the Estimation’s Group

Table 2: Importance Index and Ranking of Each Factor under the Contractor’s Group

Factor IMPI% Rank

Estimator’s experience 73.74 1

Cost estimation methods 72.48 2

Time allowed for preparing the cost   estimate 71.20 3

Availability of data of similar projects 70.38 4

Accuracy and reliability of cost information 69.75 5

Procedure for updating cost information 68.63 6
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Factor IMPI% Rank

Project size 64.78 1

Project duration 62.70 2

Location of project 59.80 3

Services relocation costs 58.78 4

Construction techniques required 56.63 5

Complexity of design and construction 55.74 6

Build-ability (including on-site prefabrication) 55.91 7

Factor IMPI% Rank

Frequent change orders/variation by owner due to unforeseen circumstances 78.55 1

Low speed at decision-making 77.36 2

Specifications Change 75.25 3

Delays in work approval/Waiting for information 74.76 4

Form of procurement and contractual arrangements 73.56 5

Disputes 71.89 6

Cash flow during construction 71.27 7

Payment delay 71.13 8

Table 4: Importance Index and Ranking of Each Factor under the Project Characteristics’ 

Group

Table 5: Importance Index and Ranking of Each Factor under the Owner’s Group
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Factor IMPI% Rank

Factors related to owner 74.22 1

Factors related to estimation 71.03 2

Factors related to consultant 68.07 3

Factors related to contractor 61.76 4

Factors related to project characteristics 59.20 5

Factors related to environment 59.10 6

Factor IMPI% Rank

Government interference 64.85 1

Tender period and market condition 63.75 2

Cultural heritage issues 62.68 3

Unexpected geological conditions 60.82 4

Weather 59.39 5

Lead times for delivery of materials 58.75 6

Escalation of material prices 57.47 7

Frequent breakdown of construction equipment 55.89 8

Monopoly of material suppliers 54.26 9

Inflation 53.01 10

The average importance indices of all factors in each group were also calculated to deter-

mine the ranking of each group. Table 9 shows the results of group’s ranking.

Table 6: Importance Index and Ranking of Each Factor under the Environment’s Group

4. NEURAL NETWORK MODEL DEVELOPMENT & RESULTS

The developed model in this research is based on SimBrain application. Two types of Neu- 

ral Networks (NNs) were chosen; Multi-layer Perceptron (MLP) and Generalized Feed 

Forward (GFF). Through a system of trial and error, the best model that provided more 

accurate results was structured of MLP.

Table 8 summarizes the main factors’ group influencing cost overrun in highway construc- 

tion projects in Bahrain using NN model.
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Factor IMPI% Rank

Factors related to owner 0.784 1

Factors related to consultant 0.773 2

Factors related to contractor 0.747 3

Factors related to environment 0.653 4

Factors related to project characteristics 0.642 5

Factors related to estimation 0.631 6

5. CONCLUSION AND RECOM-

MENDATIONS

This work identified and studied the fac- 

tors causing cost overrun in highway 

construction projects in Bahrain. It stud- 

ied the frequency and severity of the cost 

overrun factors as well as it had estab- 

lished a relationship between the factors’ 

group and cost overrun.

 

Recommendations

This section presents general recom- 

mendations to minimize cost overrun in 

highway construction projects in Bah- 

rain as follows:

1. Minimizing change orders during con- 

struction.

2. Selecting the bidder whose resources, 

capabilities and experience qualify him 

to construct the project, not necessarily 

the one who provides the lowest offer.

3. Considering the contractor finan- 

cial status and level of experience be- 

fore awarding the job. Contractors with 

strong financial status have the ability to 

do their duties on time, on budget, and 

with required quality.

4. Using risk assessment when estimat- 

ing construction projects to help deci- 

sion makers to define unforeseen situ- 

ations more reliably ahead of time, so 

that corrective measures can be better 

taken into account in project design and 

estimating.
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5. Prioritizing cost overrun factors in 

projects to have better risk contingency 

weightings in budget estimates.

6. Developing human resources through 

continuous training programs.

7. Using managers with high level of 

work experience and knowledge on 

managing the critical conditions. Good 

managers have the ability to run the pro- 

ject successfully with cost limitations.

8. Keeping unqualified and inexperi- 

enced staff under supervision, because 

unskilled employees impose slow pro- 

gress of work, thus increases the cost 

overrun chances of occurrence.

9. Managing of financial resources and 

planning cash flow by utilizing progress 

payment.

10. Planning and scheduling should be 

done properly by the contractor, to en- 

sure continuous progress of the project, 

and to match allocation of resources to 

the schedule requirements to avoid cost 

and time overruns.

11. Evaluating of total cost before un- 

dertaking a construction project con-

tract. A contract price should not be over 

the financial ability of the company. Any 

financial problem in the project expendi- 

tures and payments will cause delay and 

cost overrun accordingly.

12. Staying in touch with the latest up- 

dates of construction technology and 

review the lessons learned from the pre- 

vious successful projects. Take successful 

contractors as benchmarks.

13. Considering a detailed feedback from 

similar previously constructed projects 

is required from consultant and contrac- 

tors.

The cost overrun developed model 

showed that stakeholders groups (owner, 

consultant and contractor) have a signifi- 

cant effect on cost overrun such as com- 

munication with suppliers, lack of expe- 

rience, change orders,...etc. Construction 

managers should not overlook these ba- 

sic elements as they have significant in- 

fluence on cost overrun.
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The relationship and interdependency be-

tween water and energy in the municipal 

water supply cycle, from production to dis-

tribution is termed the water-energy nex-

us. There are many influencing factors that 

strengthen this connection between water 

and energy, including population growth, 

climate change, geography, technology, 

availability of natural resources, and con-

sumption patterns. The nexus is one of 

the important issues that require under-

standing of its crucial points and risk, their 

quantification and to find a nexus optimum 

solution in the energy and water sectors. To 

illustrate more, the nexus approach is con-

cerned in achieving the efficient use of a 

Eng. Maryam Marzooq

Eng. Maha Alsabbagh

Eng. Waleed Al-Zubari

Toward efficient energy 
use in the water life cycle
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single unit of energy to have single unit of 

water and vice versa. 

A study was carried out in Bahrain to 

quantify the electrical energy used in the 

municipal water supply which is consid-

ered as the first stage to bridge the knowl-

edge gap and have better integrated water 

and energy resources management.

The research study indicated that there are 

five public and private stations producing 

drinking water in Bahrain. Four of these 

rely on seawater desalination. These are  

Sitra Power and Water Station, Hidd Pow-

er Company, Al Dur Company and ALBA 

plant. Only one station relies on brackish 

groundwater desalination which is Ras 

Abu Jarjur.

The production station uses either ther-

mal or membrane technologies. The Mul-

ti-Stage Flashing (MSF) and Multi-Effect 

Distillation (MED) technologies are ther-

mal technologies, whereas the Reverse 

Osmosis (RO) is a membrane separation 

technology. The water transmission net-

work consists of elevated storage reser-

voirs, large tanks, pipelines and pumps 

transferring the water from the produc-

tion stations to the water distribution 

network. Water distribution network de-

pends mainly on gravity and few assistant 

booster pumps to boost the water to the 

end consumers.

Energy quantification can be reported in 

two ways: electrical energy and thermal 

energy. Active and reactive power are con-

sidered in identifying the electricity use. 

However, only the active power was taken 

into consideration in this study to reflect 

the electrical energy consumption in the 

municipal water supply cycle. A quanti-

tative bottom-up approach was applied 

to measure the electricity consumption 

in the water supply cycle in Bahrain. The 

specific electrical energy use was calculat-

ed by dividing the amount of electricity 

in kilowatt-hour (kWh) by the amount of 

volume of water per day in cubic meters 

(m3) through the whole municipal water 

supply cycle.

The study results showed that about 97pc 

of the total electrical energy is consumed 

in production, followed by 2.9pc in water 
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transmission, and 0.1pc in the water distri-

bution network. Results of electrical-ener-

gy performance indicators for desalination 

plants in Bahrain are, in general, within the 

range of existing practices in other coun-

tries. However, there may be a potential for 

improving the electrical-energy efficiency 

in the water desalination plants in Bahrain.

The study’s main recommendations are:

• Electricity meters to be installed in 

each stage for monitoring purposes and 

to ensure efficient use of electrical ener-

gy throughout the whole municipal water 

supply cycle. 

• Operation and maintenance for the 

pumps in production, transmission and 

distribution need to be enhanced through 

proper monitoring and controlling.

• Calculating the thermal energy in the 

three stages; water production, transmis-

sion and distribution.

• Calculating the reactive power to identify 

potential energy saving opportunities.

To conclude, understanding and quan-

tifying the crucial relationships between 

water and energy in the water supply cy-

cle represents the first and most impor-

tant step in the optimum management 

of the water sector and would result in 

saving energy and minimizing environ-

mental impacts. This study can be used in 

the future as a baseline for future research 

studies on the water energy nexus in the 

Kingdom of Bahrain. Moreover, the study 

can serve researchers to explore the sixth, 

seventh and thirteenth Sustainable Devel-

opment Goals (SDGs), which are related, 

respectively, to sustainable water manage-

ment, sustainable energy use, and taking 

actions towards climate change. Further 

studies in the water-energy nexus in the 

Kingdom of Bahrain can contribute to 

achieving its energy efficiency target set 

at 6pc by 2025 and to comply with Bah-

rain’s Nationally Determined Commit-

ments (NDCs) under the Paris 2015 Cli-

mate Change Agreement.
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تتجــه معظــم دول الخليج والرشق األوســط لالســتفادة 

ــة  ــن بســبب قل ــة الشمســية، ولك ــة الطاق ــن أنظم م

ــام  ــاءة النظ ــل كف ــة تق ــل الطاق ــزة تحوي ــاءة أجه كف

ــدة  ــن م ــد م ــاح ويزي ــن األرب ــل م ــا يقل ــل م بالكام

اســرجاع تكلفــة النظــام.  لتنفيــذ هــذا املــرشوع، 

والــذي يتكــون مــن جزئــن، فقــد نفــذه الطلبــة محمد 

ــإرشاف  ــد، ب ــود أحم ــدون، ومحم ــر خل شــعبان، وعم

الدكتــور معمــر طالــب، األســتاذ املشــارك بقســم 

الهندســة الكهربائيــة وااللكرونيــة بجامعــة البحريــن. 

ــم  ــارة عــن تصمي ــن املــرشوع هــو عب الجــزء األول م

وبنــاء جهــاز قــادر عــى محــاكاة أجهــزة الطاقــة 

ــراء  ــن إج ــات (LED) وميك ــتعال ملب ــية باس الشمس

العديــد مــن التجــارب العلميــة عليــه لدراســة الطاقــة 

الشمســية بشــكل أفضــل. الجــزء الثــاين مــن املــرشوع 

هــو عبــارة عــن تصميــم جهــاز يعمــل عــى تشــغيل 

األلــواح الشمســية بأعــى كفــاءة ممكنــة عــن طريــق 

تتبــع أعــى مقــدار مــن الطاقــة املمكــن توليدهــا مــن 

هــذه األلــواح، علــا بــأن الطاقــة املتولــدة مــن األلواح 

ــع  ــة وم ــل الجوي ــر العوام ــع تغ ــتمرار م ــر باس تتغ

ــواح. ــة بهــذه األل ــة املتصل تغــر األحــال الكهربائي

ــدار  ــى مق ــة ع ــل دراس ــاز وعم ــب الجه ــم تجري  ت

مســاهمته يف تقليــل انبعاثــات الكربــون يف الجــو 

ــات بنســبة  ــه تقليــل هــذه االنبعاث واتضــح أن بإمكان

أكــر مــن النظــام التقليــدي. باإلضافــة إىل ذلــك ميكنــه 

ــدة  ــة املتول ــادة الطاق ــق زي ــاح عــن طري ــادة األرب زي

مــن النظــام شــهريا وبالتــايل يقلــل مــن مــدة اســرجاع 

ــة. ــة النظــام االبتدائي تكلف

الطاقة الشمسية القصوى لتتبع نقطة الطاقة ومحاكي النظام

املوثوقيــة كدالــة مرتبطــة بالوقــت.

إن هنــاك العديــد مــن فوائــد حســاب املوثوقيــة، 

ــم  ــن ميكنه ــي أن املهندس ــد ه ــذه الفوائ ــض ه وبع

تقديــر متوســط العمــر املتوقــع لنظــام الطاقــة وأيًضــا 

ســيكونون قادريــن عــى جدولــة الصيانــة. عنــد األخــذ 

يف االعتبــار وجــود مولــد واحــد لنظــام الطاقــة، فــإن 

ــد  ــرشاء، وعن ــد ال ــة عن ــر معروف ــد غ ــة املول موثوقي

ــة  ــزداد موثوقي ــل، ت ــه يعم ــد أن ــد وتأكي ــار املول اختب

ــبب  ــك بس ــود ذل ــل إىل ٪100. ويع ــى يص ــد حت املول

أن املولــد يختــر بعــد التصنيــع لالطمئنــان أن جميــع 

أجزائــه صالحــة ملواصلــة العمــل. بعــد انتهــاء العمــر 

املتوقــع ألي مولــد كهربــايئ، فــإن تبــدأ املوثوقيــة تبــدأ 

ــة،  ــى تصــل إىل ٪0. يف هــذه املرحل ــاض حت يف االنخف

ــي  ــذا يعن ــل، وه ــد بالكام ــن املول ــتغناء ع ــم االس يت

أنــه قــد حــان الوقــت الســتبداله. العوامــل التــي تؤثــر 

ــل، λ“ و  ــدل الفش ــي ”مع ــام ه ــة النظ ــى موثوقي ع

.“µ ،ــدل اإلصــالح ”مع
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ــاة  ــيًا يف الحي ــزًءا أساس ــة ج ــة الكهربائي ــر الطاق تعت

العرصيــة اليــوم، ألنها تســاعد عــى اســتمرار متطلبات 

الحيــاة، وهــذا يســتدعي أن تكــون إمــدادات الطاقــة 

الكهربائيــة ذات موثوقيــة عاليــة. 

وتعــرف املوثوقيــة عــى أنهــا احتاليــة قيــام النظــام 

بــأداء مهامــه املطلوبــة كــا هــو متوقــع خــالل املــدة 

ــاع  ــا دون أي انقط ــق عليه ــة املتف ــة والصيان املطلوب

ــت  ــي قام ــة الت ــذه الدراس ــايئ. يف ه ــار الكهرب يف التي

بهــا الطالبــة مريــم عبداللــه بــإرشاف األســتاذ الدكتــور 

ــة  ــة الكهربائي ــم الهندس ــتاذ بقس ــر، األس ــى قم عي

وااللكرونيــة بجامعــة البحريــن، تــم دراســة موثوقيــة 

معــدات الطاقــة الكهربائيــة، وهــذا يســاعد عــى 

توفــر موثوقيــة عاليــة لنظــام الطاقــة الالزمــة للوقــت 

املحــدد واملقصــود لتلبيــة احتياجــات املســتهلك دون 

ــاع. أي انقط

ــاك عــدد مــن الحــاالت التــي يتــم تطبيقهــا عــى  هن

دراســة الوضــع االقتصــادي ملحطــات توليــد الكهربــاء، 

ــة  ــاالت الحال ــم احتســاب احت ــك يت ومــن خــالل ذل

املؤقتــة والثابتــة املحســوبة للمعــدات التــي تــم 

ــار، وقــد اســتخدمت طريقــة الــالب  أخذهــا يف االعتب

الس الحتســاب القيــم املتعلقــة بذلــك. يف األصــل، إن 

منظومــة الطاقــة تحــوي عــدد مــن املولــدات حســب 

الحاجــة، ولكــن لظــروف حاجــة املســتهلك مزيــداً مــن 

الطاقــة الكهربائيــة، البــد مــن زيــادة عــدد املولــدات، 

ــاج  ــا يحت ــة. ك ــن الدراس ــداً م ــب مزي ــذا يتطل وه

الجمــع بــن أي عــدد مــن املولــدات إىل تقنيــة خاصــة 

تســاعد عــى جمعهــم يف محطــة كهربــاء واحــدة. 

ولتحقيــق ذلــك، تــم يف هــذه الدراســة اســتخدام تقنية 

كرونكــر يف الجمــع بــن أي عــدد مــن املولــدات. مــن 

بعــد ذلــك يتــم احتســاب موثوقيــة محطــة التوليــد. 

ــام  ــم نظ ــتخدم لتصمي ــر تس ــي أن كرونك ــذا يعن وه

ــة. ــة الكهربائي الطاق

ويتــم النظــر يف توليــد الطاقــة وتصميمهــا لتوفــر 

منــاذج لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة هــذه التقنيــة، 

املســاهمة  التقنيــات  مــن  التقنيــة  هــذه  وتعتــر 

لتوفــر  لذلــك  بلــد.  أو  ملدينــة  الطاقــة  توفــر  يف 

ــب  الطاقــة الكهربائيــة بدرجــة مــن املوثوقيــة، يج

أن يأخــذ املهندســون يف االعتبــار بعــض القياســات 

لزيــادة املوثوقيــة، وهــذه االعتبــارات تتضمــن بعــض 

ــد يف  ــد واح ــن مول ــر م ــدد أك ــر ع ــات وتوف القياس

النظــام. باإلضافــة إىل ذلــك، يتــم حســاب دراســة 

بناء محطات توليد الكهرباء ذات صفة اقتصادية وذات اعتمادية عالية

مشاريع الطلبة
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يف الســنوات االخــرة بــدأ العــامل بالتوجــه نحــو 

الطاقــة املتجــددة والتــي بدورهــا ســوف تســهم 

ــون وغرهــا  ــاين أكســيد الكرب ــات ث ــل انبعاث يف تقلي

ــة  ــنوات القليل ــك يف الس ــارة. لذل ــازات الض ــن الغ م

املاضيــة بــدأ ســوق الطاقــة الخــراء يف النمــو 

ــات  ــوي عــى انبعاث ــا ال تحت بشــكٍل ملحــوظ لكونه

ضــارة و تعتــر أقــل رخصــا عــى املــدى البعيــد. كــا 

تعتــر الخاليــا الشمســية مــن أهــم هــذه املصــادر و 

أكرثهــا انتشــارا لســهولة الحصــول عليهــا وخاصــًة يف 

ــريب. ــا الع خليجن

ولكــن مــن إحــدى عوائقهــا هــو ســعرها املرتفــع و 

ذلــك الحتوائهــا عــى وحــدات التخزيــن (البطاريات) 

و محــول الطاقــة الــذي يحــول التيــار مــن تيــار 

ــا تســهم يف  ــذي بدوره ــردد وال ــار م مســتمر إىل تي

ارتفــاع أســعار هــذه الخاليــا. لهــذه األســباب قامــت 

فكــرة هــذا املــرشوع، والــذي نفــذه الطلبــة منيــب 

خالــد، وأمــن اللــه، وأحمــد جمعــة، وأحمد الحســن، 

ــارك  ــتاذ املش ــب، األس ــر طال ــور معم ــإرشاف الدكت ب

ــة  ــة بجامع ــة وااللكروني ــة الكهربائي بقســم الهندس

البحريــن، والــذي مــن خاللــه ســاعد املــرشوع عــى 

االســتغناء عــن البطاريــات و ذلــك عــر تزويــد 

الشــبكة بالطاقــة الزائــدة و هــذا باســتخدام مقــوم 

التــي مــن  بــدالً مــن تخزينهــا يف البطاريــات و 

ــة دون  ــذه الطاق ــدان ه ــبب يف فق ــن أن تتس املمك

ــا. ــتفادة منه االس

إن العمليــة تتــم عــن طريــق ربــط الجــزء الســالب 

للخاليــا الشمســية مبحــث (Inductor) بحيــث يكون 

Rec- (الجــزء املوجــب للمحــث موصــول مبقــوم 

ــن  ــار م ــل التي ــيقوم بتحوي ــدوره س ــذي ب tifier)  وال

مســتمر إىل مــردد ثــم يــري التيــار املــردد ليتقاطــع 

ــة. يف  ــبكة املوزع ــا و الش ــراد تغذيته ــدة امل ــع الوح م

حــال كانــت الزاويــة املتحكمــة يف املقــوم تــراوح بــن 

ــل  ــوم يعم ــي أن املق ــذا يعن ــة ) فه (90 و 180 درج

ــث  ــر املح ــبب تأث ــك بس ــة وذل ــج للطاق ــل املنت عم

ــور عــر جــزء مــن  ــار بالعب ــذي ســوف يســمح للتي ال

النصــف الســالب ملوجــة الجهــد و مقــدار هــذا الجــزء 

يعتمــد عــى زاويــة املقــوم بحيــث كلــا زادت قيمــة 

ــور  ــدة عب ــا زادت م ــة)  كل ــن (90 درج ــة ع الزاوي

ــول  ــى الوص ــة حت ــالب للموج ــف الس ــار يف النص التي

اىل زاويــة معينــة التــي بدورهــا ســوف تســمح للتيــار 

بالعبــور اىل أقــى حــد ممكــن مــن النصــف الســالب 

ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــي أك ــا يعن ــد م ــة الجه ملوج

ــا . ــة املمكــن إنتاجه الطاق

دمج مصدر للطاقة الشمسية يف شبكة الطاقة 
باستخدام جسر معدل
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ــادل،  ــم ع ــر، وإبراهي ــن جعف ــار حس ــة ع ــذ الطلب نف

وأســامة أكــر، بــإرشاف الدكتــور نــوري الليــث األســتاذ 

وااللكرونيــة  الكهربائيــة  الهندســة  بقســم  املســاعد 

يهــدف  والــذي  املــرشوع،  هــذا  البحريــن  بجامعــة 

لتصميــم وتنفيــذ محــول أحادي الطــور متعــدد األغراض 

يعمــل بعــدة أوضــاع تشــغيلية يحــايك بهــا عمــل أشــهر 

املحــوالت املســتخدمة عــى نطــاق واســع كاملقــوم، 

ــردد واملتحكــم بجهــد  والعاكــس، واملقطــع، ومحــول ال

التيــار املــردد. وتتلخــص الفائــدة مــن هــذا املحــول يف 

أنــه وبســبب تعــدد عملياتــه ميكــن اســتخدامه ألهــداف 

تعليميــة باعتبــاره جهــازاً متكامــالً لهــذا الغــرض أو 

ميكــن اســتخدامه كمحــول احتياطــي لكافــة املحــوالت 

ــح أشــباه املوصــالت  آنفــة الذكــر يف ضــوء تطــور مفاتي

ــة ذو  ــايئ القطبي ــتور ثن ــتخدام الرانزس ــم اس ــث  ت حي

البوابــة املعزولــة (IGBT) يف هــذا املحــول بتنظيــم 

يســمح بتوصيــل ثنــايئ االتجــاه. تــم عمــل محــاكاة 

ــة  ــان آلي ــغيلية لتبي ــاع التش ــة األوض ــاب  كاف وحس

ــا  ــة، ك ــوالت التقليدي ــع املح ــا م ــا ومقارنته عمله

تــم اســتخدام تقنيــات للتحكــم باملفاتيــح كتضمــن 

ــة  ــرض النبض ــن ع ــة (PWM)  وتضم ــرض النبض ع

الجيبيــه (SPWM)  لتحســن أداء وكفــاءة املحــول .

تصميم وتنفيذ محول متعدد األغراض أحادي الطور

ــم  إن فكــرة هــذا املــرشوع نبعــت مــن خــالل تصمي

ــية،  ــة الشمس ــل بالطاق ــرة تعم ــة صغ ــة مركب ودراس

البنــي،  جواهــر  الطالبــة  الدراســة  بهــذه  قامــت 

ــارك  ــتاذ املش ــب، األس ــر طال ــور معم ــإرشاف الدكت ب

ــم الهندســة الكهربائيــة وااللكرونيــة بجامعــة  بقس

عــن  بالبحــث  الدراســة  نفــذت  فلقــد  البحريــن. 

