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Dr. Isa Qamber

Pursuant from the missions of 

the Bahrain Society of Engi-

neers (BSE), which include the 

promotion of the engineering 

science, and the BSE’s participa-

tion with its fellow engineers in 

enriching the society with all the 

information they have in mind, 

which was exchanged through 

the Al-Mohandis Magazine; this 

is what we aspire to address in 

Issue 70 of the Al-Mohandis 

Magazine.

In this Issue, we are pleased to 

address the Issue’s file which ad-

dresses the historic step of com-

pliance with the directives of His 

Royal Highness Prince Salman 

bin Hamad Al Khalifa, Crown 

Prince and Prime Minister, which 

is the construction of a new pas-

senger terminal at Bahrain Inter-

national Airport. It was opened 

on January 28, 2021. 

Then it has been highlighted on 

a character that devoted himself for the advancement and excellence of the 

homeland as he contributed and made efforts to promote this country and 

exalt it in many aspects. Since the BSE is interested in the engineering as-

pects, it met with engineering figures that also exerted effort and took it upon 

themselves to chair this engineering edifice, i.e. the Bahrain Society of Engi-

neers. These figures talked about the life of a character who devoted himself, 

namely His Royal Highness Emir Khalifa bin Salman Al-Khalifa, may God 

rest his soul, and place him in heaven; as he headed the Council of Ministers 

from the 19th of January  1970 to the 11th of November 2020. Let us leave 

to the reader what was mentioned in this Issue regarding his achievements. 

He left a great legacy of many huge developmental achievements in the engi-

neering fields, and these achievements strengthened the Kingdom of Bahrain 

among the countries of the world.

In this Issue, we have met with the Issue’s character, who struggled and rose 

to the highest positions with his hard work and diligence, i.e. His Excel-

lency the Minister of Electricity and Water Affairs Eng. Wael Bin Nasser 

Al-Mubarak; as he began his career by studying Architecture after finishing 

his secondary education at the University of Bahrain, followed by continuing 

his studies at the University of Sunderland in the United Kingdom to obtain 

the Master’s Degree. He also joined the Ministry of Municipal and Environ-

mental Affairs, where he progressed through a number of positions, and then 

he was awarded the Medal of Competence – First Class by His Majesty the 

Monarch of the Country, may God bless and protect him. Afterwards, he 

was appointed by His Majesty King Hamad bin Isa bin Salman Al-Khalifa, 

the Monarch of the Country, may God bless and protect him; to become the 

Minister of Electricity and Water Affairs.

The BSE did not forget to shed light on the future engineers and what they 

achieved before finishing their university studies and joining the labor mar-

ket; and that is by addressing the projects of the engineering students at 

the University of Bahrain in this Issue; thus highlighting the extent of the 

BSE’s care for the future engineers; in order to encourage and show them its 

appreciation. By presenting the engineering students’ projects in the Al-Mo-

handis Magazine, the BSE aspires to motivate them to continue research af-

ter finding employment and obtaining the Bachelor’s Degree in Engineering. 

The BSE’s main attention to the graduates manifested in providing awards 

through presenting competitions for the graduation projects. This year, the 

BSE Award (Second Edition) was presented; thus shedding light on one of 

the BSE’s clear missions.

In conclusion, I wish to thank all those who contributed in the preparation of 

this Issue from columnists, and we thank them for their contribution; as we 

aspire to participate with our fellow engineers in contributing to what they 

have in mind, and what they have acquired from experience during their long 

career in their engineering lives; and we wish them all the best and success 

in their lives.

From Editor,s Desk
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With the death of His Royal 
Highness Prince Khalifa bin Sal-
man Al- Khalifa, the Kingdom 
of Bahrain and the region have 
lost a wise leader who had ded-
icated his life to the service of 
various sectors in the Kingdom.

One of the most prominent sec-
tors that received the attention 
of His Highness, may God rest 
his soul, was the engineering 
sector, which witnessed a great 
development during his reign; 
and accordingly, the Bahrain 
Society of Engineers (BSE) – the 
leading society concerned with 
the engineering and engineers 
sector in the Kingdom – had 
tow visits; as the first visit was 
on the occasion of opening its 

head office in 1992, which was 
inaugurated by the late prince 
Sheikh Isa bin Salman Al -Khal-
ifa; whereas the second visit was 
in 1997 at the BSE’s Silver Jubi-
lee Celebration, which was held 
under the patronage of the late 
Prince Sheikh Isa bin Salman 
Al-Khalifa.

His Royal Highness the late 
Prince Khalifa bin Salman 
Al-Khalifa will remain a sublime 
national symbol from which 
generations will learn lesson s 
towards achieving progress and 
prosperity over the ages and 
times, and his achievements in 
various sectors will continue to 
be present in history.

In Almohandis magazine, 
through its 70th issue, we had 
to pause in honor and shed light 
on the many memories and 
venerable positions that a num-
ber of former heads of the BSE 
had brought together with His 
Highness. Their words came to 
express this as you read in the 
next lines:

In Almohandis magazine and 
through it Issue No. 70 we 
had to pause in honor and re-
duce the light on the venerable 
memories for several of former 
presidents of BSE had with His 
Highness.. so their words came 
to express this as you read it in 
the next lines:

The Natino’s Loss … Khalifa bin Salman
will remain a Sublime Symbol over the Ages

Profile

Issue 70 - Bahrain Society of Engineers
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The Late Prince was a Great Support-
er of the Bahrain Society of Engineers 

Wednesday 11 November 2020 was not 
just an ordinary day for the Kingdom 
of Bahrain. In this day the Kingdom re-
ceived the most painful news, represent-
ed in the demise of the first state man, a 
great leader and the initiator of its mod-
ernization and development, His Royal 
Highness Prince Khalifa bin Sulman Al 
Khalifa, may Allah rest his soul in peace. 

The development and progress wit-
nessed by the Kingdom of Bahrain on 
all levels are all due to the remarkable 
efforts exerted by the late Prince Khalifa 
bin Sulman. He spent nearly a half cen-
tury to achieve this comprehensive de-
velopment, thanks to his experience and 
expertise, who is considered a complete 
school of development and unlimited 
giving to serve the interests of Bahrain 
and its loyal people. 

Through this platform, I recall the major 
elements that accompanied the estab-
lishment of the Bahrain Society of En-
gineers, among which was the great feel-

ing of satisfaction that was witnessed throughout 
the island when Bahrain declared independence 
from Britain in 1971. During this year HRH took 
over the position of the prime minister.  Also, 
during the same period the country witnessed 
a progressive small community of engineers in 
Bahrain with a rapid desire to have a professional 
representation. 

From this point, the idea of establishing a profes-
sional specialized society that contain engineering 
disciplines and engineers in Bahrain. Our vision 
was then was passed to our wise leadership and 
the government who welcomed and appreciated 
the idea. This was reflected in the substantial sup-
ports and backing by the latter since its inception 
until today.   The late prince was a great supporter 
of the Society and many specialized conferenc-
es and exhibitions organized by the Society were 
held under his sponsorship to ensure more appeal 
and momentum. 

The effective role played by the late Prince Khali-
fa bin Sulman Al Khalifa, may Allah rest his soul 
in peace, and the extensive efforts he exerted had 
a great impact on the development of the King-
dom, particularly the sustainable progress and 
urban development that has been witnessed by 
the Kingdom of Bahrain. All these achievements 
are reflected in various major development and 
investment projects which relied on engineering 
works in the Kingdom, thus engineering has be-
come one of the major sectors that influence the 
development process. 

His Royal Highness will always be a national im-
mortal symbol and a first class state man, who had 
remarkable fingerprints on building the modern 
Bahrain with full capabilities and efficiency to be-
come a beacon in all international and regional 
forums. 

We pray to the almighty Allah to rest his soul in 
peace. 

Dr. A. Latif Kanoo 

First President of the Society
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In my views on His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman 

Al Khalifa, I would like to focus on his relationships as a leader 

with his employees, seniors or juniors. I would like to use my 

personal relationship with HRH over my three decades of ser-

vice in the Government sector as an example.

This relation commenced when I graduated, as engineer, from 

an engineering college in Britain in the late 60s. I was one of the 

first graduates in this specialty.  In the beginning, I was hired as 

an engineer at the Juffair Power Station. 

At that time, before Bahrain’s independence, English engineers 

used to dominate the power sector while Bahraini employees 

used to work as third-degree employees, after English and In-

dian employees. 

At the time, I did not even have a desk to use during working 

hours and had no specific responsibilities. I was subject to seri-

ous harassment from the English officials who used to consider 

our presence a threat to their existence and influence. Such har-

assment ended after months of sufferings when they informed 

me that my services are not needed anymore. 

Next day, I proceeded to the office of His Royal Highness who 

was at that time the chairman of Board of Directors Electric-

ity Department. He met me immediately and listened to my 

complaint with an open heart and was extremely surprised at 

the treatment by the British.  He ordered immediately to rein-

state me to my job, improve work circumstances and to treat us 

equally with the English engineers in terms of benefits and du-

ties. Following this action, their treatment changed completely. 

This way my journey began at the Department of Electricity 

under the on-going patronage of HRH. Following Bahrain’s 

independence in 1971, the department was re-organized with 

all other departments.  My responsibilities gradually increased 

from an engineer to director of electricity department, then 

the responsibility of water department was added. Later, I was 

Eng.

Jamil Alalawi
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promoted to assistant undersecretary for 

electricity and water then to the ministry’s 

undersecretary. 

Subsequently, the electricity and water sector 

was expanded to become one of the major 

government authorities due to the increase 

in demand on the services by organizations 

and the people of Bahrain. The late prince 

used to support such expansion through 

provision of the budget necessary to finance 

such expansions. He was supporting me 

personally with regard to all the plans and 

proposals I submitted to develop the sector, 

which became during the past century an 

example for the Gulf countries and the Arab 

World to follow. 

When I left the Ministry in 1995, His Royal 

Highness asked me to visit him in his office, 

and he thanked me for my services over the 

last three decades. Those services would 

not have been possible without the support 

and patronage by His Royal Highness and 

his continuous and notable concern of the 

electricity and water sector, which is directly 

linked to the lives and prosperity of citizens. 

His Royal Highness did not only receive and 

welcomed me in his office, which was more 

than enough appreciation for me, but later 

he sent me a letter of appreciation, signed 

by him. This was a wonderful gesture of his 

attention and appreciation to government 

employees and his desire to honour me in 

person. 

When I visited him at his weekly Majlis af-

ter leaving the ministry, he used always to 

praise, in front of those present, the achieve-

ments registered during the period of my 

service in the ministry although I believe 

that all those achievements were part of my 

duty and did not call for a praise. 