ــاء وبرمجــة النمــوذج بواســطة  الوســيلة املناســبة ببن

برنامــج املاتــالب. وقــد كانــت الدراســة بتصميــم 

منوذجــن اثنــن للوحــن مختلفــن للطاقــة الشمســية 

مــن أجــل املقارنــة بينهــا. فلقد تــم تحديــد أبعادها 

ــة  ــد مرحل ــة. بع ــذ الدراس ــل تنفي ــن أج ــة م الطبيعي

تحديــد القيــاس والتصميــم، تــم اختبارهــا عــى 

مركبــة صغــرة للمقارنــة، حيــث اإلختبــار تــم ملســافة 

تقــدر بثالثــة كيلومــرات، والتــي انتهــت بتحليــل 

والتكلفــة  الطبيعــي  الوضــع  ناحيــة  مــن  النتائــج 

ــة  ــتمرار يف الدراس ــراح اإلس ــى اق ــا مل ين ــة، ك املالي

ــة. ــادة الكفائ ــتقبالً لزي مس

مركبة صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية

مشاريع الطلبة
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أتــم الطلبــة محمــد عبدالرشــيد، ومعــاذ وليــد، وأنيــس 

رحــان، وعمــر بحــري، وأحمــد محمــد يتيــم، مــرشوع 

ــإرشاف الدكتــور زهــر بحــري املســاعد  تخرجهــم ب

ــور  ــة والدكت ــة وااللكروني ــة الكهربائي ــم الهندس بقس

عمــر العبــايس املســاعد بقســم الهندســة امليكانيكيــة، 

املــرشوع  كان  وقــد  البحريــن،  بجامعــة  وكليهــا 

يهــدف لتصميــم وتنفيــذ مولــد هــوايئ ذيك ذو محــور 

عمــودي متعــدد االســتعاالت وصديــق للبيئــة متاشــيا 

مــع متطلبــات املــدن الذكيــة والرؤيــة املســتقبلية 

ــدة  ــم جدي ــز بتصامي ــاز يتمي ــن 2030“. الجه ”البحري

وأصليــة يف مجــاالت الهندســة اإللكرونيــة وامليكانيكية 

ــة ومســتقبلية  ــه ملســة ذكي والتحكــم والرمجــة أعطت

أدت إىل زيــادة بنســبة 17 ٪ يف الكفــاءة. متــت صناعــة 

معظــم أجــزاء الجهــاز (%90) باســتخدام األلومنيــوم، 

وذلــك متاشــيا مــع الخصائــص الجذابــة لهــذا املعــدن، 

إضافــة إىل حقيقــة أن البحريــن هــي أكــر منتــج لــه 

يف العــامل. بإمــكان املســتخدم للجهــاز التحكــم يف 

ــه  ــه وموقع ــاج طاقت ــع إنت ــد، وتتب ــن بُع ــغيله ع تش

ــه عــر الهاتــف  الجغــرايف، واإلحصــاءات املختلفــة عن

الــذيك. عــالوة عــى ذلــك، تــم تضمــن تدابــر الســالمة 

Smart Brak- ــه نظــام ــق علي ــام يطل  باســتخدام نظ

ing System (SBS) الــذي يحمــي الجهــاز ومكوناتــه 

الحساســة بشــكل تلقــايئ. يلبــي نظــام التحكــم الــذيك 

والديناميــي الحاجــة للتكيــف مــع طاقــة الريــاح 

ــن.  ــة تدريجي ــل وإزاح ــة تحمي ــر عملي ــة ع املتفاوت

بفضــل املرونــة التــي يتســم بهــا هــذا املولــد، ميكــن 

اســتخدامه يف مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات مثــل 

نقــاط توزيــع الطاقــة املنقولــة عــى الطــرق الريعــة 

املســتقبلية)  الكهربائيــة  الســيارات  تخــدم  (التــي 

واملولــدات املحمولــة املنزليــة. كــا ميكــن ترفيــع طاقة 

املولــد بســهولة إضافــة إىل تســويقه عمليــا باســتخدام 

شــبكة مــن املولــدات املوزعــة. ومــن مواصفاتــه 

كجهــاز، أن الطاقــة املخرجــة تــراوح بــن 3 وات 

ــة، أي  ــر يف الثاني ــاح 5 م ــة الري ــون رسع ــا تك (عندم

مرتفعــة نســبيا تحــت ظــروف مختريــة)، و 7.3 وات 

ــة). إن  ــر يف الثاني ــون 15 م ــاح تك ــة الري ــد رسع (عن

ــادة حجــم املــرشوع ســيلعب دورا رئيســا يف رفــع  زي

مقــدار املخرجــات بشــكل ملحــوظ عنــد متوســط 

ــة  ــك للعالق ــود ذل ــر، ويع ــا كب ــاح مقداره ــة ري رسع

الطرديــة بــن املخرجــات ورسعــة الــدوران لــكل ثانيــة. 

ــد عــن  ــم مبــا ال يزي فــرة االســرداد لهــذا املــرشوع ت

اســبوعن يف حــال زيــادة حجــم النمــوذج ولتكــون مــا 

يقــارب الشــهرين يف حــال انتــاج   30 وات. تم محاكاة 

ــغيل  ــوارع وتش ــارة الش ــوذج إلن ــذا النم ــتخدام ه اس

محطــة شــحن للهواتــف يف الحــاالت الطارئــة إلظهــار 

القــدرة عــى التحكــم يف جريــان الطاقــة الكهربائيــة.

تصميم و تطبيق مولد طاقة كهربائية ذكي باستخدام طاقة الريح املهدرة

مشاريع الطلبة
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لهوايــة صناعــة األفــالم القصــرة مثــل املشــاركة يف 

مســابقة الريــد كاربــت يف العــام 2014 بفيلــم »قنــاع« 

واملشــاركة مبهرجــان »نقــش« لألفــالم ككاتبــة ســيناريو 

املشــاركة يف »جائــزة  إىل  باإلضافــة  لفيلــم قصــر، 

ــن  ــم م ــت بتنظي ــي كان ــم القصر« والت املحــرق للفيل

هيئــة الثقافــة واآلثــار وبالتعــاون مــع نــادي البحريــن 

ــرق  ــة املح ــن مدين ــر ع ــي قص ــينا، بفيلم وثائق للس

بعنــوان »املحــرق: ذكــرى مرئيــة« ، وبنــاء عــى تلــك 

املســابقة تــم اختيارهــا وزميلهــا خليفــة الرويعــي 

للمشــاركة يف ورشــة »أفــالم« يف مدينــة مارســيليا 

ــار. ــة واآلث ــة الثقاف ــن هيئ ــد م بفرنســا ضمــن وف

ــاة تقــول املهندســة املرباطــي  وعــن حكمتهــا يف الحي

 Play” : ــول ــي تق ــة الت ــن بالحكمــة األجنبي ــا تؤم أنه

 for more than you can afford to lose and you

“will learn the game

وختامــا لحديثهــا الشــيق معنــا، أكــدت املهندســة 

الشــابة نــوف املرباطــي عــى أن الحيــاة املهنيــة يجــب 

أن ال تختــرص عــى مجــال الدراســة والتخصــص، رغــم 

أن مجــال الدراســة قــد يفتــح فــرص وطــرق ملجــاالت 

أخــرى خــارج نطــاق مارســته.

ــوض  ــى خ ــباب ع ــي الش ــة املرباط ــت املهندس وحث

تجــارب مختلفــة ومتنوعــة مــن خــالل الحــرص عــى 

املشــاركة يف األنشــطة الجامعيــة الكتشــاف مواهبهــم 

وميولهــم التــي رمبــا تكــون غــر مرئيــة لديهــم، كــا 

ــرة  ــن دائ ــروج م ــردد يف الخ ــدم ال ــى ع ــت ع وحث

»املســمى الوظيفــي املتعلــق يف التخصــص األكادميي«. 

املرباطــي  نــوف  املعاريــة  املهندســة  ونصحــت 

الشــباب بعــدم تضييــع الوقــت بالبحــث وانتظــار 

العمــل والوظيفــة بــل اصنــع وظيفتــك بنفســك، 

وقالت:«مــن خــالل مارســتي هوايــايت خــالل مرحلــة 

اكتســبت خــرة متواضعــة يف  الجامعيــة  الدراســة 

مجــال التصويــر وإدارة صفحــات وســائل التواصــل 

األفــالم  وصناعــة  العامــة  والعالقــات  االجتاعــي 

وتصميــم الجرافيكــس، هــذه الخــرات املتواضعــة 

فتحــت يل أبوابــا جديــدة لوظائــف متنوعــة وعديــدة، 

ورغــم ذلــك فأنهــا تنصــح بعــدم تــرك مجــال الدراســة 

منوهــة أن العديــد مــن زمالئهــا مهندســون معاريون 

يعملــون يف مكاتــب هندســية ميارســون هواياتهــم 

ــرة«. ــال ح ــل كأع ــاعات العم ــد س بع

”كثيرا ما تستهويني الحمالت اإلعالنية 

ومصوري عارضات األزياء“
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أمــا عــن هوايتهــا – اإلخــراج الفنــي لتصويــر األزيــاء – 

قالــت املهندســة نــوف املرباطــي: » اكتشــفت شــغفي 

ــدا يف  ــري -  تحدي ــن عم ــن م ــر يف العرشي ــذا األم به

العــام 2015 - إذ وجدتنــي احتفــظ دامئــا بصــور 

الحمــالت اإلعالنيــة لعالمــات األزيــاء والعارضــات، 

واألزيــاء ذاتهــا، ومل يكــن يعجبنــي يف الصــور األلــوان 

ــل تعــدى األمــر إىل أكــرث  أو قصــات املالبــس فقــط ب

مــن ذلــك إذ كنــت االحــظ زاويــة التصويــر، اإلضــاءة 

ــي  ــل الت ــك التفاصي ــات وكل تل ــوان الخلفي ــز أل وتركي

تجســد بعــد ذلــك بصــورة اراهــا تحفــة فنيــة مبعنــى 

الكلمــة، فكانــت االنطالقــة إذ كان يل زميــل لديــه 

ــر املصــور  ــن التصوي ــوع م ــذا الن ــة ه ــام بتجرب اهت

ــة  ــن مجموع ــا وب ــاق بينن ــم االتف ــد نســاجي فت حام

األزيــاء  عــرض  أصحــاب مشــاريع  األصدقــاء  مــن 

الصغــرة وبعــد عــدة تجــارب مــع هــؤوالء بدأنــا 

 .Shots Photography الخــاص مرشوعنــا 

وال تقتــرص هوايــات املهندســة نــوف املرباطــي عــى 

ــة  ــا هواي ــل يف جعبته ــا تحم ــل أنه ــي ب ــراج الفن اإلخ

ــي  ــرة الت ــالم القص ــة األف ــة صناع ــل هواي ــرى، مث أخ

ــق برنامــج  ــدأ اســتخدامها لتطبي ــد ب ــا عن ــدأت معه ب

الســناب شــات وعــى غــر  التواصــل االجتاعــي 

املعتــاد فــأن املهندســة املرباطــي مل تســتغل هــذا 

التطبيــق فقــط كوســيلة تواصــل اجتاعيــة بــل تعدت 

ــة  ــاه كأداة لصناع ــتخدمة إي ــك مس ــن ذل ــرث م إىل أك

األفــالم القصــرة، ويف العــام 2014 شــاركت يف برنامــج 

ــد  ــذت العدي ــالم، وأخ ــة األف ــت« لصناع ــد كارب »الري

مــن الــدورات يف فــن التصويــر الفوتوغــرايف واملونتــاج 

ــالم القصــرة. ــن األف ــد م ــت العدي وصنع

هــذا إىل جانــب هوايتهــا التصويــر الفوتوغــرايف والتــي 

بــدأت تنظــر لهــا بشــكل أكرث جديــة بعد مشــاركتها يف 

 National مخيــم التصويــر مــع ناشــونال جيوغرافيــك

.geographic Photo Camp

ــن  ــط ب ــا الراب ــى ســؤال م ــوف ع ــة ن وردت املهندس

ــا؟  ــال تخصصه ــة – مج ــة املعاري ــا والهندس هواياته

ــا  ــة تعلمن ــة املعاري ــتنا للهندس ــالل دراس قالت:«خ

أســس التصميــم ومعايــر الجــال، ورغــم تنــوع مجال 

الفــن ومجــاالت إبداعاتــه، فــأن األســس واملعايــر 

ــي  ــت أراع ــأين مازل ــه ف ــن وعلي ــا يف كال املجال تبذاته

تلــك األســس يف تصويــر األزيــاء وصناعــة األفــالم 

ــرة«. القص

يف الســياق ذاتــه، أكــدت املهندســة املرباطــي عــى أن 

أكــرث النقــاط اهميــة التــي تعلمتهــا مــن تخصصهــا يف 

ــة  ــا يف كاف ــي اســتفادت منه ــة والت الهندســة املعاري

جوانــب حياتهــا اليوميــة وهواياتهــا وحياتهــا العمليــة 

هــي القــدرة عــى طــرح االســئلة الغــر مألوفــة عنــد 

النقــاش بــأي موضــوع، عــى ســبيل املثــال ملــاذا 

الغرفــة مربعــة وليســت دائريــة؟؟، هــذا النــوع مــن 

األســئلة يدفــع للتفكــر بطــرق مغايــرة مختلفــة األمــر 

ــن  ــية م ــم الهندس ــة التصامي ــؤدي إىل روؤي ــذي ي ال

منظــور مختلــف متامــا.

وبالحديــث عــن آليــة صقــل تلــك الهوايــات املتعــددة 

ــوف املرباطــي عــى أن املارســة  أكــدت املهندســة ن

املســتمرة وتجربــة أفــكار جيديــدة دامئــا، باإلضافــة إىل 

االطــالع عــى أعــال املحرفــن يف هــذا املجــال دامئــا.

ــابقات  ــاركت يف مس ــا ش ــت أنه ــياق قال ــذات الس وب

م. نوف املرباطي: 

”رغبت دائما بتصميم معلم هندسيا مغايرا 

للمألوف تتميز به مملكة البحرين“
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ــاه. ــذا االتج ــي به ــوف املرباط ن

تخرجــت املهندســة نــوف املرباطــي مــن مدرســة 

ــت  ــم التحق ــن ث ــات، وم ــة للبن ــد الثانوي ــة حم مدين

لدراســة الهندســة املعاريــة بجامعــة البحريــن.

ــا  ــة نوف:«لطامل ــول املهندس ــة تق ــذه املرحل ــن ه وع

أحببــت العلــوم منــذ الصغــر، لــذا فــأين عندمــا 

وصلــت للمرحلــة الثانويــة دخلــت تخصــص العلمــي 

قســم فيزيــاء ورياضيــات، ولكــن رغــم حبــي للعلــوم 

كان هنــاك حبــا آخــر يختلــج صــدري بنفــس الدرجــة 

ــأين  ــه ف ــة، وعلي ــداع والحري ــن واإلب ــب الف ــو ح وه

عــى  حرصــت  بالجامعــة  التحقــت  عندمــا 

ــيا  ــة ال س ــة املعاري ــول الهندس دخ

وأنهــا تدمــج بــن العلــوم والفــن، 

األنســب  التخصــص  فــكان 

والتخصــص املثــايل يل«.

صغــري  وأضافت:«منــذ 

اإلعجــاب  شــديدة  وأنــا 

ــهرة  ــية الش ــامل الهندس باملع

إيفــل  بــرج  مثــل  العامليــة 

ومتثــال الحريــة، ولطاملــا راودين 

حلــم بــأن أمتكــن يومــا مــا مــن تصميــم 

معلــا هندســيا مغايــرا للأملــوف يكــون أيقونــة 

ــن«. ــة البحري ــا الحبي ــا مملكتن ــز به ــية تتميي هندس

هوايات ومواهب

لفتت انتباهي معالم عاملية مثل برج 
إيفل وتمثال الحرية

املهندسة نوف املرباطي

اصنــع وظيفتــك  بــل  الوظيفــة  تنتظــر  ..»ال  شــعارها 

« بنفســك

املهندســة نــوف املرباطــي .. حبــي للعلــوم والفــن دفعــاين 

إىل اختيــار الهندســة املعامريــة تخصصــا

ــك  ــع وظيفت ــاة أصن ــدت عــى أن شــعارها يف الحي أك

عليــه  عملــت  مــا  وهــذا  تنتظرهــا،  وال  بنفســك 

ــر  ــذا العــدد، إذ تعت ــات ومواهــب له شــخصية هواي

مــن املهندســن الشــباب اللذيــن شــقوا طريقهــم غــر 

آبهــن بالعراقيــل التــي تواجههــم ال ســيا مــع حداثــة 

ــا  ــا نوع ــه يف مجتمعاتن ــه وغرابت ــون بتحقيق ــا يرغب م

مــا.

واإلبــداع،  بالفــن  الكبــر  ولشــغفها 

دخلــت تخصصــا هندســيا يجمــع 

بــن هذيــن األمريــن أال وهــو 

املعاريــة،  الهندســة  تخصــص 

باإلضافــة إىل حلمهــا بتصميــم 

معلــا هندســيا مغايــرا للأملوف 

ــن. ــة البحري ــه مملك ــر ب تتم

أنهــا املهندســة نــوف املرباطــي 

مجــال  يف  طريقهــا  شــقت  التــي 

ــات  ــن املارس ــدة ع ــداع محي ــن واإلب الف

الهندســية التــي تعلمتهــا يف الجامعــة لتحــرف 

ــاء  ــات وحمــالت األزي ــر إعالن ــي لتصوي اإلخــراج الفن

.  يف الســطور القادمــة مزيــدا مــن حكايــة املهندســة 

أعدتها للنرش: أمل العرادي
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األساســية، فمــن املمكــن أن يصبــح مدربــاً أو مرشفــاً عــى 

اللحــام أو فنيــاً ملراقبــة الجــودة أو مفتــش لحــام أو فنــي 

ــارات اللحــام.  اختب

كــا ميكــن لفنــي اللحــام الحاصــل عــى شــهادة الثانويــة 

العامــة العــودة إىل الجامعــة و دراســة هندســة اللحــام. 

مــن املثبــت يف مجــال صناعــة اللحــام أن مهنــديس اللحــام 

الذيــن لديهــم خــرة ســابقة كفنيــي لحــام يكونــون أكــرث 

كفــاءة و درايــة يف معرفــة مشــاكل اللحــام حاملــا يصبحون 

مهندســن. و يجــب التنويــه هنــا أن بعــض مهنــديس 

اللحــام يفضلــون العمــل كفنيــي لحــام يف بدايــة حياتهــم 

الوظيفيــة ألن ذلــك يوفــر لهــم مدخــول مــادي ممتــاز.

5. ارتفاع فرص العمل لفنيي اللحام

ــض  ــه بغ ــتمر بأن ــكل مس ــة بش ــراء الصناع ــرصح خ     يُ

النظــر عــن حالــة ســوق العمــل فإنــه يبقــى الطلــب عــى 

فنيــي اللحــام مرتفعــاً. مــن املُثبــت عــى مر الســنن 

أن غالبيــة فنيــي اللحــام يرتبطــون بعقــود ووظائــف 

الــذي  العمــل  أهميــة  بســبب  األجــل  طويلــة 

يؤدونــه و اإلحتيــاج املتزايــد لخدمــات اللحــام. عــى 

ــال, إذا كان ســوق املشــاريع يعــاين مــن  ســبيل املث

الركــود فــإن األســواق األخــرى مثــل صيانــة املنشــآت 

الصناعيــة وتركيــب خطــوط األنابيــب وبنــاء الســفن 

ــة أن  ــام. إمكاني ــي اللح ــتقطب فني ــا تس وإصالحه

يكــون فنــي اللحــام عاطــل عــن العمــل تــكاد تكــون 

ــب يف ســوق  ــاع الطل ــة و هــذا يعــود إلرتف معدوم

العمــل عــى هــذه املهنــة.

ــي اللحــام أيضــاً الســفر إىل الخــارج  ــن لفني     ميك

للعمــل يف بلــدان أخــرى لســد النقــص يف تلــك 

الــدول. و لدعــم هــذه بالدليــل أود ان اذكــر كيــف 

أن الواليــات املتحــدة أُجــرت عــى اســتخدام فنيــي 

لحــام صينيــن لتنفيــذ أجــزاء رئيســية لجــر يربــط 

ــا،  ــة كاليفورني ــد يف والي ــكو وأوكالن ــان فرانسيس س

حســب مــا رصح مســؤول يف تلــك الواليــة ”لــن 

تكــون الــرشكات األمريكيــة قــادرة عــى إكــال 

إنشــاء ذلــك الجــر يف الوقــت املحــدد بــدون 

ــك بســبب  االســتعانة بفنيــي اللحــام الصينــن و ذل

النقــص يف عــدد فنيــي اللحــام األمريكــن“. باإلضافة 

إىل ذلــك، تــم التعاقــد مــن الباطــن مــع رشكات 

لحــام صينيــة لتصنيــع و تجديــد جســور أخــرى 

ــورك). ــر نيوي ــكا وج ــر أالس ــل ج (مث

ــى دول  ــب أن تحظ ــه يج ــد أن ــام، أعتق     يف الخت

مجلــس التعــاون الخليجــي باإلســتقاللية واإلكتفــاء 

ــوص  ــى الخص ــاالت و ع ــف املج ــن يف مختل الكامل

ــاء  ــن أجــل بن ــل اللحــام م ــة مث يف املجــاالت املهني

ــام  ــة اللح ــز مهن ــل تعزي ــن أج ــوي. و م ــاد ق اقتص

يف دول املجلــس بشــكل أفضــل فإنــه البــد مــن 

تحســن وخلــق فــرص لهــذا التخصــص املهنــي املهــم 

و الحســاس لــي تــرز أهميتــه يف ســوق العمــل و 

ــن و  ــام املحلي ــن اللح ــب فني ــن روات ــك تحس كذل

زيــادة حوافزهــم ألن ذلــك ســيلعب دوراً رئيســياً يف 

ــة املهمــة. ــذه املهن جــذب الشــباب له
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ــة حــل مؤقــت  ــة يُعتــر مبثاب الصيــف مــع القــوى العامل

ــا. ــي اللحــام يف دولن لســد النقــص الحاصــل يف عــدد فني

3. تقديــم رواتــب عاليــة و منافــع ومغريــات 

ــام. ــي اللح لفني

مهنــة اللحــام تعتــر مــن املهــن التــي تتطلــب قــوة, 

الثانويــة  املــدارس  طــالب  مهــارة.  و  مرونــة  مثابــرة, 

الجامعــي  تعليمهــم  مواصلــة  يرغبــون يف  ال  الذيــن   ،

يتجنبــون امتهــان املهــن التــي تتطلــب مجهــود بــدين مثــل 

مهنــة اللحــام والبحــث عــن وظائــف بديلــة تتوفــر فيهــا 

ــد ان هــذا  ــن املؤك ــة. و لكــن م ــة والهيب الراحــة و األناق

ــاً أن اللحــام  ــح جلي ــا يصب التوجــه ســيتغر برعــة عندم

ــر  ــط األج ــع (متوس ــر مرتف ــل ذو أج ــع عم ــو يف الواق ه

ــاعة  ــن 20 إىل 45 دوالراً يف الس ــراوح ب ــام ي ــي اللح لفن

وقــد يكــون أكــرث مــن ذلــك بحســب مســتوى مؤهــالت 

ــام). ــي اللح ــارات فن ومه

تعــد الرواتــب الجيــدة واملزايــا واملكافــآت الجذابــة مبثابــة 

ــار  ــل الشــباب إلختي ــاء الحــاس يف جي ــرة لبن ــز كب حواف

املغريــة،  األجــور  إىل  باإلضافــة  كمهنــة.  اللحــام 

ميكــن للمقاولــن تقديــم حوافــز متنوعــة مثــل 

دفــع مكافــآت يوميــة لفنــي اللحــام عندمــا يفــوق 

إنتاجــه اليومــي متوســط اإلنتــاج اليومــي املتوقــع. 

املكافــآت اليوميــة ستشــجع فنــي اللحــام عــى 

العــودة إىل العمــل يف اليــوم التــايل ومواصلــة النجاح 

ــذا  ــإن هك ــك ، ف ــاج. عــالوة عــى ذل ــادة اإلنت و زي

نوعيــة مــن برامــج التحفيــز املــادي سيشــجع فنيــي 

اللحــام األقــل أداًء للعمــل مبعــدل أرسع ســعياً 

لزيــادة مدخولهــم املــادي, كلــا أرتفعــت الحوافــز 

املرتبطــة بالتميــز و اإلنجــاز يف العمــل ُســيظهر ذلــك 

ــة. ــرة يف األنتاجي ــة مبه ــج أيجابي نتائ

4. توفــر مهنــة اللحــام فــرص إرتقــاء و تنــوع 

يف الســلم الوظيفــي و املهنــي.