This was my relationship with the late prince 

as an engineer taking his first step in his 

professional career. He offered me the com-

plete opportunity to promote myself to the 

highest level, and this was his style and way 

with all the officials in the Government sec-

tor.  May Allah rest his soul in peace. 
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The Nation’s Engineer

The Bahrain Society of Engineers (BSE) was founded in 1972, shortly af-

ter the Bahrain’s Independence, with the blessing of the Prime Minister 

H.H. Sheikh Khalifa, May God Rest His Soul in Eternal Peace.

The BSE, then, began its professional and cultural engineering work by 

holding conferences and seminars, with the blessings and sponsorship 

of the Prime Minister H.H. Sheikh Khalifa, May God Rest His Soul in 

Eternal Peace, for these important conferences.

The BSE’s successive presidents, and boards of directors, all began their 

terms by visiting the Prime Minister H.H. Sheikh Khalifa, May God 

Rest His Soul in Eternal Peace; seeking the privilege of meeting him, 

being honoured by his directives, and attaining his blessings, which he 

had never deprived the BSE of. 

And then came the golden age, or rather the golden day, on which the 

whole profession was honoured by the visit of the wise leadership; HH 

the Emir, HH the Prime Minister, May God Bless their Souls, and HH 

the Crown Prince; His Majesty the King; in order to inaugurate its head-

quarters. On that day, I had the distinct privilege of welcoming them, 

in my capacity as President of the BSE on that eternal day, the 23rd of 

June 1992.

The BSE was founded with his blessings, operated under his auspices, 

and opened its headquarters with his honourable visit to it; and the 

profession flourished with his guidance and wisdom; but then on that 

gloomy day, the 11th day of the 11th month of the ominous year 2020:

(The news had spread throughout the Island until I received it,                          

I was scared of the news and hoped it was fake)

(And when the news turned out to be true and my hope was diminished,    

I choked on my tears until my tears nearly choked too. 

                                                                         (Almutanabbi 915-965 AD)

May God bless the soul of the ‘Nation’s Engineer’, the guardian of engi-

neers, and help all the engineers to follow the path he had set for them; 

in order to promote their profession and commemorate his memory; 

praying to God to give us all patience and solace for losing him.

To Allah we belong, and to Him we shall return

Eng.

Emad Almoayed
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Khalifa bin Salman …. The Country’s Engineer 

No words can describe the late Prince Khalifa bin 
Salman Al Khalifa. No words can underline his re-
markable achievements and personality. Those who 
had the chance to know him, whether citizens or 
residents, would find it very difficult to frame his 
great personality. His imprint is clear and evident 
throughout Bahrain - in ministries, companies, en-
gineering projects, development programmes or civil 
society establishments. 
In this short article, I would like to throw some light 
on his association us at the Bahrain Society of Engi-
neers. After the election of a new Board of Directors, 
members always visited His Royal Highness to seek 
his blessings. His positive position was also visible 
while organizing conferences, many of which were 
under his patronage, and also during visits of dele-
gations from the GCC and Arab engineering insti-
tutions. We also cannot forget the warm welcome by 
HRH during our visits to his office, and his consid-
erable attention and serious talk with us as well as his 
keen desire to know all of us individually. 
After more than 50 years since the inception of the 
Bahrain Society of Engineers, we felt his great atten-
tion to the engineering sector and Bahraini engi-
neers when he warmly welcomed all presidents and 
members of the board of directors. He received and 
welcomed delegations of the Federation of Arab En-

gineers during their tenures and meetings in Bah-
rain. He was always looking forward to meeting 
delegations from the Supreme Council of Gulf 
Engineering Union, which comprises all Gulf en-
gineering institutions.  
The Bahrain Society of Engineers was honored 
to welcome HRH to its premises on a number of 
occasions. His first visit was in 1992 when it was 
inaugurated by the late Amir Shaikh Isa bin Sal-
man Al Khalifa – may Allah rest his soul in peace. 
Engineer Emad A. Rahman Almoayyed was the 
president then.
The second visit was during the silver jubilee cele-
brations in 1997, held under the patronage of the 
late Amir, Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa, and 
when I was the society president BSE’s President. 
The late prince also inaugurated the Middle East 
Conference on Communication (MECOM) in 
March 1999 at the Bahrain Exhibitions Centre.
HRH had a special interest in engineering pro-
jects. We used to watch him closely monitoring 
each project before it was launched and he was 
keen to learn about all the details. He took part in 
discussing engineering issues one could not think 
about.
He undertook field visits to various engineering 
and development projects to ensure they are ex-
ecuted in a sound and perfect manner. Those re-
sponsible were very pleased with his advice and 
guidance since it contributed in enriching the 
projects. That is why we must call him the coun-
try’s engineer, a description he actually deserves. 
During my visits to HRH, I still recall his keen-
ness to document all the activities of the society 
and followed up during the next visits. This shows 
how he was concerned with documenting the 
work and activities of engineers and the society, 
being a professional body in Bahrain. 
We will miss all those memorable meetings when 
we listened carefully to his advice and wise guid-
ance. May Allah rest his soul in peace. We belong 
to Allah and to Him we shall return.

Dr. Dheya Abdulaziz Tawfiqi                

President of the BSE
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The Late Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, 
the engineer of Bahrain’s renaissance 

I was truly honored to meet with the Late Prince Khalifa bin Salman 
Al Khalifa several times during my term as President of the Bahrain 
Society of Engineers, from 2007 to 2013. He was a true patron of en-
gineers and supporter of their efforts.  The Board of Directors of the 
Society had the honor to meet with His Royal Highness every year 
and benefit from his guidance and blessings to commence various 
initiatives and projects undertaken by the Society.

We were honored to receive his full support for local and internation-
al conferences, particularly the Project Management Institute Confer-
ence – Arabian Gulf Chapter, the success of which for many years was 
attributed to HRH wisdom.

I acquired the confidence of the late Prime Minister on my appoint-
ment as Chairman of the Committee for Regulating the Practice of 
Engineering Professions in 2013 and then the Council for Regulating 
the Practice of Engineering Professions.

The support and patronage of HRH to me and my colleagues at the 
Council continued non-stop. In 2014, a new law was promulgated to 
regulate the engineering professions. He was the first supporter of 
promoting the engineering professions in Bahrain and his support 
never stopped and resulted in Bahraini engineering offices expanding 
access to the GCC and international markets. 

During our meetings, HRH used to always guide us to raise the name 
of Bahrain and reduce the burden on citizens, since he was always 
concerned with their interest and prosperity. 

In this context, I would like to express my condolences to His Majesty 
the King; HRH Crown Prince and Prime Minister; HRH Shaikh Ali 
bin Khalifa Al Khalifa, to all the members of the Royal Family and 
to the loyal people of Bahrain at the sad demise of great personality, 
considered a real loss for Bahrain and the humanity. 

The late Royal Highness shall remain in the memory of the Bahrain 
Society of Engineers and in the hearts of all engineers. 

Eng.

Abdul Majeed Al-Qassab
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Some Words about the Prominent Late Leader

Words cannot describe how great and a remarkable leader the late His 

Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa was. He devoted 

himself, his life and his time to serve Bahrain.  During the time when 

he presided over the government, Bahrain witnessed a substantial boom 

in all spheres. His imprint and achievements will remain immortal in 

the country’s conscience and history and its people will always remain 

loyal to him. 

His Royal Highness was the kind father of his people and pioneer of 

Bahrain’s modernization. He adopted a unique method in management 

and planning and was successful in investing Bahrain’s limited resources 

to transform it into a major success story. He is a proof of the ability of 

Bahraini citizens to excel and preform uniquely. 

His Royal Highness managed, under the wise leadership of His Majes-

ty the King, Hamad bin Isa Al Khalifa, to enhance Bahrain’s position 

globally through his pioneering role and initiatives to attain sustainable 

development and support stability and peace.

Due to his vision and efforts, a unique economic and industrial base was 

founded. He was keen to have economic diversification by establishing 

major downstream industries, including aluminum, petrochemicals and 

ship repair, in addition to developing financial services, making Bahrain 

a pioneering regional financial hub.

I had the honour to meet His Royal Highness a number of times. He 

was a wise leader who used to make everyone feel like his children. He 

was always keen to closely know each person attending his Majlis and 

asked about where he lived and from which family, since he had an 

in-depth knowledge about Bahraini families. He spoke to you as if he 

knew you since long and made you feel that you are the most important 

person there.  He loved Muharraq for its position and historical role. 

The people of Muharraq loved him a lot as well.

May Allah rest his soul in peace. 

Eng.

Masoud Ibrahim Al-Hermi
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He believes in working as a team and consid-

ers it as an essential element for success in en-

gineering, administrative and developmental 

practices while stressing that these two ele-

ments constitute some of the influential ele-

ments in his career; along with his belief that 

people’s resolve can move mountains, and 

difficulties can be overcome through deter-

mination and persistence.

He believes in these deep principles through 

his love of science and knowledge and its per-

severance to reach the desired goals. He saw 

these traits in his father - may God rest his 

soul – from a young age; making him grow 

up to become an adamant, striving, and per-

sistent man.

This enabled him to draw the attention of his 

superiors; and so he advanced through the 

positions in the government departments 

until he became the Minister of Electricity 

and Water Affairs.

In this issue, we highlight the engineering 

career of a remarkable figure, who was able 

to achieve the highest positions through hard 

work and diligence. He is His Excellency 

Eng. Wael Bin Nasser Al Mubarak, Minister 

of Electricity and Water Affairs, who takes us 

Bahrain has a comprehensive system based on 
the enactment of laws, regulations and decisions 
governing the engineering sector

His Excellency Minister of Electricity and Water Affairs Eng. Wael Bin Nasser Al Mubarak

A journey
with an
Engineer
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on an interesting journey and tell us about 

his career in the engineering sector.

Early Life and Education

How was your upbringing and the schools 

that you studied at until the university lev-

el?

I grew up in a family of three children – 

two brothers and one sister – and I was the 

youngest. I studied at the Tubli Primary 

Boys School, the Isa Town Preparatory Boys 

School, and the Isa Town Secondary Boys 

School, up until reaching the university lev-

el. I then joined the Engineering Faculty at 

the University of Bahrain and specialized in 

Architecture. Later, I completed my studies 

to obtain the Master’s Degree in Information 

Systems from the University of Sunderland 

in the United Kingdom.

Why did you choose engineering?

I chose to study architecture specifically due 

to several factors, the most important of 

which is my personal preference towards the 

design and drawing field. Furthermore, this 

was a relatively new 

specialization at the 

University of Bah-

rain at the time, in 

addition to the ur-

ban boom and the 

growing develop-

ment that Bahrain was and is still witnessing. 

Above all, I strongly believe that the engi-

neering sector constantly allows prospects of 

development to those who join it.