اللحــام كحرفــة يرتبــط مــع العديــد مــن التخصصات 

ــى  ــام ع ــي اللح ــاعد فن ــا يس ــرى م ــة األخ الحرفي

ــة  ــارات مهني ــار يف مس ــر و اإلزده ــة التطوي متابع

مختلفــة. عــى ســبيل املثــال عندمــا يكتســب فنــي 

ــر  ــه تطوي ــح أكــرث مهــارة، ميكن اللحــام خــرة ويصب

نفســه وامتهــان وظائــف أخــرى ذات صلــة مبهنتــه 
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اللحــام والتصنيــع، أقــدم هنــا بعــض املقرحــات كمبــادرة 

لدعــم وتعزيــز مهنــة اللحــام بــن أوســاط الشــباب يف دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي و كذلــك لتشــجيعهم إلمتهــان 

هــذه الحرفــة:

لدفــع  التواصــل اإلجتامعــي  تأثــر وســائل   .1

الشــباب عــى إختيــار اللحــام كمهنــة
 

أحــد أهــم الصعوبــات التــي نشــأت فيــا يتعلــق بعــدم 

إهتــام جيــل الشــباب يف مارســة املهــن الحرفيــة مثــل 

ــرف  ــذه الح ــة له ــة املصاحب ــرة العام ــي النظ ــام ه اللح

ــر ســلباً عــى مســتوى الوعــي  ــي تؤث ــا و الت يف مجتمعاتن

واإلهتــام بــن شــبابنا. إن لحرفــة اللحــام يف دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي صــورة اجتاعيــة ســلبية غــر موجــودة 

ــر  ــع يعت ــة املجتم ــرى. فغالبي ــة األخ ــدول الصناعي يف ال

ــائل  ــتخدام وس ــتوى“. إس ــة املس ــة منخفض ــام ”مهن اللح

التواصــل االجتاعــي مثــل يوتيــوب و فيســبووك وتويــر 

و لينكــدإن و انســتغرام و غرهــم تعتــر منصــات فعالــة 

لتغيــر االفــكار النمطيــة. مــن خــالل هــذه القنــوات 

ــاء  ــة محرمــة وأساســية لبن ــراز اللحــام كمهن نســتطيع إب

إقتصــاد قــوي.

ــل  ــة وعم ــن الحرفي ــن امله ــة ع ــج توعوي ــص برام تخصي

ــص  ــتعراض قص ــن واس ــام محلي ــي لح ــع فني ــالت م مقاب

ــراء  ــا أســهمت يف إث نجاحهــم يف هــذه املهــن وكيــف أنه

مدخولهــم املــادي ، ذلــك مــن شــانه ان يســاهم يف 

رفــع مســتوى الوعــي حــول املســتقبل الوظيفــي ألي 

ــة.  ــان هــذه الحرف شــخص يفكــر يف إمته

مرحلــة  يف  اللحــام  مبهنــة  التعريــف   .2

الثانويــة الدراســة 

التعريــف بحرفــة اللحــام يف املرحلة الثانوية ســيمنح 

الطــالب الذيــن مييلــون أكــرث إىل املجــال العمــي أو 

التطبيقــي منــه إىل األكادميــي فرصــًة أكــر إىل اختيار 

ــات  ــه للتخصص ــن التوج ــل ع ــام كبدي ــة اللح حرف

األخــرى. و تعــد حمــالت التوعيــة بالتخصصــات 

التــي تجريهــا معظــم املــدارس الثانويــة إحــدى 

املنصــات الفعالــة لتعريــف الطــالب بحرفــة اللحــام 

ــة. ــة مزدهــرة وذات أجــور عالي كمهن

 

مهنيــة يف  تدريــب  برامــج  تطويــر  أقــرح  كــا 

الصيــف يف املعاهــد والكليــات التقنيــة والتطبيقيــة  

ــات  ــة تدريب ــة العام ــالب الثانوي ــى ط ــث يتلق حي

عــى اللحــام و مــن ثــم الحصــول عــى وظيفــة 

صيفيــة مؤقتــة مــع احــد مقــاويل املشــاريع العمالقة 

ــة بعــض  و براتــب مجــزي (ورمبــا مبســاهمة ورعاي

ــذي  ــب ال ــر الرات ــوق بكث ــة) يف ــج الحكومي الرام

يتقاضــاه الطــالب الذيــن ينضمــوا اىل برامــج الصيف 

يف الــرشكات التــي توفــر لهــم وظائــف مريحــة. 

فقــد يكــون هــذا أيًضــا حافــزاً لبعــض الطــالب عــى 

اختيــار اللحــام كمهنــة بعــد تخرجهــم مــن املدرســة 

ــالب  ــج ط ــا أن دم ــه هن ــب التنوي ــة. و يج الثانوي
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يعــاين العــامل الصناعــي عامــًة و قطاعــي املقاولــن و 

املُصنعــن خاصــًة مــن نقــص حــاد يف عــدد اللحامــن 

ــر الصــادرة يف  ــا لبعــض املقــاالت و التقاري املؤهلــن. وفًق

الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكذلــك بنــاًء عــى إفــادات 

العديــد مــن خــراء الصناعــة فإنــه مقابــل خســارة إثنــن 

ــارة  ــن ومــن ذوي امله ــي اللحــام ســنوياً - مؤهل مــن فني

واصحــاب خــرة – مــن جــراء التقاعــد، فــإن هنــاك فنــي 

ــل.  ــوق العم ــل س ــدئ) يدخ ــد مؤهــل (مبت ــام واح لح

ــالً! ــق فع ــو للقل ــر يدع ــك أم وذل

النقــص يف عــدد اللحامــن املؤهلــن يخلــق تباطــؤ، ومــن 

املحتمــل ركــود، يف منــو جميــع الصناعــات املرتبطــة 

بحرفــة اللحــام، وعــى وجــه الخصــوص، صناعــات النفــط 

ــات.  ــاز والبروكياوي والغ

وعــى نفــس املنــوال، الُشــح يف عــدد اللحامــن املؤهلــن 

ــاز  ــر يف إنج ــل التأخ ــرة مث ــلبيىة كث ــج س ــؤدي إىل نتائ ي

ــدم  ــك ع ــة، وكذل ــودة الصيان ــاض يف ج ــاريع، إنخف املش

املقــدرة عــى اإللتــزام بإنهــاء حصــص الصيانــة 

ــه  ــة يف الوقــت املحــدد لهــا مــا ينُجــم عن املجدول

خســائر ماليــة هائـــلة ومخاطــر جســيمة عــى 

ــاً.  ــآت مع ــاس واملنش ــالمة الن س

عــى  الســلبية  انعكاســاته  لــه  ســيكون  وذلــك 

االقتصــاد وتعــرث عجلــة التنميــة يف العديــد مــن 

البلــدان التــي تعتمــد عــى صناعــة النفــط والغــاز 

مجلــس  دول  الســيا  القومــي  دخلهــا  ناتــج  يف 

التعــاون الخليجــي إلرتبــاط هــذه الصناعــات مبهنــة 

ــن نقــص  ــة. نحــن ال نعــاين م اللحــام بصــورة وثيق

كبــر يف عــدد فنيــي اللحــام املحليــن فحســب، بــل 

نواجــه مشــكلة أكــرث تعقيــداً وهــي صعوبة تشــجيع 

ــة للمســتقبل.  ــام كمهن ــار اللح ــى اختي الشــباب ع

ــا  وكــرد فعــل ملواجهــة هــذه املشــكلة فــإن أوطانن

أصبحــت مجــرًة عــى االعتــاد عــى فنيــن اللحــام 

ــب. كــا ظهــرت مؤخــراً مشــاكل مل تكــن يف  األجان

الُحســبان مثــل عــدم رغبــة فنيــي اللحــام األجانــب 

الناميــة يف  العــامل  املؤهلــن و جلهــم مــن دول 

العمــل يف الخليــج العــريب وتفضيلهــم العمــل يف 

ــاً  ــت تقريب ــم أصبح ــث أن أجوره ــم األم حي بالده

مســاوية لألجــر الــذي قــد يتقاضــوه يف دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي. إضافــة إىل ذلــك فــإن القوانــن 

الحكوميــة الجديــدة و الرســوم الباهظــة، يف بعــض 

ــع  ــت الوض ــة جعل ــتقدام العال ــس، إلس دول املجل

أكــرث صعوبــة. وميثــل هذيــن العاملن مفصــل رئييس 

يجــب التغلــب عليهــا مــن أجــل تعويــض النقــص 

الكبــر يف عــدد فنيــي اللحــام األجانــب واإلســتعاضة 

عنهــم بآخريــن محليــن ميلكــون التأهيل املناســب و 

كذلــك دفــع األجــور املناســبة لهــم و التــي تتناســب 

ــة. ــة هــذه املهن ــة و صعوب مــع أهمي

ــي  ــاً، والت ــاً أو دولي ــواء محلي ــريت، س ــى خ ــاًء ع بن

ــة  ــال هندس ــاً يف مج ــن عام ــن ثالث ــرث م ــد ألك متت

كيف نشجع مهنة اللحام يف دول مجلس التعاون الخليجي؟

وملاذا ينبغي علينا ذلك؟

املهندس عدنان العوامي 

ISEC مؤسس واستشاري لــ
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ــى  ــرة ع ــة كب ــر بدرج ــاماً ويؤث ــون س ــا يك ــاً م وغالب

ــل  ــة. ويف املقاب ــاه املعالج ــي للمي ــم الهيدروجين الرق

فــإن مــواد التخــرث الطبيعية(العضويــة) تتميــز بكونهــا 

ــر  ــك تعت ــوي ولذل ــل الحي ــة للتحل ــامة قابل ــر س غ

آمنــة لصحــة اإلنســان. وهكــذا، ميكــن أن يكــون 

اســتخدام التخــرث الطبيعــي خيــارا فعــاال ومفضــالً عى 

املخــرثات الكيميائيــة ملعالجــة ميــاه الــرصف الصناعــي 

ــر.  ــة التعك ــاه العالي وخصوصــاً املي

ــا  ــة ه ــرثات الطبيعي ــن للمخ ــن الرئيس إن املصدري

ــر املخــرثات ذات  ــواين. وتعت ــايت والحي ــن النب املصدري

املصــادر النباتيةأكــرث وفــرة بكثــر مــن نظراتهــا ذات 

ــالً  ــون بدي ــن أن تك ــايل ميك ــة، وبالت املصــادر الحيواني

ــة  ــة مــا أكســبها أهمي محتمــالً للمخــرثات الكيميائي

ــرة. ــنوات األخ ــة يف الس تدريجي

ــم  ــد ت ــرة، فق ــة األخ ــاث يف اآلون ــر إىل األبح وبالنظ

مناقشــة كفــاءة العديــد مــن املخــرثات ذات املصــادر 

النباتيــة ملعالجــة ميــاه الــرصف الصناعــي وأهــم 

عوامــل التخــرث النباتيــة الشــائعة هــي بــذور النر مايل 

 (Moringa oleifera) (Nirmali)واملورينغاأوليفــرا 

ــر  ــا بالنظ ــار(cactus). أم ــص(tannins) والصب والعف

tamarin- (اىل البيئــة البحرينيــة، فــان التمــر الهنــدي 

dus indica) والحمــص (cicer arietinum) والفــول 

 (watermelon)وحبوب البطيــخ(peanut)الســوداين

والقــرع(pumpkin) والســاجو(sago)يعترون مــن 

أشــهر عوامــل التخــرث الطبيعيــة التــي تــم اســتخدامها 

يف األبحــاث املنشــورة مؤخــراً.

ــي  ــات الت ــرثة الدراس ــن ك ــم م ــى الرغ ــاً، فع وختام

ــة  ــة إلزال ــرثات الطبيعي ــذه املخ ــل ه ــتخدمت مث اس

التعكــر ومــا اظهرتــه من نتائــج ملحوظة تثبــت فاعلية 

هــذه املــواد وكفاءتهــا العاليــة وامكانيــة اســتخدامها 

إمــا كمخــرثات أوليــة أو عوامــل مســاعدة للتخــرث، إال 

أن التطبيقــات التجاريــة والتطبيقــات الصناعيــة ال 

تــزال غــر موجــودة.   وعليــه فــإن التعمــق يف دراســة 

خــواص هــذه املــواد الطبيعيةالفعالــة للتخــرث ســتكون 

مفيــدة لكســب املعرفــة الالزمــة لفهــم كيفيــة التخــرث 

الخاصــة بــكل منهــا وبالتــايل تســويقها وإدخالهــا 

تدريجيــاً ضمــن التقنيــات املســتخدمة حاليــاً ملعالجــة 

امليــاه. 
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(coagulation-flocculation)عملية التخرث – التلبد

ــكل 1)  ــرث (ش ــة التخ ــن عملي ــس م ــدف الرئي إن اله

هــو إزالــة الشــوائب الغروية(Colloid)وبالتــايل إزالــة 

ــان هــذه  ــاً ف التعكــر(Turbidity) مــن املــاء. وعموم

الجســيات الغرويــة تشــكل دقائــق صغــرة جــداً 

ومبعــرثة لذلــك يصعــب ترســيبها بالجاذبيــة. كــا 

انهــا عــادة مــا تكــون مشــحونة بشــحنات ســالبة مــا 

ــا  ــول دون تكتله ــاردة تح ــوى ط ــة بق ــا محاط يجعله

ــكل  ــة بش ــى معلق ــايل تبق ــر وبالت ــيات أك اىل جس

مســتقر وال ميكــن ازالتهــا بــدون اضافــة مــواد مخــرثة 

مادة تخثر إىل امليــاه  اضافــة  (coagulants)ومــع 

يــؤدي  الغروية مــا  الشــوائب  شــحنات  تتعــادل 

ــة  ــيات العالق ــن الجس ــاذب ب ــوى التج ــارة ق اىل اث

وبالتــايل تجمعهــا اىل جزيئــات أكــر لالســتقرار تُعــرف 

باســم لبــادات صغــرة (micro flocs). وعــادة مــا 

يصاحــب هــذه العمليــة تقليــب رسيــع للمزيــج.  

-وتــي هــذه العمليــة، عمليــة اخــرى تعــرف بالتلبــد(

flocculation) الهــدف منهــا تعزيــز تشــكيل اللبدات 

ويجــرى تقليــب املزيــج ببــطء لحفــز الجســيات 

عــى االلتصــاق ببعضهــا البعــض عــى شــكل لبــدات 

ــادئ  ــيب ه ــوض ترس ــاه يف ح ــع املي ــم تدف (flocs)ث

ــة. ــر الجاذبي ــة بتأث ــام الصلب ــب األجس ــث ترس حي

(Natural Coagulants) مواد التخثر الطبيعية
 

تنقســم مــواد التخثــر اىل اصنــاف مختلفــة منهــا 

العضويــة وغــر العضويــة. إن االصنــاف الغرعضويــة 

مثــل مخــرثات األملنيــوم والحديــد يشــيع اســتخدامها 

يف معظــم الصناعــات ملعالجــة ميــاه الــرصف الصناعــي 

بســبب أدائهــا املتميــز وقلــة تكلفتها ووفرتها وســهولة 

اســتخدامها نســبيا مقارنــة باملخــرثات الكيميائيــة 

األخــرى. ورغــم ذلــك فــان اســتخدام األلومنيــوم 

كمخــرث يف معالجــة ميــاه الــرصف، ميكــن أن يتســبب 

يف العديــد مــن اآلثــار الســلبية عــى صحــة اإلنســان، 

ــالوة عــى  ــة وع ــن املســمات العصبي ــر م ــو يعت فه

ــة  ــن عملي ــي م ــث (sludge) املتبق ــان الخب ــك، ف ذل

التخــرث باســتخدام هــذه املــواد ينتــج بكميــات هائلــة 

37 شكل 1: عملية التخرث
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ــادة ال  ــو م ــاة فه ــية للحي ــة األساس ــاء الحاج ــر امل يعت

يســتغنى عنهــا يف جميــع األنشــطة الطبيعيــة والبرشيــة 

وجــزءاً أساســياً مــن الــدورة الهيدرولوجيــة املهمــة 

ــن  ــان. ولك ــاة اإلنس ــة وحي ــم اإليكولوجي ــر النظ لتطوي

ســوء االســتخدام الحــايل للميــاه باإلضافــة اىل تزايــد 

عــدد الســكان وازديــاد التصنيــع والتغــر يف املنــاخ 

ــة أدت  ــل مجتمع ــك العوام تل ــري وكل ّ ــع الح والتوس

إىل انكــاش احتياطيــات امليــاه النظيفــة وازديــاد إنتــاج 

ــي.  ــي والصناع ــرصف الصح ــاه ال مي

يعتــر الــرصف الصناعــي مــن أهــم مصــادر التلــوث ملــا 

ــود  ــي تع ــوث الت ــمية والتل ــببات الس ــن مس ــه م يضيف

إىل الطبيعــة. وتحتــوي معظــم ميــاه الــرصف الصناعــي 

والتــي  املختلفــة  الكيميائيــة  املركبــات  آالف  عــى 

وأهمهــا  نفســها،  الصناعــة  باختــالف  تتبايــن 

والزيــوت  الصلبــة  املــواد  هــي  رضراً  وأكرثهــا 

والشــحوم والدهــون واملــواد واملركبــات العضويــة 

واملركبــات  الصناعيــة  واملنظفــات  والفينــوالت 

العضويــة املتطايــرة والعنــارص الثقيلــة واملركبــات 

الســامة الغــر عضويــة. ولذلــك تعــد معالجــة 

ميــاه الــرصف الصناعــي مــن املخلفــات الصناعيــة 

للمصانــع مــن اهــم وســائل حايــة البيئــة املائيــة 

ــايئ. ــايئ والفيزي ــوث الكيمي ــن التل م

ومــن أجــل ذلــك، حرصــت الــدول ومنظــات 

ملختلــف  ونســب  معايــر  عــى وضــع  البيئــة 

املائيــة  املســطحات  قبــل رصفهــا يف  امللوثــات 

وشــبكات الــرصف الصحــي أو إعــادة اســتخدامها 

ألغــراض اخــرى.

عــى  للمحافظــة  الشــديد  للحــرص  ونظــراً 

جــودة امليــاه مــن التلــوث، فقــد زاد اهتــام 

وطــرق  تقنيــات  وتحديــت  لتطويــر  الباحثــن 

الدراســات  تطرقــت  و  التقليديــة.  املعالجــة 

امليــاه  ملعالجــة  التقنيــات  شــتى  لوصــف 

electrochemi- الكهروكيميائيــة (كالعمليــات 

ad-)واالدمصــاص (biological)ــة cal) والبيولوجي

واألكســدة   (coagulation) والتخــرث   (sorption

بــن  مــن  (advanced oxidation)و  املتقدمــة 

كافــة الطــرق، عــادة مــا تســتخدم عمليــة التخرث – 

ــة  ــد(coagulation-flocculation) يف معالج التلب

ــة  ــا العالي ــبب كفاءته ــي بس ــرصف الصح ــاه ال مي

املنخفضــة. وتكلفتهــا 

معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام عوامل التخثر الطبيعية

مقاالت فنية

الدكتورة زينب عيل محمد رضا

أستاذ مساعد

الهندسة الكيميائية - جامعة البحرين
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هــذا الجانــب إرشاف املهنــدس الكيميــايئ عــى معالجــة 

امليــاه مــن خــالل تحويلهــا إىل ميــاه صالحة لالســتخدام، 

ــرشب  ــاه ال ــي كمي ــتهالك اآلدم ــك لالس ــواء كان ذل س

ــات  ــاً للمواصف ــي، وفق ــه، أو لالســتخدام الصناع وخالف

القياســية للميــاه، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ عــى 

ســالمة األفــراد واملعــدات. 

األمــن والســالمة: ويف هــذا املجــال   (5)  

املســؤول  هــو  والســالمة  االمــن  مهنــدس  يكــون 

ــة  ــواد الكيميائي ــار امل ــن أخط ــن م ــن ســالمة العامل ع

املختلفــة، ويَنبُــع ذلــك مــن درايته بهــا وكيفيــة التعامل 

مــع تلــك األخطــار. كــا تقــع املســؤولية عــى مهنــدس 

ــن  ــك الذي ــالمة ألولئ ــراءات الس ــع إج ــالمة يف وض الس

يتعاملــون مــع املــواد الكيميائيــة خاصــة الخطــرة منهــا.

تكــون مســؤولية  البيئــة:  هندســة   (6)  

ــوث البيئــي،  ــة البيئــة مــن أخطــار التّل املهنــدس حاي

والعمــل عــى الحــد منهــا، وفقــاً للحــدود املســموح بها. 

ــادة  ــة إع ــي دور يف دراس ــدس البيئ ــون للمهن ــا يك ك

التّدويــر للّنفايــات الكيميائيــة املختلفــة، والتّعامــل 

معهــا عــى الوجــه األمثــل طبقــاً للمواصفــات العامليــة.

مجــال  وهــو  والتّطويــر:  االبتــكار   (7)  

يتضمــن اســتحداث مــواد جديــدة، أو تطويــر وتعديــل 

ــا، أو  ــرث نفع ــرى أك ــواد أخ ــاج م ــة إلنت ــواد املعروف امل

تحســن املنتــج، حيــث يــرشف املهنــدس الكيميــايئ 

ــات  ــتخدام التّقني ــد باس ــة الجدي ــكار وإضاف ــى ابت ع

الحديثــة وعمليــة محــاكاة الرمجيــات. وغالبــا مــا 

يتــم تطبيــق هــذه العمليــات باملختــر قبــل تطويرهــا 

فعليــا.  مطبقــة  تكنولوجيــا  لتصبــح 

اضافــة إىل ذلــك فــإن هنــاك مجــاالت أخــرى متعــددة 

للمهنــدس الكيميــايئ مبــا فيهــا مجــال مراقبــة الجــودة 

التأمينــات  ومجــال  البديلــة  الطّاقــة  وتطبيقــات 

ــة واملؤسســات  ــال االستشــارات اإلداري ــة ومج الصناعي

املاليــة، فتنــوع االتجاهــات التــي ميكــن أن يعمــل بهــا 

ــوب  ــص مطل ــذا التّخص ــل ه ــايئ يجع ــدس الكيمي املهن

ــة. ــواق الوظيفي ــدة يف األس بش
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واملجــاالت الّصناعيــة األخــرى.

املناهج الدراسية للهندسة الكيميائية 

تُصّنــف الهندســة الكيميائيــة عــى أنّهــا علــم هنــديس 

بتصميــم وبنــاء وتشــغيل وإدارة  تطبيقــي يختــص 

املصانــع الكيميائيــة بهــدف تحويــل آمــن وفّعــال 

إىل  الكيميائيــة  واملــواد  الخــام  للمــواد  واقتصــادي 

بهــذه  وللقيــام  نفعــاً.  أكــرث  قيمــة  ذات  منتجــات 

املهنــدس  لــدى  يكــون  أن  يجــب  فإنــه  الوظائــف 

ــة  ــادئ العلمي ــكل املب ــي ل ــل وكّم ــم كام ــايئ فه الكيمي

ــة. وينعكــس  ــة ألساســيات الهندســة الكيميائي والعملي

الهندســة  لتخصــص  الــدرايس  املنهــج  يف  ذلــك 

الكيميائيــة، والــذي يتضمــن باإلضافــة إىل املبــادئ 

الّدراســية  املناهــج  دراســة  والعلميــة،  الهندســية 

ــة  ــوم الهندس ــاالت عل ــدس يف مج ــس املُهن ــي تؤس الت

التطبيقيــة،  الّرياضيــات  الكيميائيــة والتــي تشــمل: 

موازنــة املــادة والطاقــة، الّديناميــكا الحراريــة، ميكانيكا 

تقنيــات  املــادة،  انتقــال  الحــرارة،  انتقــال  املوائــع، 

تصميــم  الكيميائيــة،  التفاُعــالت  هندســة  الَفِصــل، 

املُفاعــالت، تصميــم الوحــدات الصناعيــة واملصانــع 

ــم،  ــة التّحك ــات، هندس ــم العملي ــا، تصمي واقتصادياته

ــة  ــج الهندســة الكيميائي ــات الحواســيب يف برام تطبيق

ــة  ــب املهني ــم بالجوان ــي تهت ــررات الت ــة إىل املق إضاف

ــارات التواصــل  ــن الهندســية ومه ــات امله ــل أخالقي مث

باإلضافــة إىل دراســة اإلدارة واالقتصــاد. عــالوة عــى 

ذلــك فــإن منهــج الهندســة الكيميائية يشــمل مســاقات 

أخــرى تتنــاول مقــررات هندســة البيئة، ومعالجــة املياه 

والهــواء والّنفايــات، هندســة الّنفــط والبروكياويــات، 

ــة  ــة، تقني ــاء الحيوي ــة الكيمي ــآكل، هندس ــة الت هندس

الّنانــو، والتّنميــة املســتدامة.