How do you evaluate the engineering work 

in the Kingdom of Bahrain compared to 

His Excellency Minister of Electricity and Water Affairs Eng. Wael Bin Nasser Al Mubarak

The urban 
boom and the 
growing devel-
opment were 

the reasons for 
him becoming 
an architect
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the states of the region?

Engineering work in Bahrain has many fea-

tures compared to 

other states in the 

region, especially 

since it is one of the 

specializations that 

Bahrainis have ap-

proached for a long 

time, and they grad-

uated from the region’s universities ahead of 

their peers in the region’s states.

In this particular regard, I cannot help but 

recall the first generation of engineers in 

Bahrain from various specializations who 

had left clear and profound marks and con-

tributions to the development of modern in-

frastructure in Bahrain. The Bahraini engi-

neer is considered a developing element in 

the engineering work system, especially since 

we see them – the engineers – in constant 

development and are always keen on keeping 

up with the times, by viewing the best prac-

tices and knowledge in various engineering 

specializations.

Going back to the heart of the question and 

the evaluation of the engineering work, we 

believe that Bahrain has a comprehensive sys-

tem for the sector in terms of the enactment 

of the legislations, laws and decisions govern-

ing the work in the engineering sector; along 

with the development of highly-qualified hu-

man resources in both the public and private 

sectors; in addition to the effectiveness of the 

civil society institutions operating in the en-

gineering sector, of which I specifically men-

tion the Bahrain Society of Engineers.

Speaking of the BSE, do you think it played 

its assigned role as a professional special-

ized society in the engineering sector?

The Bahrain Society of Engineers is an active 

and effective society in Bahrain that plays a 

major role in enriching the engineering sec-

tor; including but not limited to conferenc-

es, seminars, training, capacity-building, and 

knowledge transfer. I also recall the partner-

ship with the government sector in informing 

engineers about the new government systems 

in the technical and engineering field.

I had some experience with the BSE during 

my term of office as the Joint Municipal Ser-

vices Assistant Undersecretary and collabo-

rated with it through discussions and work-

shops regarding the new Building Permit 

System (Benayat). The BSE played a major 

role in hosting and organizing these work-

shops. From this rostrum, we emphasize 

that the development is ongoing in the engi-

neering work field, and that knowledge and 

capacity-building are necessary to maintain 

this continuity; as we look forward to contin-

uing and increasing the effectiveness of the 

BSE’s role in building the engineering capac-

ity in Bahrain.

How did you start your career? What are 

the positions that you assumed to reach the 

I grew up in a 
house that loved 

science and 
knowledge and 

my father
was my

role model
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position of Minister of Electricity and Wa-

ter Affairs?

In 2001, I joined the Ministry of Municipality 

and Environment as an engineer, then worked 

as a Development Specialist in the Studies and 

Research Department. Later, I was promot-

ed to the position of Senior Engineer, then 

Head of the Coordination and Follow-up Di-

vision, then Head of the Coordination and 

Municipal Council Affairs Department, then 

Director of the Planning and Council Affairs 

Department, then Secretary General of the 

Urban Planning and Development Authori-

ty (UPDA) with the 

rank of Assistant 

Undersecretary; up 

until reaching the 

position of Joint 

Municipal Services 

Assistant Undersec-

retary. In 2019, I was 

honored to be appointed Minister of Elec-

tricity and Water, as commissioned by His 

Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa.

Municipal and service work in Bahrain is a 

long-standing school and my accession to the 

municipal affairs coincided with the launch of 

the new municipal work system in the coun-

try as one of the tributaries of the national 

project of His Majesty the King through the 

Municipal Law in 2001 and what accompa-

nies it from formation of municipal councils.

Municipal work with the new system and 

the public participation in decision-making 

was a new holistic model; and this contribut-

ed to my work in many locations, including 

the building permits; the development of the 

reconstruction systems, the afforestation and 

beautification projects, the urban develop-

ment, the old house project; and the applica-

tion of quality systems in municipal affairs. 

These sites had an impact in building and 

 The first gen-
eration of engi-
neers have left 

a mark in creat-
ing the features 
of the engineer-

ing sector in 
Bahrain. 
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refining my functional and cognitive capabil-

ities.

What are the honors that you have received 

in your practical and scientific life?

In 2011, I was honored to receive the Medal 

of Competence – First Class - from His Maj-

esty the King. This had a profound impact 

in increasing enthusiasm and desire for work 

and achievement. I also received the 13th 

Middle East CEO Excellence Award in the 

Government Sector in 2016.

What are the most prominent achievements 

in your practical and scientific life?

I was honored to work on a group of pro-

jects and programmes, whether in the mu-

nicipal or service work field, most notably 

for example but not limited to the Building 

Permit System Project (Benayat), which is an 

integrated program to develop the Building 

Permit System in Bahrain, based on a strate-

gic view and follow-up of the Crown Prince, 

Deputy Commander-in Chief, and Prime 

Minister His Royal Highness Prince Salman 

bin Hamad bin Isa Al Khalifa as I was hon-

ored to be the coordinator of this ambitious 

programme.

I also supervised the old houses’ demolition, 

rebuilding and restoration project in coop-

eration with the municipal councils and a 

number of urban development projects, and 

also the implementation of the quality system 

in the municipal affairs for the first time. In 

addition, I supervised 

the establishment of 

a number of affores-

tation, beautification 

and municipal in-

vestment projects in 

many governorates.

With regard to work-

ing in the Electricity 

and Water Authority, 

I work with the team and my colleagues to 

implement a series of development initiatives 

within its continuous efforts to provide the 

best services with high reliability and quality.

There is no doubt that Your Excellency is a 

distinguished engineering figure with many 

distinguished experiences. What are these 

experiences and the lessons learned from 

them?

I believe that working within the team spir-

it is the basis of success, whether in the en-

gineering, administrative, or development 

practices. The teams that I joined through-

out my career has been supportive of any 

achieved success; along with emphasizing 

the importance of teamwork in this regard; 

stressing that strengthening partnerships, 

whether with the private sector, the centers of 

expertise, the civil society institutions, or the 

municipal councils, had a significant impact 

on the success of many initiatives in which 

we have jointly worked together.

Work on keeping pace with the development 

 Bahrainis are 
ahead of their 
peers in the 

region through 
studying en-

gineering and 
exploring the 

depths of their 
different spe-
cializations.
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and the spirit of the times and the combi-

nation between the accumulated and learned 

experiences that the foundation possesses 

and the rapid development through the new 

systems and initiatives, have become a neces-

sity to enhance competitiveness. For exam-

ple, municipal work in Bahrain started over 

100 years ago, while the electricity industry 

started 90 years ago, and here lies the legacy 

of these services along with the development 

of the sectors on an ongoing and accelerated 

basis”.

What hobbies and words of wisdom do you 

believe in?  And why?

I like reading and I am fascinated by novels 

and history books, as well as listening to mu-

sic. As for the words of wisdom that I believe 

in, I believe that peo-

ple’s resolve can move 

mountains and we 

can overcome diffi-

culties and challenges 

through determina-

tion and resolve.

Who is your role model? And why?

Without a doubt, my role model was my fa-

ther, may God have mercy on his soul. He 

was my role model in life, and he was a man 

of faith, educated, and knowledge-loving. 

Despite being an orphan at a young age, he 

was an example of strife and hard work for 

the sake of developing himself with knowl-

edge, and that is through working as a teach-

er, and as a lawyer, and then as a judge in the 

courtrooms of the Kingdom of Bahrain.

What advice would you give to young peo-

ple who are going to study the engineering 

specializations?

I advise the young people who are going to 

study engineering specializations with sever-

al matters, the most important of which is 

to focus, work hard and give attention to the 

academic rate, which is considered the key 

to admission to pres-

tigious universities, 

and then to employ-

ment later on; along 

with having knowl-

edge and acquaint-

ing themselves with 

the growing develop-

ments through research and scrutiny, and not 

just suffice with the academic knowledge that 

is given to the student at schools. 

This is in addition to joining the member-

ships of professional societies such as the 

Bahrain Society of Engineers because of the 

many varied opportunities they provide for 

exchanging expertise and acquiring knowl-

edge, and then studying the specializations 

required by the labour market in the next 

phase.

 I was honored 
to receive the 

Medal of Com-
petence – First 

Class - from 
His Majesty the 

King in 2011.

Joining the
Bahrain Socie-
ty of Engineers 
was an oppor-
tunity to share 

experience
and gain

knowledge.
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Balancing national and international 
requirements had been a worldwide 
challenge or a confusion for many in-
stitutions. Previously, Bahrain had 
serious challenges in balancing this 
accreditation system, however, were 
able to overcome it. Recently, with the 
challenges of COVID-19, the challenge 
elevated again to what is better for us 
nationally, and what is best interna-
tionally. 

A book had been released recently in July 
2019 with the title of “Quality Assurance 

and Accreditation in Foreign Language 
Education” – Global Issues, Models, 
and Best Practices in Middle East and 
Turkey. A distinct contribution to the 
book was a chapter written by Dr. Bas-
sam Alhamad, the author of this chapter 
and this article. The title of the chapter 
is “Balancing National and International 
Accreditation Requirements to Achieve 
National Strategic Trends: A Case Study: 
University of Bahrain”. 

This chapter provides guidelines for 
higher education councils and quality 
assurance agencies for how to decide 
and integrate the use of accreditation 
systems, whether nationally or interna-
tionally. An overview of the University 
of Bahrain experience is presented. Pros 
and Cons are discussed and examined 
to provide a development in the higher 
education system, as well as the High-
er Education Institutes (HEIs). Through 
the case study of the University of Bah-
rain, this chapter provides an overview 
of Bahrain’s national higher education 
system before moving into an analysis 
of the multiple, conflicting, and comple-

Balancing National and International Accreditation Requirements to 
Achieve National Strategic Trends – Reflections from COVID19

Dr. Bassam Mohammed Abdulla Alhamad 
Assistant Professor,
University of Bahrain
College of Engineering, Department of 
Chemical Engineering

Technical
Articles
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menting characteristics of national and 
international accreditation schemes and 
processes. Though implementation of 
both international and national schemes 
is advocated for, the study illustrates the 
need to carefully weigh the balance be-
tween the desired outcomes of both na-
tional and international accreditations, 
as well as considering the demands of 
implementing different multiple systems 
and schemes of accreditations  and its ef-
fect on the HEIs performance, and the 
faculty and administrators who are held 
to account for not only the implementa-
tion but also the results.