مجاالت عمل املهندس الكيميايئ

تتعــدد مجــاالت عمــل املهنــدس الكيميــايئ، فأينــا 

وجــدت الحاجــة للعلــوم والتّفاعــالت الكيميائيــة مــن 

ــة  ــدت الحاج ــن، ُوج ــج مع ــى ُمنت ــول ع ــل الحص أج

عمليــة  أي  تخلــو  تــكاد  وال  الكيميــايئ،  للمهنــدس 

صناعيــة كيميائيــة مــن وجــوده لــإرشاف عليهــا حتــى 

ــج. ــة للُمنت ــر املطلوب ــات واملعاي ــاً للمواصف ــم وفق تت

ــايئ  ــدس الكيمي ــاالت املهن ــم مج ــف أه ــن تصني وميك

ــايل:  ــتمرار يف الت ــل باس ــوق العم ــا س ــي يطلُبه الت

والتّشــغيل:  العمليــات  هندســة   (1)  

وتتضمــن تصميــم وتصنيــع وتشــغيل والتحكــم وإدارة 

ــة  ــة ومراقب ــات الكيميائي ــات واآلالت يف الصناع املحط

أداء العمليــات يف جميــع مراحــل اإلنتــاج. ويعتــر هــذا 

ــدس  ــل املهن ــاالت عم ــن مج ــرث انتشــاراً ب ــال األك املج

الكيميــايئ، ونجــده باملصانــع الكــرى كمصانــع الّنفــط 

املعــادن  واســتخالص  واألســمدة  والبروكياويــات 

وإنتــاج الطاّقــة، وفيــه يكــون املهنــدس الكيميــايئ 

اإلنتاجيــة.  للعمليــة  الفعليــة  الّســلطة  صاحــب 

ــم  ــمل تصمي ــم: وتش ــة التحك هندس  (2)  

ــم يف  ــه التحك ــاءة أنظم ــالمه وكف ــودة وس ــه ج ومراقب

ــاف  وحــدات التصنيــع. وهــذا ينطــوي عــى استكش

العمليــات،  كفــاءة  وتحســن  وإصالحهــا  األخطــاء 

وضــان أن هــذه العمليــات متوافقــة مــع لوائــح 

العمــل.

هندســة التخطيــط: وهــي مرحلــة   (3)  

عــى  اإلرشاف  خــالل  مــن  العمــل  مــن  متقدمــة 

الخطــط اإلنتاجيــة للمصنــع، وتقديــر تكاليــف اإلنتــاج، 

واملســاهمة يف وضــع رؤيــة تخطيطيــة للمســتقبل 

والبعيــد.  القريــب 

هندســة معالجــة امليــاه: ويتنــاول   (4)  
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الجامعــات تدريــس الهندســة الكيميائيــة كتخصــص 

هنــديس مســتقل، ومــن أبــرز هــذه الجامعــات يف 

الواليــات املتحــدة: معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، 

جامعــة بنســلفانيا (1892)، جامعــة تــوالن (1894)، 

جامعــة ميتشــغان وتوفتــس (1898)، جامعــة إلينويــس 

- أوربانــا (1901)، جامعــة  ويكونســن (1905) وجامعة 

بــوردو (1911). أمــا يف اململكــة املتحــدة فتعــد جامعــة 

ــر)،  ــة مانشس ــا جامع ــر (حالي ــن يف مانشس ــة أوي كلي

جامعــة كليــة لنــدن، وإمبريــال كوليــدج يف لنــدن 

الــرواد يف تدريــس تخصــص الهندســة الكيميائيــة. كــا 

ــات  ــا بالوالي ــتس للتكنولوجي ــد ماساتشوس ــح معه أصب

املتحــدة األمريكيــة أول مؤسســة تعليميــة متنــح درجــة 

ــام 1907. ــة يف ع ــة الكيميائي ــوراه يف الهندس الدكت

ويف ســنة 1881 قــام جــورج ديفيــس مبحــاوالت حثيثــة 

ــا  ــن عوض ــة، ولك ــة الكيميائي ــة الهندس ــاء جمعي إلنش

عــن ذلــك ســميت باســم جمعيــة الكيميــاء الصناعيــة، 

وأصبــح ديفيــس أول ســكرتر لهــذه الجمعيــة. ويف عــام 

1908 أُنشــئ املعهــد األمريــي للمهندســن الكيميائيــن 

 (AIChE) ــذي يعــرف باســم ــات املتحــدة وال يف الوالي

ــن  ــد املهندس ــيس معه ــام 1922 تأس ــه يف ع ــم تبع ث

ــد  ــذي يعــرف باســم  (IChemE). وق ــن وال الكيميائي

لعــب هــذان املعهــدان دورا رئيســيا يف اعتبــار الهندســة 

ــكل  ــاها بش ــتقل، وس ــديس مس ــم هن ــة عل الكيميائي

كبــر جــدا يف نــرش ثقافــة القبــول للمهنــدس الكيميــايئ 

لــدى أربــاب العمــل، وبأهميــة دوره ورضورة تواجــده 

عــى املســتوى العمــي يف الوســط الصناعــي، وأيضاً عى 

املســتوى األكادميــي يف الوســط الجامعــي، حيــث لعــب 

 (AIChE) ــن ــن الكيميائي ــي للمهندس ــد األمري املعه

ــج  ــية ملناه ــررات الدراس ــاد املق ــاً يف اعت دوراً محوري

ــع  ــة. وم ــات األمريكي ــة يف الجامع ــة الكيميائي الهندس

نجــاح فكــرة املهنــدس الكيميــايئ وزيــادة الطلــب عــى 

ــس  ــات تدري ــف الجامع ــت مختل ــص تبن ــذا التخص ه

املناهــج الدراســية للهندســة الكيميائيــة واعتمــدت 

رســمياً يف الجامعــات العامليــة.

وخــالل الســنوات الالحقــة شــهدت الهندســة الكيميائية 

ــرى  ــم أخ ــال مفاهي ــالل إدخ ــن خ ــا م ــورا ملحوظ تط

 “Transport Phenomena مثــل ”ظواهــر االنتقــال

 Process               و“هندســة أنظمــة العمليــات

System Engineering“. وقــد أعطــى مفهــوم ”ظواهر 

ــا  ــة، بين ــة الكيميائي ــاً للهندس ــداً تحليلي ــال“ بع االنتق

ــز مفهــوم هندســة أنظمــة العمليــات عــى مواضيــع  ركّ

دقيقــة مثــل أنظمــة التحكــم وتصميــم العمليــات. 

وخــالل حقبــة الحــرب العامليــة الثّانيــة كانــت معظــم 

ــات  االهتامــات تصــب يف مجــال صناعــة البروكياوي

والكيميــاء الحيويــة باإلضافــة إىل الّصناعــات الّدوائيــة. 

بينــا شــهدت حقبــة الخمســينيات تطــّور صناعــة 

ــز  ــّم الّركي ــة ت ــنوات الالحق ــالل الس ــرات. وخ البوليم

عــى أمــور الســالمة والتأثــرات البيئيــة، وأصبحــت 

مقــررات الّســالمة ضمــن املقــررات الّدراســية الرئيســية 

ــنوات  ــهدت الّس ــا ش ــة. ك ــة الكيميائي ــج الهندس ملنه

الحديثــة تطبيقــات الحواســيب واســتخدام الرامــج 

املتقدمــة يف مناهــج الهندســة الكيميائيــة خاصــة يف مــا 

ــم. ــررات التّصمي ــق مبق يتعل

  

هــذا  تدريــس  بــدأ  فقــد  البحريــن  مملكــة  ويف 

التخصــص يف العــام 1982م مــن خــالل قســم الهندســة 

ــا  ــج للتكنولوجي ــة الخلي ــة بكلي ــة والكيميائي امليكانيكي

حيويــاً  رافــداً  ليكــون  حاليــاً“.  البحريــن  ”جامعــة 

ــة  ــال الهندس ــة يف مج ــية التخصصي ــاءات الهندس للكف

الكيميائيــة. ويف ســبتمر 1992م تــم تأســيس قســم 

البحريــن.  بجامعــة  الكيميائيــة  للهندســة  مســتقل 

وتَــّم اســتحداث برنامــج البكالوريــوس يف الهندســة 

يف  املطــرد  الّنمــو  مــع  متاشــياً  وذلــك  الكيميائيــة، 

ــن  ــى املهندس ــب ع ــاع الطل ــي، وارتف ــال الّصناع املج

الكيميائيــن يف الســوق املحليــة. وقــد اســتطاع القســم 

ومنــذ نشــأته أن يحقــق اهدافــه باملســاهمة بســّد 

ــن مــن الكــوادر الهندســية  احتياجــات مملكــة البحري

والبروكيمياويــة  الّنفطيــة  الّصناعــات  يف  العاملــة 

والّصناعــات الكيميائيــة ومجــال صناعــات األملنيــوم 
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ــامل،  ــايئ يف الع ــدس كيمي ــس أول مهن ــر ديفي ــا اعتُ ك

ومؤســس علــم الهندســة الكيميائيــة. ومــا ســاعد 

ديفيــس عــى تأســيس هــذا العلــم الجديــد كونــه 

ــة،  ــادن والهندســة امليكانيكي ــاء واملع ــته للكيمي دراس

وعمــل كميكانيــي وكيميــايئ يف املصانــع الكيميائيــة يف 

بريطانيــا، كــا شــغل ايضــاً منصــب مستشــار ومفتــش 

صناعــي، األمــر الــذي أتــاح لــه الفرصــة باالطــالع عــى 

مجموعــة كبــرة ومتنوعــة مــن العمليــات واملخططــات 

الّصناعيــة املســتخدمة يف املصانــع الكيميائيــة، مــا 

ســاعده عــى اســتنتاج العوامــل املشــركة فيــا بينهــا، 

ــارضات  ــكل مح ــى ش ــة ع ــا مجتمع ــح يف صياغته ونج

ــد. ــديس الجدي ــال الهن ــذا املج ــى يف ه ودروس تُعط

ــاب  ــة أال إّن ارب ــس الحثيث ــود ديفي  وبالرغــم مــن جه

ــوا مردديــن لقبــول فكــرة املهنــدس  العمــل حينئــذ ظلّ

الكيميــايئ وواصلــوا تفضيــل توظيــف امليكانيكيــن مــع 

الكيميائيــن، اقتــداًء بأملانيــا، والتــي اعتــرت رائــدة 

ــا.  ــة حينه ــات الكيميائي الصناع

ويف عــام 1888 قــام اســتاذ الكيميــاء ”لويــس نورتــون“ 

يف    (MIT) للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  معهــد  يف 

الواليــات املتحــدة االمريكيــة بابتــكار وتأليــف أول 

ــال  ــة يف مج ــهادة الجامعي ــتوى الّش ــج درايس ملس منه

الهندســة الكيميائيــة، والــذي شــمل أربــع ســنوات 

ــى  ــه ع ــع منهج ــس يف وض ــد لوي ــد اعتم ــية. وق دراس

ــة  ــات االملاني ــا الجامع ــي طورته ــة الت ــوث العلمي البح

بهــذا املجــال، وعــى سلســلة محــارضات ديفيــس التــي 

نرشهــا يف جامعــة مانشســر التّقنيــة حــول مارســات 

كــا  الريطانيــة،  الكياويــة  والّصناعــات  التّشــغيل 

ــا أرمســرونج  ــي وضعه اعتمــد ايضــاً عــى األســس الت

ــال كولــج  يف برنامجــه الــدرايس يف معهــد لنــدن (إمري

ــا)..  حالي

مبعهــد  األســتاذ  والكــر  هولتــز  وليــام  ويعتــر 

ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، MIT أول مــن أدخــل 

يف   ”  Unit Operation التشــغيل  ”وحــدة  مفهــوم 

املقــررات الدراســية يف ســنة 1905. ويف عــام 1916 

طــّور آرثــر دون ليتــل مفهــوم ”وحــدة التشــغيل“ 

الكيميــاء الصناعيــة،  مــن خاللــه عمليــات  شــارحاً 

ــه ميكــن تحليــل جميــع  ــة بأن مشــراً إىل الفكــرة القائل

ــزة  العمليــات الكيميائيــة بتقســيمها إىل عمليــات متميّ

(مثــل التقطــر واالســتخالص والرشــيح والتبلــور)، كــا 

بــّن أن هــذه العمليــات محكومــة ببعــض املبــادئ. ويف 

عــام 1922 أصــدر الروفســور كالرك شــوف روبنســون 

 (MIT ،ــا ــتس للتكنولوجي ــد ماساتشوس ــتاذ مبعه (األس

ــة يف  ــاب منهجــي يف مجــال الهندســة الكيميائي أول كت

الواليــات املتحــدة األمريكيــة يتنــاول“ عنــارص التقطــر 

ــاب  ــدار كت ــة اص ــنة الالحق ــه يف الس ــي“، تبع التجزيئ

”مبــادئ الهندســة الكيميائيــة“ ملؤلفيــه: ”وليــام ولكــر، 

وارن لويــس، ووليــام مــاك آدامــز“ (أســاتذة الهندســة 

.(MIT ،الكيميائيــة مبعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيا

وقــد بســط املؤلفــون يف األجــزاء األوىل مــن هــذا 

الكتــاب أساســيات علــم الهندســة الكيميائيــة واملتمثلــة 

يف موازنــة املــادة والطّاقــة باإلضافــة إىل أساســيات 

ــوا يف  ــا تناول ــرارة. بين ــال الح ــع وانتق ــكا املوائ ميكاني

األجــزاء الالحقــة أساســيات عمليــات تشــغيل الوحدات 

الّصناعيــة (Unit Operation)، وبرهنــوا عــى أّن هــذه 

ــن  ــة، وميك ــن الفيزيائي ــس القوان ــع نف ــات تتب العملي

تطبيقهــا واســتخدامها يف جميــع الّصناعــات الكيائيــة.، 

وذلــك خالفــاً لالعتقــاد الســائد حينهــا، حيــث كان 

ــادئ  ــة عــى أنهــا ذات مب ــكل صناعــة كيميائي يُنظــر ل

مســتقلة تختلــف عــن العمليــات الّصناعيــة للمنتجــات 

األخــرى، وال مجــال للمقارنــة فيــا بينهــا. ولقــد لقــى 

هــذا الكتــاب قبــوالً ورواجــاً، وأصبــح الكتــاب الجامعــي 

ــود. ــة لعــدة عق املنهجــي للهندســة الكيميائي

ــدس  ــرة املهن ــل لفك ــاب العم ــض أرب ــة رف ــم ثقاف ورغ

الكيميــايئ أال إن برنامــج الهندســة الكيميائيــة القــى 

ــض  ــدت بع ــث اعتم ــي حي ــال الجامع ــاً يف املج رواج
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د. حسني محمد الزبر
كلية الهندسة - جامعة البحرين

تُصّنــف الهندســة الكيميائيــة عــى أنّهــا فــرع مــن 

ــة  ــوم الطّبيعي فــروع الهندســة التــي تتعامــل مــع العل

ــاء  ــم األحي ــاة (عل ــوم الحي ــاء) وعل ــاء والفيزي (الكيمي

الّرياضيــات  إىل  باإلضافــة  الحيويــة)  والكيميــاء 

واالقتصــاد. ويَختــص هــذا الّنــوع مــن العلــوم بتصميــم 

الكيميائيــة  الّصناعيــة  العمليــات  وإدارة  وتطويــر 

املختلفــة بهــدف تحويــل آمــن واقتصــادي للمــواد 

ــم هــذا  ــاً. كــا يهت ــرث نفع ــة إىل منتجــات أك الكيميائي

ــاج واســتخدام أمثــل للطّاقــة ومعالجــة  التّخصــص بإنت

التّلــوث وتنقيــة امليــاه والتّحكــم البيئــي، وابتــكار مــواد 

حديثــة ذات قيمــة صناعيــة معتــرة مبــا يخــدم البرشية 

ــإن  ــوم ف ــدم العل ــع تق ــادي. وم ــن واقتص ــكل آم بش

املهنــدس الكيميــايئ يف مواكبــة مــع التّقنيــات الرّائــدة 

املتنوعــة إلنجــاز املهــام ذات الّصلــة والّتــي عــادة 

ــة  ــات متناهي ــق مبجــاالت تقني ــط بشــكل وثي ــا ترتب م

ــة  ــود والهندس ــا الوق ــو) وخالي ــة الناّن ــر (هندس الّصغ

الحيويــة. وعمومــاً فــإن تخصــص الهندســة الكيميائيــة 

يعتــر مــن أوســع فــروع الهندســة وأغناهــا مــن حيــث 

ثــراء املــادة البحثيــة وأكرثهــا منــّواً وتطــّوراً. كــا يُعــد 

ــة مــن املحــاور االساســية  تخصــص الهندســة الكيميائي

يف عمليــة التّنميــة االقتصاديــة والّصناعيــة للبلــدان، 

ــة. ــوم والّصناع ــن العل ــل ب ــة وص وحلق

 تاريخ نشأة الهندسة الكيميائية

يُعتــر تخصــص الهندســة الكيميائيــة مــن الفــروع 

ــها يف  ــدأ تدريس ــث ب ــبياً، حي ــة نس ــية الحديث الهندس

التاســع  القــرن  الثّــاين مــن  الّنصــف  الجامعــات يف 

إدوارد  هــري  الريطــاين  الكيميــايئ  ويعتــر  عــرش. 

أرمســرونج أول مــن أّســس برنامــج درايس ملســتوى 

الّشــهادة الجامعيــة مينــح درجــة الّدبلــوم يف الهندســة 

الكيميائيــة يف معهــد لنــدن (حاليــا إمريــال كولــج، 

Imperial College ) ســنة 1884، والــذي اعتمــد يف 

أساســه عــى دمــج أســس الكيميــاء والهندســة معــاً. إال 

ــي  ــبب أن خريج ــاً بس ــق رواج ــج مل يل ــذا الرنام أّن ه

ــرص  ــى ف ــول ع ــن الحص ــوا م ــج مل يتمكن ــذا الرنام ه

العمــل كمهندســن كيميائيــن، ذلــك أّن ثقافــة أربــاب 

العمــل يف ذلــك الوقــت مل تســتوعب مفهــوم ”املهنــدس 

الكيميــايئ“، وكانــوا يفضلــون توظيــف الكيميائيــن 

واملهندســن امليكانيكيــن. ويف ســنة 1887 قــام الريطاين 

جــورج إدوارد ديفيــس بنــرش سلســلة تتكــون مــن 12 

Unit Opera- (محــارضة حــول وحــدات التشــغيل 

tion) والّصناعــات الكيائيــة الريطانيــة، وقــام بإلقائهــا 

يف كليــة مانشســر التّقنيــة أو كــا ُعرفــت الحقــا 

باســم ”جامعــة مانشســر معهــد العلــوم والتكنولوجيــا 

ــر). ــة مانشس ــرف بجامع ــا تع (UMIST) ” (حالي

 وتعتــر هــذه املحــارضات اللبنــة األوىل يف تأســيس 

ــه،  ــتقٍل بذات ــاٍل مس ــة كمج ــة الكيميائي ــم الهندس عل

تاريخ نشأة وتطور الهندسة الكيميائية

مقاالت فنية
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مركز يورو بوليفارد للرياضة والرتفيه:

املساحات املفتوحة:

برج اليورو بوليفارد:

مسجد اليورو بوليفارد:

ــة  ــة الربي ــي أهمي ــد الجناح ــة د. أحم ــل رؤي مل تُهم

البدنيــة لحيــاة الطــالب  اللياقــة  البدنيــة وعنــرص 

بوليفــارد  يــورو  يهــدف مركــز  واملوظفــن. حيــث 

ــة  ــطة اللياق ــع أنش ــر جمي ــه إىل توف ــة والرفي للرياض

البدنيــة التــي قــد يرغــب فيهــا الطــالب وهيئــة 

ــم إعــداد  ــزوار عــى حــد ســواء. وقــد ت التدريــس وال

ــدث  ــى أح ــة ع ــة البدني ــزًا للياق ــون مرك ــز ليك املرك

طــراز، وســتكون صالــة األلعــاب الرياضيــة وجهــًة 

لألحــداث الرياضيــة الكــرى بــدًءا مــن املاراثــون، 

حيــث يبلــغ طــول حلبــة الجــري فيــه 2,2 كــم، حتــى 

الفنــون القتاليــة والدفــاع عــن النفــس التــي ال يعــي 

ــأن  ــن ش ــي م ــل يع ــا، ب ــة وحده ــأن الجامع ــن ش م

ــك. ــن كذل ــة البحري دول

الطــالب  مُتّكــن  مفتوحــة  مســاحات  توفــر  يُعــد 

ــل  ــل، مث ــالط والتفاع ــع واالخت ــن التجم ــن م والعامل

ــديد  ــرًا ش ــة، أم ــة األكادميي ــودة يف املنطق ــك املوج تل

ــم)  ــق الدع ــة مراف ــة (منطق ــوي القري ــة. تحت األهمي

عــى عــدد مــن الســاحات والحدائــق واملســاحات 

ــك  ــر تل رة. وتوف ــة داخــل قطــع األرض املطــوُّ املفتوح

املســاحات كذلــك مناطــق إلقامــة األنشــطة الرياضيــة 

ــة.  ــات املجتمعي ــق والفعالي ــواء الطل ــارض يف اله واملع

التطويــر  مناطــق  يف  املفتوحــة  املســاحات  ومتثــل 

بأكملهــا مســاحة كبــرة تصــل يف مجملهــا إىل %60 من 

ــة  ــة مريح ــا بيئ ــا يجعله ــر، م ــع التطوي إجــايل موق

ــي.  ــواء النق ــة باله ــة وغني وصحي

ــاء  ــة لبن ــة أرض مخصص ــك قطع ــع كذل ــن املوق يتضم

بــرج مراقبــة. وقــد تــم تصميــم بــرج اليــورو بوليفــارد 

ليكــون رمــزًا للجامعــة. ويقــع الرج يف املدخــل الرشقي 

ــن  ــًدا للمقيم ــيصبح مقص ــر وس ــة التطوي ــن منطق م

ــة 360  ــح رؤي ــث مين ــواء، حي ــى حــد س ــن ع والزائري

درجــة ملنطقــة التطويــر. ويرمــز بــرج اليــورو بوليفــارد 

ــى  ــدة ال تُن ــة فري ــح هوي ــن، كــا مين ــخ البحري لتاري

ملنطقــة اليــورو بوليفــارد. 

ــوايل  ــاحة ح ــى مس ــجد ع ــاء مس ــيتم إنش ــرًا، س وأخ

ــزي يســهل الوصــول  ــع مرك ــع يف موق 1,170 مــر مرب

ــورو  ــة ي ــن لجامع ــن والزائري ــل املقيم ــن قب ــه م إلي

ــل  ــة، وميث ــن. يقــع املســجد يف الســاحة املركزي البحري

ــية.  ــة الرئيس ــاج الخط ــرة يف ت جوه

البنية التحتية
لخدمــة ذلــك التطويــر املثــايل والبــارز، اتســم تصميــم 

البنيــة التحتيــة والخدمــات بالدقــة الشــديدة.