A quick look into the chapter reveals the 
following summarized points:
The international accreditation is bene-
ficial due to its exposure to internation-
al networks and international expertise 
that would open the national system 
to well-developed systems who could 
provide advice, consultancy and train-
ing workshops. On the other hand, the 
international accreditation works as a 
good tool for marketing. Besides these 
positive benefits, it is tricky to say that if 
it is more prestigious or better than the 
national accreditation or more confiden-
tial that the internal quality assurance 
reviews. The book discusses that the 
higher confidence and more credibility 
depends on the history and maturity of 
the national quality system. But it defi-

nitely would help in defining the best 
practices for the specialization and pro-
fession. This includes detailed guide to 
build the curriculum, defining the stake-
holders and the type of interactions. It 
also defines the IT infrastructure, facili-
ties and required library support. It sup-
ports defining the IQA tools, however, 
does not require to have an integrated 
system for the institution. The interna-
tional accreditation is also a boost to the 
national quality system within the coun-
try. Usually the international accredita-
tions are subject-specific, which do pro-
vide direct and related practices to the 
field and the profession. 

However, the international accreditation 
has its pitfalls as well. It is good for the 
short run in terms of a quality system. 
It is also expensive. It may not build the 
local experts within the country. It also 
does not consider national trends/needs/
priorities that keeps the country on the 
competitive edge based on its capabil-
ities, features, expertise, etc. Most in-
ternational accreditation bodies do not 
tackle research as a key aspect for ad-
vancement, rather it looks into research 
and its reflection onto the program, 
rather than the quality of research and 
its impact. It also drives towards interna-
tional needs which usually covers devel-
oped countries and not the developing 
ones, hence may overcome the national 
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strategic vision. 
In comparison, the national accredita-
tion is beneficial due to a group of rea-
sons. The national accreditation consid-
ers national trends/needs/priorities that 
keeps the country on the competitive 
edge based on its capabilities, features, 
expertise, etc. Depending on the nation-
al strategy, national accreditation may 
tackle research as a key aspect for ad-
vancement. This means that the target 
is towards national and strategic needs. 
However, the national accreditation may 
not have the required expertise to build 
the IQA structure and the system. How-
ever, if built nationally, it is better for the 
long run as it may build the expertise 
locally, since it goes into development 
gradually. It is more sustainable if ini-
tially benchmarked, quality assured in-
ternally and externally.

However, there are pitfalls with national 
reviews/accreditation as well. The inter-
national and global trend for the profes-
sion could be missed out, especially that 
national accreditations are not subject 
specific in most of the countries. If there 
is no national expertise to build the IQA 
system, then there will be a need for in-
ternational expertise to train the faculty 
and staff. It is expected to have a trial and 
error of continuous improvement cycles 
towards a developed mature system. At 
one hand it sounds good, however this 

could create a big resistance that may 
hinder the movement of improving the 
quality of the HEIs. 

Summarizing, the international accred-
itation requirements helps keeping the 
Higher Education Institute (HEI) on a 
recognized level of having good curric-
ulum structure, reasonable teaching and 
learning capabilities, acceptable and safe 
facilities, adequate faculty staff members, 
and all of these areas are required to be 
at the minimum level for being success-
ful, however may not be to the expected 
level to satisfy national needs and stra-
tegic trends. Both national and interna-
tional accreditation processes help the 
university to form and standardize these 
tools, and support in building the Inter-
nal Quality Assurance (IQA) system for 
the university, however if the EQA sys-
tem is in its mature stages, international 
accreditation would be essential to drive 
the changes and to apply best practices. 
The National Quality Assurance System 
ensures management of standards, pol-
icies, and procedures. It also maintains 
the uniformity of quality development 
across programs, thereby maximizing 
the overall benefits of the IQA system. 
Both national and international accred-
itation ensure spreading culture, hav-
ing data-driven decisions, and system-
atic link with industries. Referring to 
research, both accreditations put less 
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emphasis on research. The higher con-
centration is on teaching. The interna-
tional accreditation could be an interim 
measure or a driver to ensure the effec-
tive functioning of quality assurance in 
HEIs. The national trends add important 
ingredients, which are critical to the suc-
cess of the HEIs, in specific, to have the 
direction, and to see the direction. Be-
ing accredited is not the end of the story, 
but it is a journey towards national goals 
and objectives. 

Reflecting on the current challenge of 
facing COVID19 crisis on learning, 
there had been very limited national 
standards on e-learning or online learn-
ing or distance learning that can be de-
livered synchronously or asynchronous-
ly, that is where students can participate 
at the same time with the instructor or 
not. Nationally, the Higher Education 
Council (HEC) and the Bahrain Quali-
ty Assurance Authority (BQA) had pro-
vided guidelines supporting e-learning 
strategy. Reflecting, the guidelines are 

not supported with strategic regulations 
and policies that support certification 
of e-learning. However, these guidelines 
(not standards) were in line with the in-
ternational practices. The exposure to 
international accreditation bodies eased 
the process of this quick transfer towards 
developing the best practices in e-learn-
ing. However, the success was only pos-
sible because of the well-developed na-
tional requirements by HEC and BQA 
that provided the strong base of quali-
ty assurance and enhancement, which 
made it possible for the universities to 
cope with this challenge. 

Finally, the chapter discusses that there 
should be a balance to drive the HEI to-
wards national trends and having latest 
international practices as well the in-
ternational status and recognition, and 
through defined and sustainable pro-
cesses and systems. A competitive edge 
could be achieved with the balance and 
knowledge of how and when to utilize 
each process.
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Overview:

The current rise in the global awareness 
on the importance of using renewable 
materials as sustainable materials in re-
placement to the petroleum-based mate-
rials has led to tremendous research on 
their development and usage in different 
fields. Materials like cellulose, chitosan, 
starch, and soy protein have been used 
to make diverse products. The use of 
such materials is very important for car-
bon dioxide capture which has a great 
impact on reducing global warming. Of 

the renewable materials, cellulose had 
gained special attention in various do-
mestic and industrial applications. Being 
environmentally friendly and due to its 
availability, low cost, biocompatibility 
as well as biodegradability, cellulose is 
considered as the most common poly-
mer with annual biomass production of 
about 1.5 trillion tons.  
With the aid of nanotechnology, nano-
cellulose emerged to be one of the fasci-
nating materials in virous fields includ-
ing energy, environmental remediation, 
membrane technologies and biomedical 
applications. Along with the important 
cellulose properties, nanocelluloses ap-
peared to have unique properties of na-
noscale materials. 