ــول  ــن دخ ــول وأماك ــاط الوص ــرق ونق ــت الط وُصمم

ــرات  ــق ومم ــاء الحري ــدين وإطف ــاع امل ــيارات الدف س

املعايــر  مــع  تتوافــق  الســيارات بطريقــة  وقــوف 

القوانــن الدوليــة ومــع القوانــن واملعايــر املحليــة يف 

ــن. ــة البحري دول

مباين البوليفارد:
تــم إنشــاء مبــاين بوليفــارد يف منطقــة مرافــق الدعــم، 

عــى غــرار تلــك املوجــودة يف املنطقــة األكادمييــة، 

تحتــوي  حيــث  املتنوعــة،  االســتخدامات  ألغــراض 

التــي  الطوابــق  املكاتــب يف  مــن  عــى مســاحات 

ــك  ــا كذل ــراوح عدده ــي ي ــق األريض والت ــو الطاب تعل

ــتخدام  ــم اس ــع أن يت ــن املتوق ــق. وم ــن 4 و5 طواب ب

املكاتــب يف املقــام األول مــن جانــب الجامعــة نفســها 

أو املنظــات التــي تعمــل مــع الجامعــة أو لصالحهــا. 

كــرشكات  املكتبيــة  املســاحات  اســتخدام  وميكــن 

ــح للطــالب فرصــة  ــا يتي ــات، م ــة لدعــم الكلي حاضن

العمــل يف الصناعــات ذات الصلــة خــالل فــرة تلقيهــم 

ــا. ــم وبعده التعلي
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محالت التجزئة:

مساكن الطالب: 

مركز اليورو بوليفارد للمؤمترات:

املنطقة السكنية:
 كان د. أحمــد الجناحــي حريًصــا عــى أن توفــر الخطــة 

الرئيســية محــالت البيــع بالتجزئــة عاليــة الجــودة 

التــي توفــر جميــع االحتياجــات الروريــة، ممثلــة يف 

ســوق يــورو بوليفــارد التجــاري ومركــز يــورو بوليفــارد 

التجــاري ومحــالت البيــع بالتجزئــة يف الطابــق األريض، 

لخدمــة الطــالب واملقيمــن وجمهــور الزائريــن.

ــدة  ــس 220 وح ــة التدري ــالب وهيئ ــكن الط ــر س يوف

ســكنية مخصصــة للطــالب وهيئــة التدريــس لإقامــة 

باألمــن  تتمتــع  ســكنية  مبــاٍن  يف  القريــة  داخــل 

ــزي،  ــع مرك ــاكن يف موق ــك املس ــد تل ــالمة. وتوج والس

مــا يســمح للطــالب وهيئــة التدريــس بالوصــول 

أنشــطة  وجميــع  األكادمييــة  املنطقــة  إىل  بســهولة 

الدعــم يف املنطقــة.

ُصمــم مركــز يــورو بوليفــارد للمؤمتــرات ليصبــح مكانـًـا 

حيــث  ومناقشــاتها،  الجامعــة  محــارضات  ملعظــم 

ــامل  ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــن م ــوة املحارضي ــتتم دع س

لتقديــم الــرؤى واألفــكار املتعلقــة مبجموعــة متنوعــة 

مــن املوضوعــات للطــالب والزائريــن عــى حــد ســواء. 

وسيســتضيف مركــز املؤمتــرات كذلــك حفــالت التخــرج 

واالحتفــاالت. باإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن للمجتمــع 

البحرينــي األوســع نطاقـًـا أن يصــل إىل مركــز املؤمتــرات 

لعقــد املؤمتــرات التجاريــة والتجمعــات وفعاليــات 

إطــالق املنتجــات.

ــا  ــكنية؛ فإنه ــات الس ــارات املجمع ــق بخي ــا يتعل في

ــن ســواء  ــس والزائري ــة التدري ســتتوفر للطــالب وهيئ

الجامعــي،  الحــرم  يف  يعملــون  أو  يدرســون  كانــوا 

أكــر  ســكنية  وحــدة  إىل  يحتاجــون  قــد  والذيــن 

حجــًا. وتوفــر املجمعــات الســكنية املُجهــزة خصيًصــا 

الحــرم  داخــل  ومأمونــة  آمنــة  منطقــة  للعائــالت 

الجامعــي. كــا مينــح حــي املجمعــات الســكنية شــعوًرا 

باأللفــة، مــن خــالل األقــواس الخشــبية والشــوارع 

ــة بالحــى ومناطــق التجمــع، مــا  ــة واملرصوف املظلل

ــة.  ــب املدين ــن صخ ــًدا ع ــا بعي ــالًذا هادئً ــر م يوف

املسطحات الخرضاء:
املصممــة  الخــراء  املســطحات  منطقــة  تتمتــع 

بعنايــة بجاذبيــة شــديدة وتتميــز مبظلــة مــن األشــجار 

ــاظ  ــتدامة للحف ــواع املس ــن األن ــي م ــق، وه والحدائ

ــة.  ــا الثمين ــى مواردن ع
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منطقة مرافق الدعم 

ــوع  ــر موض ــم، يتأث ــق الدع ــة مراف ــال إىل منطق باالنتق

الهندســة املعاريــة بثقافــة املنطقــة، كــا ذكرنــا ســابًقا. 

الســوق  هــذه  تبــدأ  بوليفــارد:  اليــورو  ســوق 

تبعــث  التــي  القدميــة  املتاجــر  مــن  مبجموعــة 

إحساس النوســتالجيا أو الحنــن إىل املــايض، وتقــع بــن 

املنــازل الســكنية باملدينــة والســكن الطــاليب والفنــدق. 

ــة واملــواد  ــن تكــون الســوق مقصــًدا لتجــارة التجزئ ول

الغذائيــة واملرشوبــات فحســب، بــل مكانًــا يرتــاده 

الــزوار والطــالب عــى حــد ســواء، حيــث ميكنهــم 

ــة  ــة الضيق ــل األزق ــم تظلي ــا ت ــل. ك ــل والتفاع التواص

ــق  ــمس بالتدف ــعة الش ــاح ألش ــع الس ــى، م ــن األع م

وتشــكيل أمنــاط وأشــكال عــى األرصفــة املنقوشــة.

مركز يورو بوليفارد التجاري:

يحقــق مركــز يــورو بوليفــارد التجــاري حلــم املتســوقن، 

ــاري  ــز تج ــل كمرك ــات ويعم ــع االحتياج ــي جمي ويلب

ــاري  ــز التج ــز املرك ــكنية. ويرك ــة الس ــاق املنطق يف نط

عــى توفــر رضوريــات الحيــاة يف الحــرم الجامعــي 

محــالت  إىل  املرصفيــة  والخدمــات  املكتبــات  مــن 

الســوبر ماركــت واملالبــس. وســتجعل محــالت التجزئــة 

للعالمــات التجاريــة العامليــة مــن املركــز التجــاري 

ــك. وســيكون الشــكل  وجهــة للزائريــن الخارجيــن كذل

ــة مألوفــن، لكــن التصميــم  ــان للتجرب واملظهــر النمطي

ــريب.  ــكل الع ــى الش ــدان ع ــوف يعتم ــواد س وامل

مباين الكلية:

مباين البوليفارد:

املساحات املفتوحة:

يورو بوليفارد والرتام:

التــي تبلــغ  مــن املتوقــع أن توفــر مبــاين الكليــة، 

ــع،  ــر مرب ــن 140,000 م ــرث م ــة أك ــاحتها اإلجالي مس

كامــل املســاحة التــي تحتــاج إليهــا الجامعــة، بــدًءا مــن 

املختــرات والفصــول الدراســية حتــى أنشــطة الطــالب 

ومســاحات الدعــم. ومــن املتوقــع أن ينمــو الحــرم 

الجامعــي عــى مراحــل، وســيتم تطويــر مكونــات 

املبنــى مبــرور الوقــت، لذلــك تــم تصميــم أشــكال املباين 

ــم. ــر املنظ ــمح بالتطوي ــث تس بحي

ــة  ــة األكادميي ــارد يف املنطق ــاين البوليف ــن مب  الغــرض م

هــو االســتخدامات املتنوعــة، حيــث تحتــوي عــى 

مســاحات مكاتــب مــن الدرجــة األوىل يف الطوابــق 

التــي تعلــو الطابــق األريض والتــي تــراوح مــا بــن 4 و5 

ــاين مــن  ــك املب ــتخدم تل ــع أن تُس ــق. ومــن املتوق طواب

جانــب الجامعــة واملنظــات الرشيكــة، مــع اســتخدام 

ــة  ــة الحاضن ــق إلقام ــة كمراف ــاحات املكتبي ــض املس بع

املخطــط لهــا. ومــن شــأن ذلــك أن مينــح الطــالب فرصــة 

ــة خــالل فــرة  ــدة للعمــل يف الصناعــات ذات الصل فري

ــا. ــم وبعده ــم التعلي تلقيه

املســاحات  مــن  عــدد  بوجــود  التصميــم  يســمح 

أو حــول  أرض  املفتوحــة، ســواء داخــل كل قطعــة 

الســاحات والحدائــق املخصصــة. وتعتــر املســاحات 

املفتوحــة عنــرًصا هاًمــا يســمح بوجــود مســاحات مُتّكــن 

الطــالب والعاملــن مــن التجمــع واالختــالط والتفاعــل.

ســوف تعمــل يــورو بوليفــارد، التــي يبلــغ طولهــا 

حــوايل 1 كــم، كمســاحة انتقاليــة بــن املنطقتــن. وهــي 

مصممــة كشــارع مناســب للمشــاة. ويوجــد تــرام يــورو 

بوليفــارد يف منتصــف البوليفــارد وهــو مخصــص لنقــل 

ــن يف  ــالب والزائري ــل الط ــوم بنق ــث يق ــخاص، حي األش

ــر. ــان ويُ ــدة براحــة وأم ــع أنحــاء البل جمي
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خلفية عامة
ــالب  ــزة للط ــة ممي ــق تجرب ــة وخل ــق الرؤي ــة تحقي بغي

واملســتأجرين والــزوار ضمــن هــذا املــرشوع الرؤيــوي مبــا 

ــة  ــة مالمئ ــن ظــروف حياتي ــة تضم ــة طبيعي يعكــس بيئ

للطــالب وهيئــة التدريــس واملســتأجرين والزائريــن؛ فقد 

ــة  ة بعناي ــيّ ــة الرئيس ــّي للخط ــم الفن ــع التصمي ــم وض ت

ــور  ــق رشكات متخصصــة وتحــت إرشاف الدكت عــن طري

أحمــد الجناحــي وبتوجيــه منــه.

 

ــق التناغــم واإلحســاس  وقــد كان مــن الــروري، لتحقي

مــن  شــاملة  مجموعــة  إرســاء  يتــم  أن  ”باملــكان“، 

املبــادئ التوجيهيــة يف شــكل وثيقــة ”املبــادئ التوجيهيــة 

للتطويــر“، مــن أجــل االسرشــاد بهــا خــالل أعــال 

التطويــر املســتقبلية لقطــع األرض الفرديــة، وذلــك فيــا 

يتعلــق باملوضــوع والشــكل واملظهــر العــام والــروح 

الشــاملة للمــكان. إذ تغطــي املبــادئ التوجيهية الهندســة 

املعاريــة للمناطــق واألحيــاء املختلفــة، كــا تشــمل 

ــارص  ــرق وعن ــراء والط ــطحات الخ ــارص املس ــا عن أيًض

جوانــب الطــرق مثــل األرصفــة وأعمــدة اإلنــارة، ومــا إىل 

ــة إىل  ــادئ التوجيهي ــذه املب ــدف ه ــم، ته ــن ث ــك. وم ذل

رة للمــرشوع بوجــه عــام، وليــس  تحقيــق الرؤيــة املُتصــوُّ

ــم  ــقة يت ــر متس ــتقلة غ ــة ُمس ــع أرض فردي ــن قط تكوي

ــادئ  ــب املب ــك، تتجن ــع ذل ــا. وم ــى تطويره ــل ع العم

مــا  أكــرث  وُملزمــة  معياريــة  تكــون  أن  التوجيهيــة 

ينبغــي، بينــا هــي وســيلة تســاعد املصممن/املهندســن 

ــداع أو  ــد اإلب ــدف إىل تقيي ــا ال ته ــا أنه ــن، ك املعاري

التنــوع أو االبتــكار أو الخيــال يف التصميــم، بــل تحافــظ 

ــوع. ــروح واملوض ــدة ال ــى وح ــط ع فق

ــورة  ــية بص ــة الرئيس ــم الخط ــابًقا، تقّس ــا س ــا ذكرن وك

أساســية إىل منطقتــن: املنطقــة األكادمييــة ومنطقــة 

مرافــق الدعــم. وفيــا يــي وصــف موجــز لتصميــم 

الخطــة الرئيســية لتلــك املناطــق والعنــارص الخاصــة بهــا.

الخطة الرئيسية

املنطقة األكادميية
األكادمييــة  للمنطقــة  املعاريــة  الهندســة  تتميــز 

بتصمياتهــا املعــارصة التــي تحــرم الثقافــة واملنــاخ يف آن 

واحــد. وتتمتــع مبــاين أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة 

ــر الظــل  ــارص توف ــوي عــى عن ــث، وتحت بالطــراز الحدي

ــتخدمون  ــن يس ــس الذي ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض للط

املســاحات الخارجيــة. وتصميــم املنطقــة األكادمييــة قابل 

ــرور  ــداد مب ــادة األع ــو وزي ــمح بالنم ــا يس ــع، م للتوس

ــي  ــالء الزجاج ــتخدمة الط ــواد املس ــمل امل ــت. وتش الوق

واأللومنيــوم والفــوالذ والحجــر املصقــول. وقــد تــم إحيــاء 

العنــارص التــي توفــر الظــل واألمنــاط والعنــارص الزخرفيــة 

ــا. ــة املنطقــة وماضيه ــي تعكــس ثقاف الت
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البحريــن بحضــور حفــل وضــع  وزراء مملكــة 

ــذا  ــة ه ــرا ألهمي ــة، تقدي ــاس للجامع ــر األس حج

الحــدث. وحــر الحفــل صاحــب الســمو الشــيخ 

عبــد اللــه بــن حمــد آل خليفــة املمثــل الشــخيص 

مجلــس  أعضــاء  مــن  وعــددا  امللــك،  لجاللــة 

ــب الســفر األملــاين ولفيــف مــن  ــوزراء، إىل جان ال

ــة  ــدول العربي ــف ال ــن مختل ــار الشــخصيات م كب

والخليجيــة واألوروبيــة.

كــا وتشــارك كالً مــن صاحــب الســمو امللــي 

األمــر خليفــة بــن ســلان آل خليفــة رئيــس 

ــارد  ــاين جره ــار األمل ــع املستش ــر، م ــوزراء املوق ال

رشودر الــذي زار البحريــن للمــرة األوىل بهــدف 

املشــاركة بوضــع حجــر األســاس للجامعــة عاكســاً 

أملانيــا  وجمهوريــة  األورويب  االتحــاد  حــرص 

االتحاديــة عــى نقــل التجربــة التعليميــة والثقافية 

إىل مملكــة البحريــن، باإلضافــة إىل مشــاركتها 

بــري شــجرة ”نخيــل“ باســتخدام ميــاه تــم نقلهــا 

ــدة  ــاه املتواج ــة واملي ــر األملاني ــة هانوف ــن مدين م

يف اآلبــار االرتوازيــة يف مملكــة البحريــن، األمــر 

الــذي يعكــس التــازج وقــوة العالقــة بــن اململكــة 

ــز املستشــار رشودر  ــد انته ــة، وق ــارة األوروبي والق

الفرصــة للقــاء صاحــب الجاللــة حمــد بــن عيــى 

آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن املفــدى، األمــر 

ــن. ــل التدش ــم حف ــة وزخ ــن أهمي ــذي زاد م ال

ــال  ــاليث األبعــاد ق وعــن حجــر األســاس نفســه الث

الدكتــور أحمــد الجناحــي: ”بــأن الحجــر منقــوش 

بالجرانيــت ووضــع مبوقــع اســراتيجي حيــث يتجه 

نحــو ثــالث وجهــات وهــي مدينــة مكــة املكرمــة 

ــذي  ــر ال ــن، األم ــة برل ــدة ومدين ــة املتح واململك

يرمــز إىل االندمــاج والتــازج الرائــع ملتحــديث اللغة 

العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة يف قلــب أوروبــا“.

ــه حــول  ــور أحمــد الجناحــي حديث ــم الدكت واختت

ــدؤوب مــن أجــل إمتــام  هــذا التوجــه والعمــل ال

هــذا الــرصح الثقــايف والتعليمــي املتميــز بالقــول: 

ــا  ــا نعمــل جاهديــن عــى أن ترابــط توجهاتن ”أنن

ــدف  ــاعن له ــة س ــا الحبيب ــات مملكتن ــع توجه م

واحــد وهــو أن نضــع مملكــة البحريــن عــى 

ــة  ــدول املتقدم ــع ال ــب م ــاً إىل جن ــة جنب الخريط

ــل  ــتثارياً ب ــاً واس ــط اقتصادي ــس فق ــة لي والراقي

ــى  ــدا ع ــواء مؤك ــٍد س ــى ح ــاً ع ــا وتعليمي وفكري

أن ذلــك لــن يتحقــق مــا مل نخلــق مزيجــاً يســوده 

التناغــم بــن توجهاتنــا كمســتثمرين مــع توجهــات 

ــمو  ــب الس ــنها صاح ــي دش ــة الت ــة الطموح الرؤي

امللــي األمــر ســلان بــن حمــد آل خليفــة املوقــر، 

رؤيــة 2030 والتــي تؤكــد عــى الــرورة الحتميــة 

للتطــور واالســتدامة يف كافــة املجــاالت وعــى كافة 

األصعــدة، وبــكل تأكيــد فــان التعليــم واحــد مــن 

أهــم املجــاالت  التــي تحــرص هــذه الرؤيــة عــى 

تحقيقهــا مــن منطلــق أن التعليــم هــو أســاس 

ــاء وازدهــار األمــم“. الرتق
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متــاح  وهــو   ،  Euro Boulevard عــن طريــق 

لعامــة الجمهــور والطلبــة يف الوقــت ذاتــه. يتضمن 

تصميــم هــذه الطــرق الحديثــة روح التفكــر الحــر 

ــة والنمــط  ــن الــرشق والغــرب والثقاف والحركــة ب

ــي  ــة الت ــة العملي ــة يف املارس ــيي والحداث الكالس

ســتكون مليئــة بالتنــوع، هــذا وستشــكل املطاعــم 

اســراحة مجزيــة للطلبــة وزوار الحــرم الجامعــي ال 

ــى وفرصــة ســانحة لالســتجام والراحــة بعــد  تُن

عنــاء الدراســة األكادمييــة.

ــاة  ــي للمش ــرم الجامع ــول الح ــى ط ــيكون ع وس

مينــح  مــا  الكهربــايئ،  للــرام  مخصًصــا  خطًــا 

شــعوًرا حقيقيــاً حيــاً. باإلضافــة إىل ذلــك ، يشــتمل 

”املــرو“  الحديديــة  الســكك  شــبكة  مــرشوع 

ــذي  ــط األزرق، ال ــى الخ ــن ع ــد يف البحري الجدي

ســيمر مبحــاذاة الحــرم الجامعــي.

ــه يف هــذا  ــد الجناحــي حديث ــور أحم ــد الدكت وأك

ــن  ــة يف البحري ــة األوروبي ــى أن الجامع ــأن ع الش

ســتكون واحــدة مــن أكــر الجامعــات الخاصــة يف 

ــة-   ــة األوروبي ــا – يف الجامع ــال :“هن ــة، وق املنطق

يجتمــع األثنــان الغــرب والــرشق.  كل مــا تم وصفه 

يف الســياق الســابق يقــع يف قلــب الحــرم الجامعــي 

ويف موقــع مركــزي تــم تصميمــه يف ســاحة بيضاوية 

ــي  ــرصح التعليم ــذا ال ــال ه ــس ج ــكل تعك الش

الثقــايف مــن حيــث الشــكل واملفهــوم والخطــوات 

االنســيابية يف التصميــم، باإلضافــة إىل قــوة االتصال 

بــن املــايض والحــارض واملســتقبل، ويــأيت املســجد 

املتواجــد يف هــذه الســاحة تذكــرا بحقيقــة ثابتــه 

بــأن الجامعــة األوروبيــة يف البحريــن لديهــا قاعــدة 

راســخة الجــذور يف الثقافــة الرشقيــة واإلســالمية“.

وأعــرب الدكتــور أحمــد الجناحــي عــن فخــر 

واعتــزاز الجامعــة األوروبيــة يف البحريــن بترشيــف 

 Gerhard رشودر  جرهــارد  األملــاين  املستشــار 

Schröder وصاحــب الســمو امللــي األمــر خليفــة 

بــن ســلان آل خليفــة املوقــر رئيــس مجلــس 
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ــك،  ــن بوليتكن ــة بحري ــن كلي ــة م ــا قريب ــا أنه ك

ــة   ــة املفتوح ــة العربي ــن والجامع ــة البحري وجامع

ووزارة الربيــة والتعليــم ومجلــس التعليــم العــايل 

ووزارة الداخليــة ، إىل جانــب املــدارس الخاصــة 

املتميــزة، مبــا يف ذلــك مدرســة أبــن خلــدون ، 

ــة. ــان النموذجي ــة البي ومدرس

ــان  ــة كي ــيس مبثاب ــي الرئي ــرم الجامع ــيكون الح س

مســتقل متاًمــا ومكتفــي ذاتيــاً، ومــكان يشــعر فيــه 

الطلبــة بالحريــة والتميــز واألمــان، ولتحقيق صورة 

ــات أو  ــد بواب ــه ال توج ــة فأن ــة طبيعي ــة لبيئ كامل

حواجــز وبــدالً مــن ذلــك يحيــط بالحــرم الجامعــي 

قنــاة مائيــة رائعــة، ومنطقــة آمنــة للمشــاة. كــا 

ويتضمــن مبنــى الجامعــة مواقــف للســيارات 

تحــت األرض بطاقــة اســتيعابية لـــ -/5000 ســيارة، 

األمــر الــذي يعنــي توفــر بيئــة نظيفــة خاليــة 

ــات الجامعــة  ــة توجه ــك مبواكب ــوث، وذل ــن التل م

املبــاين  متطلبــات  بحســب  املبــاين  تصميــم  يف 

ــة  ــة خالي ــق بيئ ــة لتحقي ــط البيئ ــراء وضواب الخ

ــوث. مــن التل

ــام  ــة حرصــت عــى االهت ــى أن الجامع ــد ع وأك

بلياقــة الطلبــة فيهــا فقدمــت فرصــة ذهبيــة بهــذا 

الجانــب، إذ قامــت بتصميــم مرافــق رياضيــة 

حديثــة، كصالــة رياضيــة حديثــة عــى أحــدث 

طــراز تزخــر بجميــع معــدات اللياقــة البدنيــة 

املطــورة التــي ســتعمل عــى مــدار الســاعة ســبعة 

ــغ  ــام يف األســبوع، ومســار مخصــص للجــري يبل أي

طولــه 2.2 كــم ، يحيــط بكامــل الحــرم الجامعــي، 

وذلــك للحفــاظ عــى لياقتهــم البدنيــة وتشــجيعاً 

ــة. ــاطات الرياضي ــة النش ملزاول

كــا وتقــع كالً مــن كليــات إدارة األعــال والقانون 

املعلومــات  وتكنولوجيــا  والعلــوم  والهندســة 

ــات األعــال  ــون وحاضن ــوم اإلنســانية والفن والعل

يف مبــاين منفصلــة مصممــة مــن قبــل نخبــة مــن 

ــن، األمــر  ــن والعاملي ــن املحلي املهندســن املعاري

ــذي ســيخلق معــه تصميــات رائعــة بأســاليب  ال

أكــرث حداثــة ومســتقبلية، ال ســيا وأن كافــة مبــاين 

ــراء. ــة الخ ــتخدام التقني ــتصمم باس ــة س الجامع

ســيتم تصميــم كل مبنــى أكادميــي مــن قبــل 

مهنــدس معــاري مختلــف يعكــس بيئــة ثقافيــة 

مغايــرة، ســيخلق تصميــات بأســلوب أكــرث حداثة 

ومســتقبلية باســتخدام تقنيــة ”خــراء“، مــع 

ــث كل  ــاء، حي ــاء البن ــة أثن ــادات بيئي ــاد إرش اعت

كليــة لهــا تصميمهــا املميــز الــذي يعكــس تخصــص 

ــم.  ــالل التصمي ــن خ ــة م الكلي

ــا  ــق عليه ــي ســوف يطل ــاة الت هــذا، وتقســم القن

يبلــغ طولهــا  والتــي  املائيــة،  البحريــن  ”قنــاة 

ــا  ــن ، - أحده ــن جزأي ــون م ــر وتتك 1.5 كيلوم

مــاء مالــح، واآلخــر عــذب -، الحــرم الجامعــي 

واحــد،  وآن  ومرابطــن  منفصلــن  قســمن  إىل 

إذ  املســاندة،  املؤسســات األكادمييــة وخدمــات 

ــرم  ــل الح ــايئ يفص ــر م ــا كمم ــاة أيًض ــل القن تعم

ســؤال  عــن  الجمهــور.  عامــة  عــن  الجامعــي 

الدكتــور أحمــد الجناحــي عــن أســباب تواجــد 

ــاب:  ــة؟ أج ــاة املائي ــذب يف القن ــح والع ــاء املال امل

ــا  ــز مياهه ــذي تتمي ــن“ ال ــا يف ”البحري ــى أنن مبعن

ــاه  ــع املي ــن وينابي ــة ســاحل البحري ــة قبال بالعذوب

ــك  ــه وذل ــح ذات ــر املال ــودة يف البح ــة املوج العذب

ــاة  ــا، والقن ــؤ قدمي ــوايص اللؤل ــات غ ــب رواي بحس

تقــع عــى ممــى مثــل ممــى النهــر، كــا ويوجد 

متحفــاً تحــت املــاء يضــم منحوتــات مختلفــة 

ــخ البحريــن وتطــور البرشيــة، وميكــن  تصــور تاري

للمشــاهد التمتــع بالنظــر لهــذه املنحوتــات فقــط 

ــة.  ــاة املائي ــفل القن ــر ألس ــر النظ ع

ــا  ــك يُقســم الحــرم الجامعــي إىل نصفــن أيًض كذل
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مــن الرامــج األكادمييــة يف دول املنطقــة، األمــر 

الــذي معــه ســيؤكد عــى حقيقــة دور مملكــة 

ــدول  ــايل ل ــز م ــت كمرك ــيس والثاب ــن الرئي البحري

املنطقــة جمعــاء.

أوروبا يف قلب الحرم الجامعي 

ــاة التعليميــة يف  ــا عــى نقــل مفهــوم الحي ”حرصن

القــارة األوروبيــة والجمــع بــن الحيــاة العامــة 

ــالل  ــن خ ــك م ــة وذل ــة واملهني ــاة األكادميي والحي

أنشــطة  يف  العامــة  الحيــاة  أنشــطة  انعــكاس 

املدينــة الجامعيــة“، هــذا بحســب مــا أفــاده 

الدكتــور أحمــد الجناحــي.

وأضــاف: ”متاشــياً مــع الرؤيــة العامــة وهــدف 

ــيتم  ــرب-، س ــرشق بالغ ــط ال ــة األول – رب الجامع

 27 بأســاء  الجامعــة  مبــاين  جميــع  تســمية 

ــا وســتحمل  ــن دول االتحــاد األورويب، ك ــة م دول

ــا  ــة وداخله ــة بالجامع ــية املحيط ــوارع الرئيس الش

أســاء العواصــم األوروبيــة ، بينــا املمــرات عــى 

أســاء املــدن األوروبيــة، جميــع ذلــك يــأيت بهــدف 

منــح الطلبــة شــعوراً بأنهــم جــزء مــن ثقافــة قــارة 

ــط“. ــرشق األوس ــب ال ــا يف قل أوروب

وبــن الدكتــور أحمــد الجناحــي أنــه لتحقيــق 

فلســفة ”االنغــاس الثقــايف واألكادميــي التــام“ 

ــن  ــة يف البحري ــة األوروبي ــا الجامع ــو له ــي ترن الت

قامــت بتفعيــل تقويم لألحــداث الهامة واألنشــطة 

والفعاليــات التــي تحــدث عــى الســاحة العامليــة 

ــدث  ــدل ح ــون مبع ــا، ليك ــو 52 حدث ــون نح لتك

ــاً،  ــام تدريجي ــدار الع ــكل أســبوع عــى م واحــد ل

بالفائزيــن  االحتفــاء  الفعاليــات  هــذه  ومــن 

والفنانــن  والكتّــاب  واملؤلفــن  نوبــل  بجائــزة 

واألحــداث  العامــة  والشــخصيات  والفالســفة 

الهامــة واإلنجــازات البــارزة، حيــث ســيكون الحــرم 

الجامعــي للجامعــة حافــالً كل أســبوع بحــدث مــا 

ــه قــد  ــه ســيتولد اعتقــاداً راســخاً بأن إىل درجــة أن

ــن“. ــا يف مملكــة البحري ــم زرع جــزء مــن أوروب ت

العــام  للمخطــط  الجريئــة  الخطــة  :“أن  وقــال 

إذ  والبهجــة،  بالطمــوح  الرئيــيس متتــاز  للحــرم 

ــد  ــا عن ــي ذاتي ــي واملكتف ــرم الجامع ــيضم الح س

اكتالــه نحــو  -/10.000 طالــب، وتقــع الجامعــة 

األوروبيــة يف قلــب املنطقــة التعليميــة يف مملكــة 

البحريــن عــى بعــد 7 كيلــو مــر فقــط مــن وســط 

مدينــة املنامــة – العاصمــة – وتبعــد مــا يقــارب الـ 

14 كيلــو مــراً مــن مطــار البحريــن الــدويل. تتمتــع 

الجامعــة مبوقــع جميــل محــاط بــاألرايض الزراعية، 
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ــم. ــن حضــارات األم ــة ســالم ب حام

EUB طبيعة التعليم يف

ويف حديثــه عــن طبيعــة التعليــم يف الجامعــة، 

حــرص الدكتــور أحمــد الجناحــي عــى اإلشــارة إىل 

أن الكليــات الخمــس التــي تضمهــا الجامعــة وهي: 

ــا  ــية وتكنولوجي ــون والهندس ــال والقان إدارة األع

ســتتضمن  اإلنســانية  والعلــوم  املعلومــات 

ــايل، ال  ــم الع ــودة يف التعلي ــة الج ــتويات عالي مس

ســيا وأنهــا يف الجامعــة األوروبيــة ســتنفذ تحــت 

شــعار الجامعــة األوروبيــة يف البحريــن ”حيــث 

يلتقــي التعليــم باألســواق“، إىل جانــب أن اختيــار 

خمــس كليــات مل يــأيت مــن فــراغ بــل جــاء ليمثــل 

أركان اإلســالم الخمســة، باإلضافــة إىل أنــه جــاء 

ــة  ــم مملك ــس يف عل ــات الخم ــدد املثلث ــاً ع عاكس

ــن“. البحري

ــم  ــي العل ــق تلق ــاليب وطرائ ــى أن أس ــداً ع مؤك

ــاً  ــاً وروتيني ــون رتيب ــن يك ــة ل ــة يف الجامع واملعرف

ــب، إن مل  ــه يف أغل ــارف علي ــو متع ــا ه ــالً مل ماث

فقــد  االعتياديــة،  الجامعــات  كافــة  يف  يكــن، 

حرصــت الجامعــة عــى اســتقطاب كادر أكادميــي 

كونهــم  مــن حيــث  متميــزة  تدريــس  وهيئــة 

جــداً  عــاٍل  تأهيــل  ذوي  دوليــن  محارضيــن 

ومارســن استشــارين يف أســواق العمــل، هــذا 

باإلضافــة إىل جــذب خــراء الســوق واملستشــارين 

الذيــن لهــم القــدرة عــى تشــجيع البحــث العلمــي 

وتطبيقــه عــى أهــم قطاعــات االســتثار والتنميــة 

ــا  ــارف وغره ــل واملص ــاع التموي ــدان كقط يف البل

مــن القطاعــات املؤثــرة يف اقتصاديــات الــدول، 

ــة“  ــة تطبيقي ــتكون ”جامع ــأن EUB س ــه ف وعلي

ــر األجــواء  ــات توف ــة حاضن ــاين مبثاب وســتكون املب

املناســبة للطلبــة للتواصــل واالتصــال بشــكل فعــال 

مــع الســوق ومــا يحــدث يف العــامل الحقيقــي، األمر 

الــذي يســاهم يف إعدادهــم اإلعــداد الصحيــح 

ليكونــوا عــى أتــم االســتعداد لالنطــالق يف ســوق 

ــة  ــة الالزم ــرة املهني ــون الخ ــم ميتلك ــل وه العم

التنافســية،  بيئــة عمــل شــديدة  واملطلوبــة يف 

ــده يف  ــى تواج ــون ع ــرص املؤسس ــذي ح ــر ال األم

ــي خضعــت لعــدد  املخطــط العــام للجامعــة والت

ــات  ــالت بســبب دراســة املتطلب ــن التعدي ــر م كب

ــة. ــواق املنطق ــتدامة يف أس ــرة لالس املتغ

هــذا وتوقــع الدكتــور أحمــد الجناحــي أن تخلــق 

هــذه التخصصــات األكادمييــة ســوقًا جذابــاً لنوعية 

طلبــة متميزيــن عــى مســتوى عــال مــن الكفــاءة 

ــة،  ــن ودول املنطق ــة مــن مملكــة البحري األكادميي

وذلــك مبــا يتاىش مــع الرؤيــة الوطنيــة يف البحرين 

ــة  ــة الجامع ــى ني ــده ع ــب تأكي ”2030“، إىل جان

بتقديــم درجــة املاجســتر يف إدارة الــرثوات وهــي 

مهــارة ماليــة مهمــة للغايــة للمديريــن التنفيذيــن 

ــه  ــن نوع ــج األول م ــذا الرنام ــد ه ــن، ويع الحالي
22
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املتحــدة وأوروبــا - وهــي عالقــة وطيــدة منــذ 

ــذا. ــا ه ــى يومن ــتمرة حت ــخ ومس ــدم التاري ق

ــاً  ــاً مثالي ــه فــأن مملكــة البحريــن تعــد مكان وعلي

ــه  ــن نوع ــد م ــرصح الفري ــل هــذا ال الحتضــان مث

ــط  ــاً يرب ــا محــوراً طبيعي ــة، كونه ــن دول املنطق ب

كــن  ميَ معــه  الــذي  األمــر  بالغــرب،  الــرشق 

ــن  ــتفادة م ــن االس ــة يف البحري ــة األوروبي الجامع

ــايب  ــل إيج ــم جي ــا لتعلي ــة واغتنامه ــذه الفرص ه

ــا  ــر مل ــد مغاي ــتقبل جدي ــق مس ــو أف ــع نح متطل

ــة  ــة يف EUB (الجامع ــأن الدراس ــه ف ــه، وعلي يألف

نظــام  عــى  تعتمــد  البحريــن)  يف  األوروبيــة 

التعليــم املبتكــر والتخصصــات األكــرث جذبــاً لطلبــة 

ــا املعلومــات  ــا وتكنولوجي ــل التكنولوجي ــم مث العل

ــك  ــال ش ــة وب ــات املرصفي ــال والخدم وإدارة األع

التخصصــات الهندســية. لــذا فــإن الجامعــة تضــم 

بــن 28 دولــة  مــن  التخصصــات  كافــة هــذه 

أوروبيــة جميعهــا تــدرس باللغــة اإلنجليزيــة، األمر 

الــذي ســاعد إىل حــد كبــر يف كــر نفــور الطلبــة 

التقليــدي يف الــرشق للدراســة يف دول أوروبــا.

كــا وتعــد EUB موقعــا جغرافيــاً مركزيــاً، وذلــك 

يعــود إىل أنهــا توفــر أفضــل بيئــة أكادمييــة وثقافية 

بأســلوب عــرصي ســليم مزدهــر قابــل للتطــور 

والتقــدم. وبحســب مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة 

ــإن الحــرم  ــد الجناحــي، ف ــور أحم ــة الدكت الجامع

ــدى تلتقــي  ــة منت ــر مبثاب الجامعــي للجامعــة يعت

ــة  ــم املختلف ــات األم ــط ثقاف ــول وترتب ــه العق في

مــن الغــرب إىل الــرشق والعكــس صحيــح، وعليــه 

أكــد الدكتــور أحمــد الجناحــي عــى أن توجــه 

الجامعــة نحــو تعدديــة الثقافــات هــذه ســتجذب 

ــواء  ــامل س ــاء الع ــة أنح ــن كاف ــن م ــة متميزي طلب

ــي أو  ــاون الخليج ــس التع ــة دول مجل ــن منطق م

شــبة القــارة الهنديــة وآســيا الوســطى وغرهــا، إذ 

ــة  ــات الرشقي ــن الثقاف ــط ب ــذا الراب ــن ه ــَر ع ع

والغربيــة تحــت ســقف واحــد ســيكون مبثابــة 
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الرؤية:
ــن 2030  ــة البحري ــة مملك املــروع يعكــس رؤي

بالتأكيــد عــى جــودة التعليــم العــايل.. د. أحمــد 

الجناحــي:

حاممــة  البحريــن  يف  األوروبيــة  ”الجامعــة 

ــا  ــة مبنطقتن ــارات الغربي ــن الحض ــط ب ــالم ترب س

العربيــة“.

والدة ُحلم
شــعار  باألســواق“  التعليــم  يلتقــي  ”حيــث 

البحريــن. يف  األوروبيــة  الجامعــة 

ــدد،  ــذا الع ــدس“ له ــة املهن ــف ”مجل ــاب مل يف ب

مؤســس  الجناحــي  أحمــد  الدكتــور  ســيأخذنا 

يف  األوروبيــة  الجامعــة  إدارة  مجلــس  ورئيــس 

البحريــن لإبحــار معــه عــر محطــات تحقيــق 

حلمــه وحلــم املؤسســن الجــريء واألول مــن 

نوعــه يف املنطقــة.

تنقالتــه الكثــرة بــن دول العــامل وشــغفه بحضارات 

ــم ربــط الثقافــة  الــرشق والغــرب، جعــل مــن حل

الرشقيــة بالغربيــة بصــورة حضاريــة ومتطــورة 

تتــاىش مــع عرصنــا الراهــن حلــا وهاجســا البــد 

مــن تحقيقــه بصــورة مــا، فألهمتــه روحــه التواقــة 

إىل التنقــل والرحــال بــن الحضــارات إىل مــرشوع 

يضــم الحداثــة والكالســيكية يف مــكان واحــد، وإىل 

ــي  ــرصح التعليم ــكان ال ــرب، ف ــرشق بالغ ــط ال رب

ــن. ــة يف البحري ــة األوروبي EUB – الجامع

ملاذا البحرين؟

تاريخيــة  بعالقــات  البحريــن  مملكتنــا  تتمتــع 

ــة مــع اململكــة  ــة قوي ــة وأخوي وسياســية وتعليمي

ملف العدد

الدكتور املهندس أحمد الجناحي
مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة الجامعــة 

األوروبيــة يف مملكــة البحريــن

أعدتها للنرش: أمل العرادي

الجامعة األوروبية
(EUB( يف البحرين

20



ترسل االستمارة على البريد اإللكتروني التالي
Please send your application by email to

sajeda.alaali@bse.bh



س
ـد

ــ
ــ

ــ
ــ

هن
مل

ا

69العدد        - جمعية املهندسين البحرينية

ترسل االستمارة على البريد اإللكتروني التالي
Please send your application by email to

sajeda.alaali@bse.bh

ورعاهــا-، فقــد حرصــت الهيئــة منــذ تأسيســها عــى 

االســتثار يف العنــرص البحرينــي، واليــوم تفخــر الهيئــة 

ــا  ــة فيه ــبة البحرن ــأن نس ــاء ب ــوم الفض ــة لعل الوطني

تبلــغ %100، مــا يؤكــد عــى ثقتنــا التامــة بكفاءاتنــا 

الوطنيــة مــن شــابات وشــباب مملكــة البحريــن. 

فكافــة مشــاريعنا ومبادراتنــا تنفــذ بشــكل كامــل 

ــاء  ــذ إىل البن ــم والتنفي ــن التصمي ــة م ــدي بحريني بأي

والتشــغيل ومــن ثــم الصيانــة، وهــذا أمــر يســتوجب 

ــه الحمــد. ــه ولل الفخــر ب

متخصصــة  تدريبيــة  برامــج  توجــد  هــل 

بالهيئــة؟ امللتحقــن  للمهندســن 

كــا أوضحنا ســلفا، وفـّـرت الهيئة ملنتســبيها وبالتعاون 

مــع بيــوت الخــرة املرموقة وعــدد مــن وكاالت الفضاء 

الرائــدة عــى املســتوى العاملــي دورات متخصصــة 

لضــان بنــاء قدراتهــم يف املجــاالت ذات العالقــة 

بعملهــم عــى بنــاء األقــار الصناعيــة ومختلــف 

ــوم  ــيات عل ــابهم أساس ــة، والكس ــات الفضائي التطبيق

ــة،  ــة املختلف ــطة الفضائي ــم باألنش ــاء، وتعريفه الفض

ــاريع  ــك باملش ــن ذل ــق م ــا يتعل ــى م ــز ع ــع الركي م

ــا. ــؤولية تنفيذه ــون مبس ــي يضطلع الت

 لــدى جمعيــة املهندســن البحرينيــة مركــزا 

تدريبيــا يوفــر برامــج ممتــازة. كيــف ميكــن 

لهــذا املركــز التعــاون معكــم؟

الهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضــاء لديهــا احتياجــات 

خاصــة ودقيقــة فيــا يتعلــق ببنــاء قــدرات منتســبيها، 

وهــذه االحتياجــات آخــذة يف االتجــاه نحــو األعــى يف 

الهــرم العلمــي والتقنــي مبــا يتــاىش وارتفــاع الحصيلة 

العلميــة ملنتســبي الهيئــة وخراتهــم العمليــة الراكمية 

التــي اكتســبوها يف الفــرة املاضيــة، إذ ترحــب الهيئــة 

بالتعــاون مــع كافــة الجهــات رشط أن تتوفــر لديهــم 

ــذ  ــع األخ ــة م ــات الهيئ ــة متطلب ــدرة عــى تلبي املق

بعــن االعتبــار عوامــل الوقــت وامليزانيــة والقــدرة 

عــى توفــر شــهادات احرافيــة معتمــدة ومعــرف بهــا 

دوليــا.

هيئتكــم  بــن   التعــاون  أوجــه  هــي  مــا   

والجمعيــة يف عقــد املؤمتــرات والنــدوات وغــر 

ذلــك؟

بشــكل  تنمــو  الفضــاء  لعلــوم  الوطنيــة  الهيئــة 

متســارع، وبــدأت يف االنضــام لعــدد مــن املنظــات 

واملؤمتــرات الدوليــة املتخصصــة يف مجــال الفضــاء 

وعلومــه وتطبيقاتــه، ومــا تــزال تتلقــى الدعــوات 

مــن العديــد مــن الجهــات العامليــة لالنضــام إىل 

عضويتهــا، ومــن املتعــارف عليــه أن هــذه املؤمتــرات 

تتنقــل ســنويا بــن الــدول األعضــاء، وإذ تعتــر مملكــة 

ــم  ــزة يف تنظي ــدة واملتمي ــدول الرائ ــن ال ــن م البحري

املؤمتــرات العامليــة الكــرى، إذ تســعى لتكــون مركــزا 

دوليــا لتنظيــم الفعاليــات، ولكــون جمعيــة املهندســن 

ــات النشــيطة وأكرثهــا خــرة  ــن الجمعي ــة م البحريني

ــن  ــة، فم ــرات الدولي ــم املؤمت ــال تنظي ــاءة يف مج وكف

املؤمــل أن يكــون هنــاك تعــاون كبــر يف املســتقبل بن 

الجانبــن لغــرض اســتضافة أحــد املؤمتــرات الدوليــة يف 

ــن. ــة البحري ــاء يف مملك ــال الفض مج

كــا أن حمــالت التوعيــة والتثقيــف بالفضــاء وعلومــه 

ــة  ــق الصل ــن توثي ــن الجانب ــتوجب م ــه تس وتطبيقات

فيــا بينهــا لالضطــالع مبســؤولياتها تجــاه املجتمــع، 

ــة  ــدوات التعريفي ــم املســابقات والن مــن خــالل تنظي

ومعــارض املشــاريع الهندســية واســتضافة مؤسســات 

ــا  ــاء وكل م ــة بالفض ــاالت ذات الصل ــكار يف املج االبت

يتصــل بــه مــن علــوم ومعــارف.
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ــد نســبيا  لكــون مجــال الفضــاء جدي

العــامل،  مــن  الجــزء  هــذا  عــى 

هنــاك  يكــون  أن  الطبيعــي  فمــن 

تحديــات، ومــن أبرزهــا تحــدي بنــاء 

القــدرات يف مجــال الفضــاء وعلومــه 

ــة،  ــة ذات الصل ــات الفضائي والتطبيق

ويــي ذلــك تحــدي توفــر املــوارد 

ــادرات  ــاريع ومب ــة ملش ــة املالمئ املالي

ــاء  ــال الفض ــا يف مج ــح لتنفيذه نطم

والــذي يعتــر االســتثار فيــه مرتفــع 

نســبيا عــن غــره، وثالــث تحــدي يكمــن يف رفــع 

مســتوى الوعــي املجتمعــي بأهميــة الفضــاء وعلومــه 

وتطبيقاتــه.

 

 ما هي الحلول لتلك التحديات من وجهة نظركم؟

الحلــول بســيطة وقابلــة للتنفيــذ والتحقــق عــى أرض 

الواقــع، فالهيئــة انطلقــت مببــادرة بنــاء القــدرات 

الوطنيــة مــن خــالل تنفيذهــا ملجموعــة مــن الــدورات 

بــن  تنوعــت  والتــي  العمــل  وورش  التدريبيــة 

حرصهــا عــى منتســبيها وتوجيههــا لكافــة القطاعــات 

الحكوميــة ذات الصلــة، كــا دشــنت الهيئــة برنامجهــا 

الخــاص لبنــاء القــدرات الوطنيــة مــن خــالل إعالنهــا 

عــدد  البتعــاث  للفضــاء“  البحريــن  ”فريــق  عــن 

ــا يف  ــرشوط للدراســات العلي ــم ال ــق عليه ممــن تنطب

مجــال الفضــاء. وقــد اســتفادت الهيئــة مــن مذكــرات 

ــن  ــدد م ــع ع ــا م ــت يف إبرامه ــي نجح ــم الت التفاه

الــوكاالت العامليــة املرموقــة يف ميــدان الفضــاء، حيــث 

مكنتهــا مــن توفــر فــرص التدريــب والحصــول عــى 

ــث  ــز البح ــى مراك ــات يف أرق ــية والبعث ــح الدراس املن

ــة. ــات العاملي ــى الجامع ــال، وأرق ــة يف املج املتخصص

ــات للحصــول  ــة مــع عــدد مــن الجه ــت الهيئ وتعاون

لتنفيــذ  ميزانيتهــا  لدعــم  املــايل  التمويــل  عــى 

الهيئــة  ونفــذت  املتنوعــة.  ومبادراتهــا  مشــاريعها 

عــدد كبــر مــن األنشــطة للمســاهمة يف نــرش الوعــي 

وتطبيقاتــه  وعلومــه  الفضــاء  بأهميــة  املجتمعــي 

ــاة األفــراد والشــعوب، فعــى ســبيل  وأثرهــا عــى حي

ــع وزارة  ــر م ــاء واملثم ــا البن ــال ال الحــرص، تعاونه املث

الربيــة والتعليــم، ومجلــس التعليــم العــايل، وجامعــة 

البحريــن وبوليتكنــك البحريــن، وعــدد مــن مؤسســات 

لصناعــة  الخليــج  رشكــة  مثــل  الخــاص  القطــاع 

ــن  ــة م ــات تعريفي ــرش كتيب ــة ون البروكياوياتوطباع

املقــاالت  مــن  مجموعــة  وإعــداد  الهيئــة،  إنتــاج 

الصحفيــة التوعويــة والتثقيفيــة يف املجــاالت ذات 

ــرش  ــر لن ــر األث ــزة وع ــاءات متلف ــد لق ــة، وعق العالق

الوعــي والتثقيــف للجمهــور، واســتغاللها لوســائل 

ــى  ــل ع ــايب، والعم ــكل إيج ــي بش ــل االجتاع التواص

تدشــن موقعهــا االلكــروين الــذي ســيكون مبثابــة 

منصــة تعريفيــة وتعليميــة وتثقيفيــة باإلضافــة لكونــه 

ــي توفرهــا  ــات الت ــم بعــض مــن الخدم منصــة لتقدي

ــة.  الهيئ

ــن يف  ــن بحريني ــتعانة مبهندس ــت االس ــل مت  ه

ــم؟ ــاء والتصمي ــات اإلنش عملي
تحقيقــا لتوجيهــات القيــادة الحكيمــة - حفظهــا اللــه 
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ــأي  ــاق ب ــية وااللتح ــوم األساس ــة بالعل ــة الدامئ العناي

مــن مجــاالت الهندســة أو العلــوم التــي بيّناهــا آنفــا.

 مــا هــي التخصصــات الهندســية املتعلقــه بهذه 

ــات  ــاريع تخصص ــاج املش ــل تحت ــاريع؟ ه املش

هندســية جديــدة غــر االعتياديــة؟

املرتبطــة  التخصصــات  عــى  الهيئــة  تركــز  حاليــا 

مبشــاريعها قيــد التنفيــذ، وهــي ذات التخصصــات 

ــي ســبق أن بيّناهــا يف الســؤال الســابق. ويف هــذا  الت

الخصــوص يجــب التوضيح بأنه ال يوجــد حاليا تخصص 

بكالوريــوس هندســة فضــاء أو علــوم فضــاء، وأن كانت 

هنــاك محــاوالت محــدودة يف بعض الجامعــات إلدراج 

ــه توجــد  ــا، إال أن هــذا التخصــص مــن ضمــن برامجه

برامــج دراســات عليــا متميــزة يف جامعــات مرموقــة يف 

مجــايل هندســة الفضــاء وعلــوم الفضــاء، وهــي برامــج 

مصممــة بعنايــة مــن قبــل الجامعــات بالتعــاون مــع 

ــة  ــة ووكاالت الفضــاء العاملي ــاث الفضائي ــز األبح مراك

لغــرض رفدهــم بالكفــاءات العلميــة والبحثيــة يف هــذا 

املجــال.

بالنســبة للشــق الثــاين مــن الســؤال، فــال توجــد 

تخصصــات غــر اعتياديــة، بــل املطلــوب تأهيــل 

ــا  ناه ــي بيّ ــات الت ــي التخصص ــن خريج ــن م املهندس

ســابقا، واكســابهم مهــارات ومعــارف متصلــة بالفضــاء 

ــع  ــل م ــى التعام ــم ع ــه، وتدريبه ــه وتطبيقات وعلوم

الرمجيــات والتجهيــزات الحديثــة ذات الصلــة مبجــال 

عملهــم، وهــذا مــا يتــم تبنيــه والعمــل بــه حاليــا يف 

مختلــف دول العــامل التــي دخلــت يف مجــال الفضــاء، 

ــب. ــذا الجان ــات يف ه ــل املارس ــن أفض ــر م ويعت

لديــه  البحريــن  يف  الهنــديس  القطــاع  هــل 

مــن  النــوع  هــذا  مــع  للتعــاون  الجاهزيــة 

املؤسســات – الهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضــاء؟

ــى  ــه ع ــه وقدرت ــز بكفاءت ــي متمي ــدس البحرين املهن

ــه  ــة إىل حب ــذات، باإلضاف ــر ال ــذايت وتطوي ــم ال التعل

الهنــديس يف  للتحــدي وإثبــات وجــوده، والقطــاع 

ــة وهــو قطــاع  ــة قوي مملكــة البحريــن قطــاع ذو بني

ــه  ــاءات، وعلي ــي بالخــرات ويزخــر بالكف ــق وغن عري

اســتطيع الجــزم أن القطــاع الهنــديس البحرينــي قــادر 

ــاء  ــوم الفض ــة لعل ــة الوطني ــع الهيئ ــاون م ــى التع ع

وتلبيــة احتياجاتهــا، واملهندســن البحرينيــن أثبتــوا 

ــة  ــدورات التدريبي ــاركاتهم يف ال ــالل مش ــم خ قدراته

ملؤسســات  الهيئــة  نظمتهــا  التــي  العمــل  وورش 

ــم  ــتطاعوا التأقل ــة، واس ــي ذات الصل ــاع الحكوم القط

مــع املتطلبــات الجديــدة واملتنوعــة يف هــذا الحقــل، 

كــا أن مــن اســتثمرت فيهــم الهيئــة لبنــاء القــدرات 

الوطنيــة مــن املهندســن البحرينيــن قــد أحــرزوا 

ــامل.  ــة دول الع ــن بقي ــم م ــى أقرانه ــز األوىل ع املراك

رمبــا تتطلــب بعــض القطاعــات الهندســية دورات 

توعويــة محــدودة حــول مجــاالت الفضــاء وهــذا 

يشء طبيعــي جــدا، حيــث أن املتخصصــون  يف مجــال 

الفضــاء تتــم دعوتهــم كذلــك للمشــاركة يف املؤمتــرات 

ويف دورات شــبه تنشــيطية لصقــل مواهبهــم ولضــان 

ــوم. ــامل الي ــرات املتســارعة يف ع ــم للمتغ مواكبته

 

ــم يف  ــي تواجهك ــات الت ــرز التحدي ــي أب ــا ه م

تحقيــق مشــاريعكم واهدافكــم املرصــودة؟
16



س
ـد

ــ
ــ

ــ
ــ

هن
مل

ا

69العدد        - جمعية املهندسين البحرينية

العــايل  للتعليــم  الوطنيــة  املتحــدة، واالســراتيجية 

ــي. ــث العلم ــة للبح ــراتيجية الوطني واالس

ــدت  ــد أك ــؤال، فق ــه الس ــص علي ــا ن ــودة إىل م بالع

الرؤيــة االقتصاديــة ململكــة البحريــن 2030 عــى 

ــة  ــادة اإلنتاجي ــي وزي ــاد الوطن ــر االقتص رضورة تطوي

وذلــك مــن خــالل االبتــكار، كــا نصــت عــى رضورة 

زيــادة معــدالت النمــو عــر توفــر بيئــة أعــال 

متطــورة، كــا أكــدت عــى رضورة وجــود بنيــة تحتيــة 

متطــورة، ويف كل مــا ذكــر يحتــل قطــاع الفضــاء 

وعلومــه وتطبيقاتــه مكانــة كبــرة، ويســهم يف تحقيــق 

ــة. ــب مرتفع ــك وبنس كل ذل

إن قطــاع الفضــاء مل يعــد االســتثار فيــه 

ــات  ــه، وب ــد من ــرا ال ب ــح أم ــل أصب ــا، ب ترف

ــة  ــة التحتي ــية يف البني ــزة أساس ــكل ركي يش

للــدول الســاعية للنمــو والتطــور واالزدهــار 

لتحقيــق الرفــاه لشــعوبها، وبحســب دراســة 

نرشتهــا األمــم املتحــدة العام املــايض وأكدت 

عــى نتائجهــا هــذا العــام، فــإن مــا يقــارب 

%40 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة التــي 

ــم املتحــدة ال  ــة لألم ــة العام ــا الجمعي أقرته

ميكــن تحقيقهــا مــن دون االســتعانة بعلــوم 

ــه. ــه وتطبيقات الفضــاء وتقنيات

ميكننــا القــول أن الهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضــاء 

تعــد عامــل رئيــيس مــن عوامــل تحقيــق الرؤيــة 

االقتصاديــة 2030، فهــي تســهم يف تأســيس قطــاع 

ــة  ــق فــرص وظيفي ــن، وتخل ــد يف مملكــة البحري جدي

جديــدة مســتدامة، ومبعــدل رواتــب متوســطة إىل 

مرتفعــة، وهــي مــن أبــرز وظائــف املســتقبل بحســب 

ــة التــي أكــدت عــى اختفــاء عــدد  الدراســات العاملي

كبــر مــن الوظائــف خــالل الســنوات القليلــة املقبلــة. 

إن قطــاع الفضــاء قطــاع واســع وآخــذ يف النمو بشــكل 

مطــرد، ويبلــغ مجمــوع االســتثار الحكومــي العاملــي 

ــار دوالر ســنويا،  ــو عــى 350 ملي ــا يرب ــا م ــه حالي في

كــا أن االســتثارات الخاصــة يف قطــاع الفضــاء آخــذة 

يف االزديــاد وهــو مــا يؤكــد مــا ذكرنــاه، ويؤســس 

الســتدامة هــذا القطــاع.   

ــوم  ــة لعل ــة الوطني ــن الهيئ ــط ب ــو الراب ــا ه  م

الفضــاء والقطــاع الهنــديس يف البحريــن؟

الرابــط بــن الهيئــة والقطــاع الهنــديس رابــط أســايس 

والصلــة بينهــا وثيقــة وال جــدال فيها، فقطــاع الفضاء 

يعتمــد بشــكل أســايس عــى عــدد مــن التخصصــات 

الهندســية مثــل الهندســة امليكانيكيــة والكيميائيــة 

االتصــاالت  وهندســة  والكهربائيــة  وااللكرونيــة 

ــة  ــة ملجموع ــا، باإلضاف ــران وغره ــوب والط والحاس

مــن التخصصــات األخرى يف مجــاالت العلوم األساســية 

ــا. ــاء والجغرافي ــاء والكيمي ــات والفيزي ــل الرياضي مث

كثــرا مــا ردت الهيئــة عــى االستفســارات الــواردة مــن 

أوليــاء األمــور والطلبــة حــول التخصصــات األكادمييــة 

التــي ميكــن االلتحــاق بهــا لغــرض التخصــص يف مجــال 

الفضــاء، وكانــت الهيئــة دامئــا تؤكــد عــى رضورة 
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ــة  ــاء نقل ــوم الفض ــة لعل ــة الوطني ــكل الهيئ تُش

نوعيــة يف مســرة التطــور والتقــدم ململكــة 

الروؤيــة  تعكــس  وأنهــا  البحريــن، ال ســيام 

ــن  ــك حمــد ب ــة املل ــة لصاحــب الجالل الحضاري

ــام  ــدى، ك ــالد املف ــة عاهــل الب ــى آل خليف عي

ــة مــع توجهــات اململكــة يف  ــأيت متواكب ــا ت وأنه

ــي. ــث العلم ــز البح ــال تعزي مج

ولألهميــة املشــار إليهــا للهيئــة الوطنيــة لعلــوم 

ــذا  ــدس“ يف ه ــة املهن ــلطت ”مجل ــاء، س الفض

العــدد الضــوء عــى هــذا املــروع الهــام والذي 

يخــدم العديــد مــن القطاعــات يف اململكــة، 

ــا هــذا اللقــاء مــع الرئيــس التنفيــذي  فــكان لن

ــم العســري. ــور محمــد إبراهي ــة الدكت للهيئ

 ما هي أبرز املشاريع التي تعمل عليها الهيئة؟

تعمــل الهيئــة وفقــا لخطتهــا االســراتيجية -2019

2023 املســتندة إىل السياســة العامــة ململكــة البحرين 

للفضــاء واملعتمدتــن مــن قبــل مجلــس الــوزراء املوقر 

يف ديســمر 2018، وقــد حــددت الخطــة االســراتيجية 

ــية،  ــادرات الرئيس ــداف واملب ــن األه ــدد م ــة ع للهيئ

وأبــرز تلــك املبــادرات تتمثــل يف بنــاء أول قمــر 

ــل  ــر لتحلي ــة، وتأســيس مخت ــدي بحريني ــي بأي صناع

ــة، وإنشــاء محطــة أرضيــة  ــات والصــور الفضائي البيان

للتواصــل مــع األقــار الصناعيــة، باإلضافــة لعــدة 

ــرى. ــادرات أخ مب

 2030 رؤيــة  الهيئــة  وجــود  يخــدم  كيــف   

البحريــن؟ ململكــة 

بدايــة أود التأكيــد عــى أن السياســة العامــة ململكــة 

للهيئــة  االســراتيجية  والخطــة  للفضــاء،  البحريــن 

ــة  ــتناد إىل رؤي ــا باالس ــم إعداده ــد ت 2023-2019 ق

البحريــن االقتصاديــة 2030، وبرنامــج عمــل الحكومة، 

ــم  ــن األم ــدة م ــتدامة املعتم ــة املس ــداف التنمي وأه

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 

مشروع

الدكتور محمد إبراهيم العسري
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

أعدتها للنرش: أمل العرادي
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ــا  ــن هواياته ــدا ع ــوري، وتحدي ــاء املنص ــورة وف للدكت

وحكمتهــا يف الحيــاة، تقــول الدكتــورة: ”أحــب القــراءة 

والســفر كثــرا، وال يقتــرص ذلــك عــى الروايــات فقــط 

بــل يتعــدى إىل قــراءة الكتــب الفلســفية والســر 

الذاتيــة  باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة، وتســتهويني 

ــة  ــور البالغي ــة الص ــبانية لجزال ــات األس ــراءة الرواي ق

ــة  ــال االدبي ــأرسك االع ــا ت ــاً م ــي غالب ــة الت والجالي

التــي متــزج الخيــال الســاحر بالواقــع، كــا أميــل 

جانــب  عــى  املبنيــة  والروايــات  الكتــب  لقــراءة 

ــعوب“. ــراد والش ــاة االف ــق يف حي ــي موث تاريخ

أمــا الحكمــة التــي تؤمــن بهــا هــي ” أن اللــه يحــب 

إذا عمــل أحدكــم عمــال أن يتقنــه“.

األرسة ومثلها األعى:
أن  أحــرص  وفــاء  الدكتــورة  تقــول  أرستهــا  وعــن 

تكــون حيــايت االرسيــة قامئــة عــى االحــرام املتبــادل، 

والصــدق واالنفتــاح التــام يف كل مــا يتعلــق بشــؤوننا 

ومســتقبلنا، لديهــا ابنتــن الكــرى منهــا تــدرس 

ــارة  ــدرس ع ــرى ت ــا الصغ ــن أن ابنته ــب، يف ح الط

ــا. ــدوة له ــاري ق ــا املع ــن والده ــذة م متخ

وفــاء  الدكتــورة  فتؤكــد  األعــى  مثلهــا  عــن  أمــا 

ــد  ــا أم ــه ووالدته ــه الل ــا رحم ــأن والده ــوري ب املنص

اللــه يف عمرهــا هــا قدوتهــا يف الحيــاة ومثلهــا األعــى 

ــادئ  ــا مــن مب ــا وأخواته ــا غرســاه فيه ــكل م ــك ل وذل

وقيــم جليلــة انعكــس تأثرهــا عــى بناتهــا اليــوم 

ــزام الجــاد  ــل وااللت ــث االســتقاللية يف التعام ــن حي م

ــل. ــة والعم بالدراس
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لتتجــاوز نســبة 30 %. 

ــاء مــن تطــور ومنــاء يف  ــورة وف ــراه الدكت ورغــم مــا ت

القطــاع الهنــديس يف مملكــة البحريــن، إال أنهــا تــرى 

أن أبــرز التحديــات هــو االعتــاد عــى العالــة الغــر 

وطنيــة بكــرثة يف القطــاع، األمــر الــذي يجــب التنبــه 

لــه، مؤكــدة بــأن مــا كان مييــز البحريــن دامئا هــو وفرة 

ــية،  ــاالت الهندس ــف املج ــة يف مختل ــاءات املحلي الكف

األمــر الــذي يجــب الحــرص عــى اســتمراره مــن خــالل 

الركيــز عــى تشــجيع الشــباب عــى االنخــراط يف 

ــب عــى رأس  ــرص التدري ــر ف دراســة الهندســة وتوف

العمــل لخريجــي الرامــج الهندســية املختلفــة.

االنجازات واملشاركات:
تؤكــد الدكتــورة وفــاء املنصــوري بأنهــا كانــت حريصــة 

ــن  ــدد م ــازات لع ــن االنج ــر م ــاركة بالكث ــى املش ع

يف  والخاصــة  الحكوميــة  واملؤسســات  الــوزارات 

اململكــة، فعــى ســبيل املثــال ال الحــرص عندمــا كانــت 

تعمــل يف جامعــة البحريــن ســاهمت يف تنظيــم عــدد 

مــن املنتديــات، إضافــة إىل تقدميهــا لــألوراق البحثيــة 

املؤمتــرات، كــا شــاركت يف وضــع  يف عــدد مــن 

مواصفــات لــوزارة التجــارة، وقــد كانــت عضــو ومــن 

ثــم ترأســت اللجنــة االستشــارية لشــئون املســتهلكن 

ــم االتصــاالت يف الفــرة مــن 2006 إىل  ــة تنظي يف هيئ

ــة  ــس مزاول ــا يف مجل ــن خــالل عضويته ــا م 2008. أم

املهــن الهندســية فقــد ســاهمت يف العديــد مــن 

اللجــان التنســيقية، وذلــك بهــدف تنظيــم العمــل 

الهنــديس والعمــل عــى االرتقــاء باملهنــة واملهندســن. 

ويف العــام 2007 تــم اختيارهــا للحصــول عــى جائــزة 

ــة  ــدة األمريكي ــات املتح (Change Agent)  يف الوالي

مــن مؤسســة جريــس هابــر انســتتيوت يحتفــون 

ــا. ــة والتكنولوجي ــرأة يف الهندس بامل

جــودة  ضــان  يف  مســاهات  وفــاء  وللدكتــورة 

مؤسســات التعليــم العــايل وبرامجهــا األكادمييــة يف 

البحريــن واملنطقــة، ســواء مــن خــالل عملهــا يف هيئــة 

ضــان جــودة التعليــم والتدريــب، أو مــن خــالل 

عضويتهــا كمراجــع خارجــي للهيئــة العانيــة لالعتاد 

ــم.  ــي للتعلي ــس أبوظب ــي و مجل األكادمي

هواية وحكمة: 
وبتســليط الضــوء عــى الجانــب اإلنســاين والشــخيص 

12



س
ـد

ــ
ــ

ــ
ــ

هن
مل

ا

69العدد        - جمعية املهندسين البحرينية

الشــخصية الفاعلــة يف بيئــة مهنيــة وفنيــة مــع أفــراد 

ــا  ــا وحرصه ــا حبه ــة، يجمعه ــات مختلف ذوي تخصص

ــج وكمارســة  ــديس كمنت ــل الهن ــى مســتقبل العم ع

لخدمــة املهنــة ومــن ثــم املســاهمة يف صناعــة القــرار 

ــا“.  ــتقبل بالدن ــدم مس ــا يخ ــديس مب ــاع الهن يف القط

ويف الشــأن ذاتــه، تنــوه الدكتــورة وفــاء عــى أن 

الجمعيــة أدت دورهــا كمنصــة للمهندســن مبختلــف 

ــات الهندســية  ــة القام التخصصــات، ال ســيا وأن كاف

التــي رأســت الجمعيــة هــم أفــراد يف مواقــع قياديــة 

وصنــاع قــرار يف العمــل الهنــديس األمــر الــذي ســهل 

للعمــل  واالســراتيجيات  القوانــن  وضــع  عمليــة 

ــن،  ــة البحري ــديس يف مملك الهن

ــب  ــج تدري ــادرات كرنام ــج ومب ــق برام ــرى أن خل وت

وتوظيــف املهندســن البحرينيــن حديثــي التخــرج 

الــذي اطلقتــه الجمعيــة بالتعــاون مــع  ”متهيــد“ 

صنــدوق العمــل ”متكــن“ ووزارة العمــل والتنميــة 

يف  كبــرة  وبصــورة  يســاهم  والــذي  االجتاعيــة، 

تشــجيع وتحفيــز الشــباب البحرينيــن عــى الدخــول 

يف القطــاع الهنــديس واالنخــراط يف ســوق العمــل، 

هــو مــن صميــم مســئوليات الجمعيــة اتجــاه العمــل 

الهنــديس يف اململكــة. كــا تــرى الدكتــورة وفــاء بــأن 

عــى الجمعيــة لعــب دور أكــرث تأثــرا يف عمليــة تأهيل 

ــس  ــع مجل ــاون م ــك بالتع ــأيت ذل ــا ي ــن ورمب املهندس

تنظيــم مزاولــة املهــن الهندســية وغرهــا مــن الجهــات 

ذات الصلــة.

ــة مجلــس تنظيــم  عضوي

مزاولــة املهــن الهندســية
يف  الخامســة  الورشــة  أمــا 

ــاة الدكتــورة وفــاء فهــي  حي

عملهــا يف مجلــس تنظيــم 

الهندســية  املهــن  مزاولــة 

خــالل دورتــن امتــدت أكــرث 

ــوا  ــدورة األوىل عض ــت يف ال ــنوات، كان ــت س ــن س م

ــس  ــب رئي ــا كنائ ــم تعيينه ــم ت ــن ث ــس، وم يف املجل

املجلــس يف الــدورة الثانيــة، وقامــت خــالل ذلــك 

ــة  ــديس يف اململك ــل الهن ــم العم ــاهمة يف تنظي باملس

ومراجعــة األنظمــة واللوائــح الخاصــة بعمــل املجلــس، 

كــا ســاهمت يف صياغــة وتنقيــح اآلليــات املعتمــدة 

مــن املجلــس لرخيــص وتصنيــف املكاتــب الهندســية، 

واملهندســن األفــراد مــن خــالل عملهــا كرئيــس للجنــة 

ــية.   ــب الهندس ــة للمكات الفني

ــات  ــاط بتحدي ــس من ــاء أن املجل ــورة وف ــرى الدكت وت

جمــة تتعلــق باالرتقــاء مبهنــة الهندســة، وقــد ســاهم 

املجلــس بصــورة كبــرة يف نــرش الوعــي ومتابعــة 

ــة  ــديس يف مملك ــل الهن ــة العم ــون مزاول ــق قان تطبي

ــن  ــة م ــات ذات العالق ــع الجه ــوار م ــن والح البحري

تابــع  مكاتــب هندســية وجهــات حكوميــة، كــا 

املجلــس وبصــورة حثيثــة ترخيــص وتصنيــف املكاتــب 

ــد  ــر أن الحاجــة ق ــراد، غ ــية واملهندســن كأف الهندس

التصنيــف  آليــات  ملراجعــة  اآلن  ملحــة  أصبحــت 

ــن  ــر م ــكل أك ــديس بش ــل الهن ــن العم ــة ومته املتبع

املهندســن  جمعيــة  مــع  املجلــس  عمــل  خــالل 

والجهــات ذات العالقــة لوضــع أطــر فنيــة دقيقــة 

لتقييــم خــرات املهندســن األفــراد، مثــل االمتحانــات 

التخصصيــة، أســوة بالــدول الشــقيقة مثــل الســعودية 

والكويــت.   

ــن،  ــة البحري ــديس يف مملك ــل الهن ــا للعم ويف تقييمه

أكــدت الدكتــورة وفــاء املنصــوري بالقــول: ”اعتقــد أن 

ــس  ــد ســبقت دول مجل ــا ق ــن تاريخي ــة البحري مملك

يف  الهنــديس  العمــل  وتــرة  كانــت  إذ  التعــاون، 

ــز  ــا متي ــج، ك ــي دول الخلي ــن باق ــن أرسع م البحري

ــن بوجــود املــرأة  العمــل الهنــديس يف مملكــة البحري

ــة  ــه، وبكثاف ــذ بدايات ــاع من ــذا القط ــة يف ه املهندس

تــوازي مــا هــي عليــه يف الــدول األوروبيــة املتقدمــة 

”«متهيد» برنامج 

طموح سيؤدي 

إىل إضفاء صبغة 

محلية عى 

القطاع الهنديس“
11
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ــقيقتي  ــدي وش ــن وال ــاهم كل م ــة، وس ــى الدراس ع

جامعــة  إىل  وتوجهــت  الدراســية  نفقــايت  بتحمــل 

ليفربــول يف بريطانيــا لدراســة املاجســتر يف الهندســة 

االلكرونيــة، وبعــد حصــويل عــى شــهادة املاجســتر، 

تقدمــت لوظيفــة محــارض يف جامعــة البحريــن وتــم 

ــي خــالل اســبوع مــن عــوديت إىل  املوافقــة عــى طلب

البحريــن، وكنــت حينهــا املــرأة الوحيــدة التــي تعمــل 

كعضــو أكادميــي يف القســم، وقــد كان القســم آنــذاك 

محتكــرا مــن قبــل الرجــال، مــا ضاعــف جهــدي 

ــك  ــبني ذل ــد أكس ــاءيت، وق ــات كف ــد ألثب ــل بج للعم

ــن“.  ــالء العامل ــم والزم ــاء القس ــة رؤس ثق

”بعــد التخــرج مبــارشُة عملــت كمحــارض يف الجامعــة 

ملــدة عامــن وهــي تجربــة مل تكــن يســرة يف عمــري 

ــي يف العمــر  ــون من ــة يقرب املبكــر للتعامــل مــع طلب

وأن أمــارس دور املحــارض مــع طلبــة كانــوا يف أحيــان 

ــد  ــط، لق ــد فق ــام درايس واح ــل ع ــة قب ــالء دراس زم

كانــت فــرة فاصلــة تأصــل فيهــا حبــي للتعلــم، 

وانقطعــت بعدهــا عــن التدريــس ألبتعــث مــن قبــل 

ــوراه  ــة الدكت ــى درج ــول ع ــن للحص ــة البحري جامع

والتــي نلتهــا مــن جامعــة تافــت/ بوســطن بالواليــات 

املتحــدة األمريكيــة، ألعــود بعدهــا مــرة أخــرى للعمل 

ــا. ــدة تصــل إىل 11 عام ــة مل يف الجامع

وتــرى الدكتــورة وفــاء أن العمــل يف جامعــة البحريــن 

مــن  طــورت  التــي  الثالثــة  الورشــة  مبثابــة  هــي 

شــخصيتها وصقلتهــا بصــورة أكــر، فقــد كانــت حقبــة 

مزدهــرة وذات ثقــل يف تاريخهــا وســرتها الذاتيــة، أذ 

ــم  ــرا بالعمــل يف ســلك التعلي ــول :“اســتمتعت كث تق

الجامعــي والتعامــل مــع الطلبــة والعمــل ضمــن 

لجــان الجامعــة املختلفــة، ولكــن لــكل قصــة جميلــة 

ــيس  ــم تأس ــن ت ــام 2007 ح ــك يف ع ــة، وكان ذل نهاي

هيئــة ضــان جــودة التعليــم والتدريــب ألنهــي رحلــة 

العمــل مــع جامعــة البحريــن، وابــدأ فصــل جديــد عر 

العمــل مــع الفريــق الــذي أســس الهيئــة، حيــث أعمل 

ــات  ــة أداء مؤسس ــر إدارة مراجع ــب مدي ــا مبنص حاليً

ــي.  ــب املهن التدري

االنضامم لـ ”املهندسن البحرينية“:
لجمعيــة  بــإن  املنصــوري  وفــاء  الدكتــورة  تــرى 

املهندســن البحرينيــة دور ريــادي مهــم يف تعزيــز 

الحضــور املهنــي للمهندســن واملهندســات يف املجتمع، 

وإذ إن مهنــة الهندســة هــي تخطيــط ملســتقبل فــإن 

الجمعيــة تعتــر منصــة علميــة لخلــق الحــوارات 

العلميــة والفنيــة يف املجــال الهنــديس ملــا يخــدم 

صناعــة مســتقبل املجتمــع. 

ومــن الطبيعــي فــإن الدكتــورة وفــاء املنصــوري مل يتــح 

لهــا التواجــد والحضــور الفاعــل يف جمعيــة املهندســن 

ــفرها  ــم س ــة بحك ــا املهني ــة حياته ــة يف بداي البحريني

ــم درجــة  ــالد للتحضــر للاجســتر ومــن ث خــارج الب

الدكتــوراه، ولكــن مــا أن انتهــت مــن انشــغاالتها 

االكادمييــة حتــى صــارت عضــوا يحــرص عــى التواجــد 

ــة،  ــا املختلف ــة ولجانه ــطة الجمعي ــاركة يف أنش واملش

ــة هــي ورشــتها الرابعــة. لتكــون الجمعي

الجمعيــة  يف  انخراطــي  عنــد  أفكــر  ”مل  وتقــول: 

ــل يف  ــن العم ــم يك ــه، فل ــل علي ــن أن أحص ــا ميك مب

الجمعيــة بهــدف الحاجــة، وإمنــا مــن بــاب املســاهمة 
10
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األكادميــي مل يكــن متوفــرا بالقــدر الــذي هــو الحــال 

ــة الســنة  ــع نهاي ــت الراهــن، ولكــن م ــه يف  الوق علي

التمهيديــة يف الجامعــة كنــت قــد حســمت أمــري، إذ 

ــكان  ــاء، ف ــغفي بالكهرب ــة ش ــورة جلي ــح يل وبص أتض

تخصــص الهندســية الكهربائيــة واضحــا أمامــي كخيــار 

للدراســة يف الجامعــة، وهــو مــا وظبــت عليــه إىل 

ــة  ــن الدفع ــن ضم ــة البحري ــن جامع ــت م أن تخرج

ــة  ــوس يف الهندس ــى بكالوري ــت ع ــي حصل األوىل الت

الكهربائيــة“.

وفــاء:  الدكتــورة  قالــت  الجامعيــة  الحيــاة  وعــن 

ــادة  ــت م ــي أحبب ــة بأنن ــة امللفت ــن املصادف ــه م ”إن

الهندســة اإللكرونيــة بســبب موقــف مــدرس املــادة، 

إذ كان شــخصية ذكوريــة محافظــة، يــرى أن ال مــكان 

للفتيــات يف تخصصــات الهندســة، لدرجــة أنــه كان ال 

ــد  ــا ول ــن، م ــل وجوده ــات ويتجاه ــت للطالب يلتف

لــدي روح التحــدي إلثبــات حضــوري يف الفصــل. 

وبالجــد واملثابــرة واإلرصار متكنــت مــن إرغــام املــدرس 

عــى منحــي تقديــر ممتــاز، ولعــي أجــزم بــأن ذلــك 

قــد ســاهم يف تغيــر بســيط يف وجهــة نظــره، حيــث 

قــام املــدرس ذاتــه باختيــاري لعمــل مــرشوع وبحــث 

ــن األوراق  ــدد م ــن ع ــر ع ــذي أمث ــه، وال ــرج مع التخ

باســمي جنبــا إىل جنــب أســمه  البحثيــة نــرشت 

ــادة“. ــور يف امل كروفيس

ــهمت  ــي أس ــة الت ــة الثالث ــأن الورش ــول ب ــي الق ميكنن

ــد  ــة، فق ــاة الجامعي ــكيل شــخصيتي هــي الحي يف تش

ــرى  ــي االخ ــة ه ــت غني كان

ــريف  ــا االنســاين واملع بنضجه

املجتمــع  لوجــود  فــكان 

تكويــن  يف  أثــر  الطــاليب 

االجتاعيــة  شــخصيتي 

اهتامــايت  وتعزيــز 

كان  املتنوعــة.  الثقافيــة 

املجتمــع الطــاليب يف جامعــة 

باألفــكار  يضــج  البحريــن 

لجيــل ناشــئ يطــرح أســئلة 

اجابــات  عــن  ويبحــث 

تــورق كياننــا ومســتقبلنا آنــذاك وقــد انخرطنــا يف 

ــك  ــدة، لذل ــات املفي ــوارات والنقاش ــن الح ــر م الكث

وفــرت الحيــاة الجامعيــة بيئــة اجتاعيــة وصداقــات 

أحرمهــا وصداقــات أعتــز بهــا اىل حــد اليــوم إذ الزلــت 

ألتقــي مــع بعــض أصدقــاء الجامعــة بــن الفينــة 

واالخرى. 

العمل يف جامعة البحرين :
ــة  ــن رحل ــاء ع ــورة وف ــول الدكت ــب تق ــذا الجان يف ه

عملهــا يف جامعــة البحريــن: ”بعــد تخرجــي مــن 

ــدة  ــب معي ــى منص ــول ع ــت للحص ــة تقدم الجامع

ــراط يف  ــة واالنخ ــن الجامع ــة م ــى بعث ــول ع والحص

ــة تفاجــأت  برنامــج املاجســتر، غــر أين وللمــرة الثاني

برفــض طلبــي لكــوين فتــاة، ولكنــي كنــت قــد عزمــت 

”تواجد املهندسة 

البحرينية يف 

القطاع يوازي 

كثافة تواجدها يف 

الدول األوروبية“

9
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ــكل  ــن ب ــع االخري ــي م ــل االجتاع ــة او التعام املعرف

ــك  ــة اىل ذل تنوعاتهــم وافكارهــم واهتاماتهــم. إضاف

وفــرت يل املدرســة ســاحة ملارســة النشــاط الريــايض 

والــذي وجــدت فيــه متعــة وحيويــة وهــو مــا دفعنــي 

هــذا  املدرســة،  يف  الجمبــاز  فريــق  يف  لالنخــراط 

باإلضافــة إىل كــوين عريــف فريــق الزهــرات ومــن 

ــالت  ــاركتي يف الحف ــة، ومش ــدات يف املدرس ــم املرش ث

واألنشــطة املدرســية املختلفــة، إضافــة إىل اشــرايك 

يف املــرح املــدريس، األمــر الــذي مل يتفــق دامئــا مــع 

الصــورة النمطيــة للطالبــات املتفوقــات آنــذاك.

لقــد كان للمدرســات دور عظيــم يف األخــذ بيدنــا 

ــك  ــات، لذل ــم واالهتام ــن القي ــة م ــرس مجموع وغ

ــر،  ــر الكب ــن التقدي ــن له ــان وأك ــن بالعرف ــن له أدي

ــوا  ــا يكون ــاً م ــة غالب ــوادر التعليمي ــأن ك ــي ب ويحزنن

جنــود مجهولــن، يهملــون وال يتــم تقديرهــم بالقــدر 

ــق واملناســب وحســبي هــذه مهمــة ومســؤولية  الالئ

ــة  ــة وذلــك ألهمي البــد مــن االلتفــات لهــا مــن الدول

ــا. ــال ومجتمعن ــتقبل االجي ــع مس ــم يف صن دوره

ــرة  ــب:“ يف ف ــذا الجان ــاء يف ه ــورة وف ــول الدكت وتق

املراهقــة والدراســة االعداديــة أحببــت التمثيــل لرمبــا 

كان ذلــك بقناعــة إن ذلــك سيســعف شــغفي بالحيــاة 

ويتيــح يل أن أعيــش عــوامل مختلفــة، لــذا فقــد رغبــت 

بدراســة فنــون املــرح، ولكــن مــع دخــويل يف املرحلــة 

الثانويــة تغــرت ميــويل ووجــدت نفــيس مولعــة 

بالعلــوم، وخاصــة مــاديت الرياضيــات والفيزيــاء، كــا 

ــن  ــجيع م ــدرايس وبتش ــي ال ــر تفوق ــادي أمث أن اجته

املحيطــن يب قــررت التوجــه لدراســة الهندســة، يف 

ــة  ــرح هواي ــل امل ــن ظ ح

ــرة  ــن ف ــتها ب ــة مارس جميل

الســنوات  حتــى  وأخــرى 

الدراســية األوىل يف جامعــة 

البحريــن، ومــن املرحيــات 

التــي مثلــت فيهــا مرحيــة 

”عامــر والقــرد“ مــع مــرح 

أول مرحيــة  أوال، وهــي 

كــا  لألطفــال،  بحرينيــة 

ــة  ــة ”رحل ــت يف مرحي مثل

الفراشــات“ ومرحيــة ”مــن 

ــور“.  أجــل الن

التحاقهــا  بدايــة  الدكتــورة وفــاء  وتســتذكر معنــا 

ــم  ــت أحل ــم أين كن ــول: ”رغ ــن، فتق ــة البحري بجامع

ببنــاء منــزل دائــري يف طفولتــي إال أين مل أكــن أعــرف 

ــة  ــدي معرف ــي ”املعــاري“، كــا مل يكــن ل ــاذا يعن م

تامــة بطبيعــة التخصصــات الهندســية ، فاإلرشــاد 

د. وفاء املنصوري

”البحرين سبقت 

دول الخليج 

واملنطقة يف 

العمل بالقطاع 

الهنديس“
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مــن املســؤوليات الفرديــة وانشــغاالتها املرهقــة لرعاية 

العائلــة وتأمــن حاجياتهــم، كانــت متلــك شــغف بحب 

الحيــاة واملــرح، وتســتمتع بــرد القصــص والطرائــف 

للجميــع ومل تــردد عندمــا بلغــت األربعــن مــن العمر 

ــادرت وســجلت نفســها  ــا فب أن تقــرر أن متحــو أميته

ــراءة  ــم الق ــن تعل ــت م ــة ومتكن ــز محــو األمي يف مراك

والكتابــة، إىل جانــب اســتصدارها لرخصــة قيــادة 

ــيارة“. الس

وتؤكــد الدكتــورة وفــاء بــأن رغــم بســاطة املنــزل 

ــة، إال  ــات املادي ــع االمكاني ــه وتواض ــأت ب ــذي نش ال

ــم  ــب العل ــرس ح ــى غ ــن ع ــا حريص ــا كان أن والديه

واملعرفــة يف جميــع أفــراد العائلــة. وكان لتنــوع رغباتنا 

واهتاماتنــا تحــت ســقف واحــد دور يف خلــق بيئــة 

متنوعــة وخصبــة  يف حقــول علميــة وأدبيــة مختلفــة 

كالهندســة واملحامــاة والعلــوم والطــب واللغــات، 

ــرح. ــيقى وامل ــض باملوس ــغف البع ــة إىل ش إضاف

ــالد إال إن  ــت: ”رغــم ظــروف وجــوده خــارج الب وقال

والــدي كان حريصــاً، كلــا ســنحت لــه الفرصــة، عــى 

ــادة  ــل عب ــأن العم ــان ب ــا باإلمي ــة لدين ــيخ القناع ترس

وأن أصــل الديــن املعاملــة، وقــد شــكل ذلــك بالنســبة 

يل شــعار ومبــدأ أقتــدي بــه يف حيــايت“.

وتضيــف الدكتــورة وفــاء :“كان مــن الطبيعــي أن متــر 

ــروف  ــار بظ ــال صغ ــن أطف ــه م ــرة مكون ــة كب عائل

قاســية ومربكــة اىل حــدا ما، وبوجــود رب االرسة خارج 

البــالد، اال أن ذلــك باملقابــل منحنــا دافــع وشــكل لنــا 

ــذات واالســتقاللية والتعامــل  ــاد عــى ال حافــز لالعت

ــألرسة  ــة ل ــة واليومي ــات الحياتي ــع املتطلب ــة م بجدي

ــن  ــد كان م ــذا فق ــت او خارجــه. ل ســواء داخــل البي

ــة  ــوم مبتابع ــخيص أن أق ــتوى الش ــى املس ــوف ع املأل

صيانــة الســيارة بنفــيس أو أن أقــوم بتغيــر املصابيــح 

التالفــة يف املنــزل، وال أجــد يف 

ذلــك حرًجــا أو مانعــا، حيــث أين 

ــي  ــديت وه ــا أرى وال ــرت وأن ك

ــت  ــام البي ــف مه ــوم بترصي تق

ــس  ــك انعك ــال ش ــة، وب املختلف

ــخصيتي  ــة ش ــى طبيع ــك ع ذل

التعامــل  يف  أخــويت  وكذلــك 

ــاة  ــروف الحي ــف وظ ــع مواق م

مبثابــة  ذلــك  وكان  املختلفــة 

الورشــة االويل لصقــل شــخصيتي وبناءهــا“. 

املراحل التعليمية:
ــي  ــة ه ــت املدرس ــت كان ــط البي ــد محي بع  

ــايت،  ــي واهتام ــت تكوين ــي صاغ ــة الت ــة الثاني الورش

مملكــة  يف  الحكومــة  مــدارس  بــن  تنقلــت  لقــد 

البحريــن وتظــل املدرســة بالنســبة يل هــي الحاضنــة 

املمتعــة واملثــرة للتعلــم وحقــل رحــب لالكتشــافات 

ــواء  ــر، س ــي الصغ ــرت عق ــدة أبه ــة االصع ــى كاف ع

ــاق  ــى آف ــي ع ــح ذهن ــذي فت ــي ال ــل العلم التحصي

”نشأُت يف بيئة 

متنوعة محبة 

للعلم

واملعرفة“ 
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أعدتها للنرش: أمل العرادي

النســايئ،  الحضــور  فيــه  يســود  بيــت  يف  نشــأت 

ــوات وأخ  ــبع أخ ــدة واألم وس ــن الج ــون م ــت مك بي

وحيــد، وأٌب عمــل خــارج البــالد. درســت يف املــدارس 

الحكوميــة يف البحريــن، ولرمبــا بــدأ تعلقهــا بالكهربــاء 

واإللكرونيــات بشــكل مبكــر حــن كان يســتهويها 

وهــج  واختفــاء  التالفــة  البيــت  مصابيــح  تغيــر 

االضــاءة، كــا انبهــرت بحركــة االلكرونــات العشــوائية 

ــاء. كــرت وهــي تــرى  التــي تعلمتهــا يف مــادة الفيزي

والدتهــا تقــوم بترصيــف مهــام البيــت املختلفــة، 

بحكــم عمــل والدهــا يف الخــارج، األمــر الــذي انعكــس 

ــاة. ــف الحي ــع مواق ــل م ــخصيتها يف التعام ــى ش ع

شــخصيتنا لهــذا العــدد مــن مجلــة املهنــدس – العــدد 

ــذا  ــا ه ــن ثناي ــم ب ــا تض ــا إال أنه ــم هدوئه 68 -  رغ

الهــدوء الكثــر مــن القصــص والحكايــا، أنهــا الدكتــورة 

وفــاء املنصــوري التــي ســتأخذنا هــذه املــرة يف رحلــة 

شــيقة عــر محطــات حياتهــا املتنوعــة.

النشأة:
تقــول الدكتــورة وفــاء املنصــوري :“ ترعرعــت يف بيــت 

ــر، إذ  ــح التعب ــايئ إن ص ــور النس ــه الحض ــب علي يغل

نشــأت يف بيــت بســيط أحتضــن بحــب جــديت وأمــي 

وكنــا ســبع أخــوات وأخ وحيــد انتقــل إىل جــوار ربــه 

يف عمــر الشــباب، فيــا كان والــدي يعمــل يف الخــارج. 

متفتحــة  عقليــة  ذا  كان   – اللــه  رحمــه   – الوالــد 

وشــخص عصامــي إذ مل يذهــب 

ــم  ــل عل ــة ب ــة نظامي إىل مدرس

نفســه بنفســه، وقــد حــرص عى 

التــي  الــدروس  بعــض  تلقــي 

ــذاك مدرســة  ــا آن ــت تقدمه كان

قــراءة  أتقــن  وقــد  التاجــر، 

وكتابــة ثــالث لغــات إضافــة اىل 

العامــة ومســك  اإلدارة  مهنــة 

الدفاتــر، ســاقته الظــروف بحثــاً 

عــن الــرزق والعمــل أن يقيــم يف 

الســعودية لفــرة مــن الزمــن قبــل وبعــد زواجــه مــن 

والــديت. وحــن انجبنــا أنــا و4 مــن اخــوايت وأخــي قــرر 

أعادتنــا إىل البحريــن بهــدف االســتقرار اوالً وحثنــا 

عــى االنتظــام يف مــدارس البحريــن التــي متيــزت 

ــه  ــو لعمل ــاد ه ــا ع ــذاك، في ــا آن ــا وانفتاحه بتقدمه

يف اململكــة العربيــة الســعودية. أمــا والــديت، وبالرغــم 

بن اهتامماتها املختلفة .. التفوقي الدرايس حسم املوقف لصالح الهندسة

الدكتورة وفاء املنصوري: «العمل عبادة وأصل الدين املعاملة، مبدآن أقتدي بهام يف حيايت»

الدكتورة
وفاء املنصوري

رحلة مع
مهندس

حلمت ببناء 

بيت دائري 

واستهوتها 

اإللكرتونات 

وحركتها 

العشوائية
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69العدد        - جمعية املهندسين البحرينية

الدكتور
عيى قمرب

رئيس التحرير

األعزاء املهندسن واملهندسات ..

دامئــاً نتذكــر اآليــة الكرميــة التــي درســناها يف املرحلــة االبتدائيــة وهــي 

”اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق، خلــق اإلنســان مــن علــق“، فهــي تلقــي 

الضــوء عــى تشــجيع العلــم والحــث عليــه، والعلــم يف الدراســات العليــا 

ــرشوط  ــر ال ــق بتوف ــذا يتحق ــي، وه ــث العلم ــة البح ــي إىل مرحل يرتق

العلميــة واملاديــة التــي تســاعد عــى اإلبــداع الفكــري الواســع والشــامل. 

إن هــذا يســاعد عــى مواجهــة التحديــات العلميــة، ويســاهم يف ايجــاد 

الحلــول املعرفيــة إلشــكاالت العــرص يف مختلــف التخصصــات الجامعيــة، 

وهــذا مــا نطمــح التطــرق لــه يف العــدد 69 مــن املهنــدس.

ــة،  ــه يتطــرق إىل الجامعــة األوروبي ــون ملف ويســعدنا يف هــذا العــدد ك

أي تحــت مضلــة التعليــم العــايل، فــإن القــراءة هــي الحــث عــى طلــب 

العلــم، فبالعلــم ترتقــي الــدول والشــعوب. كــا يذكرنــا هــذا كــون بلدنــا 

ــأة  ــى نش ــام ع ــة ع ــرور مائ ــة مب ــابيع قليل ــذ أس ــت من ــن احتفل البحري

ــر  ــة تعت ــك فالجامعــة األوروبي ــه، لذل ــز ب ــا نعت ــا، وهــذا م ــم فيه التعلي

ــا كــون هــذا  ــا العزيــز، وال يخفــى علين تكملــة املســرة للتعليــم يف بلدن

املــرشوع يعكــس رؤيــة مملكــة البحريــن 2030 بحتميــة التعليــم العــايل 

املتميــز.

ــاء  ــورة وف ــي الدكت ــدد، وه ــخصية الع ــم ش ــج التعلي ــن نوات ــا أن م ك

ــد  ــن بع ــة البحري ــال يف جامع ــت أجي ــت ودرس ــث درس ــوري، حي املنص

ــه يف جامعــة البحريــن  ــة يف الخــارج لنقــل مــا تعلمت عودتهــا مــن البعث

يف املرحلــة الجامعيــة األوىل، والــدول األجنبيــة فيــا بعــد. فــا تعلمتــه 

ــب. ــم والتدري ــة جــودة التعلي ــه لهيئ ــم نقلت ــا، ومــن ث ــه إىل طلبته نقلت

يتطــرق هــذا العــدد إىل مشــاريع طلبــة هندســة جامعــة البحريــن، وهــم 

ــة،  ــة املهندســن البحريني مهندســو املســتقبل، حيــث تعنــى بهــم جمعي

ــة أن  ــا الجمعي ــم به ــي تهت ــور الت ــن األم ــام. وم ــل االهت ــم ج وتعطيه

تظهــر اهتامــات مهندســو املســتقبل، والــذي تطمــح مــن خــالل عــرض 

ــتمرار يف البحــث  ــدس أن تحفزهــم لالس ــة املهن ــذه املشــاريع يف مجل ه

العلمــي بعــد التوظيــف يف حياتهــم العمليــة بعــد التخــرج. كــا أنــه ال 

يخفــى علينــا مــا تقدمــه الجمعيــة لحديثــي التخــرج يف كافــة التخصصات 

الهندســية مــن معــارض ودورات تهيئــة، وهــذا يعنــي أن رســالة الجمعيــة 

واضحــة مــن خــالل عــرض مشــاريع التخــرج.

ختامــاً نطمــح يف مشــاركة زمالئنــا املهندســن واملســاهمة مبــا يجيــش يف 

نفوســهم ومبــا اكتســبوا مــن خــرة طيلــة حياتهــم العمليــة، وأن يســاهموا 

يف إثــراء مجلتهــم – مجلــة املهندســن – التــي تنطــق بلســانهم مــن خــالل 

األعــداد القادمــة، ونتمنــى لهــم التوفيــق مــن خــالل التجــوال يف مقــاالت 

هــذا العــدد واملواضيــع املتعــددة واملتنوعــة.
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أمل العرادي
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