Properties:

Nanocellulose material at this scale com-
bines the properties of the bulk cellulose 
material such as high strength, hydro-
philicity, and being nontoxic, along with 
the inherent unique properties of nano 
size. Due to high surface to volume ratio 
at nano scale, nanocellulose possesses 

Dr. Zainab Mohammed Redha
 Assistant professor
Department of Chemical Engineering 
University of Bahrain

Nanocellulose: Huge Potential in a Small Size

Technical
Articles
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special features like high tensile strength 
and stiffness, high modulus of elasticity, 
excellent optical properties, good electri-
cal and thermal properties, low density 
and high flexibility. In addition, through 
chemical modification, nanocellulose 
particles with tailorable surface chem-
istry could be easily produced encour-
aging the emergence of new and more 
advanced applications. 

Sources:

There are three common types of nano-
cellulose, (i) cellulose nanocrystals, (ii) 
cellulose microfibrils and (iii) bacterial 
nanocellulose. The first two are synthe-
sized from cellulose resources by acid 
hydrolysis and mechanical disintegra-

tion, respectively. These methods are 
classified as top down approaches. The 
common or primary sources for cellu-
lose are wood pulp, plant fibers such as 
cotton and hemp, as well as non-plant 
resources like marine animals such as 
tunicate or from algae, fungi and in-
vertebrates. Other non-wood sources 
reported in literature for the extraction 
on nanocellulose particles include sug-
ar beet pulp, wheat straw and soy hulls, 
sisal, bagasse, palm trees, ramie, potato 
pulp, flax and jute. The sources of the 
third type of nanocellulose are of bac-
terial origins, mainly Gluconacetobacter 
xylinus bacteria. These are called bacte-
rial nanocellulose and prepared via bot-
tom-up approach through the use of cel-
lulose producing bacteria. 

Fig. 1 Classification of the different sources of Cellulose with some examples
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Recently, increasing interest towards 
new resource of cellulose from wastes 
produced from agricultural and indus-
trial activities has gained the attention 
of many researchers. These may in-
clude non-processed by-products from 
food industry and residue from agricul-
tural and forestry activities, or wastes 
from the used, cellulosic biomass such 
as pulp, bagasse, food residues. These 
could be classified as secondary and 
tertiary sources of cellulose. Fig.1 illus-
trates a general overview of the different 
resources for nanocellulose.
Although there is a variety of resources 
for the synthesis of nanocellulose parti-
cles, careful choice of the cellulosic raw 
material source must be considered for 

it the main factor affecting the nanocel-
lulose particles’ morphology and thus 
the aspect ratio.

Applications:

The versatility of nanocellulose as a nat-
ural material presents the potential for 
a wide range of diverse applications due 
to their inherent characteristics. These 
could range from common paper and 
packaging products, textile and auto-
motive applications to more advanced 
applications such as in pharmaceutical 
applications, paints, cosmetics and wa-
ter filtration. Fig. 2 summarizes some of 
their applications.

Fig. 2 Examples of some applications of nanocellulose
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Such applications can be classified to 
high volume, low volume and advanced 
applications.

1. High volume applications:
The largest or primary uses for nanocel-
lulose are projected to be in packaging, 
paper, and plastic film applications. For 
example, in paper industries and paper-
board applications nanocellulose can 
be used as dry strength agent, surface 
strength agent or nanocoatings/nanobar-
rier. For instance, nanocellulose coating 
can be used as a coating layer to reduce 
the linting and dusting related problems 
or to increase the surface smoothness. 
Moreover, cement industries have a po-
tential for the use of nanocellulose as 
additives to cementitious materials for 
property enhancement. The addition of 
such nanoparticles may affect the rhe-
ological properties of cement mixtures, 
and the hydration process, thereby re-
sulting in the enhancement of mechan-
ical properties of the final product. For 
flexible packaging applications, nanocel-
lulose particles can be used for plastic 
films coating. The superior properties of 
these biodegradable nanoparticles can 
assure lower permeability to moisture, 
gases, and aroma which are very impor-
tant for food and biomedical packaging. 
For food preservation purposes, these 

nanoparticles can be used as edible coat-
ing to coat the epicarps of some fruits 
and vegetables like banana and eggplant.
Other industrial sectors with large us-
age for nanocellulose include textile and 
automobile parts followed by hygiene 
products. For example, polyester treated 
with nanocellulose particles altered the 
thermal property, improved absorbency 
and reduced water and air permeabili-
ty of polyester fabric. It also enhanced 
the color strength of polyester fabric and 
improved the fastness towards soaping. 
Automobile applications comprise of the 
use of nanocellulose in areas such as the 
manufacturing of automotive-interiors 
and automotive-body components.

2. Low volume applications:
As a low volume applications, nano-
cellulose can be used in different areas 
including aerospace materials, paint ad-
ditives, insulations and oil and gas in-
dustries. For example, in paint and coat-
ing, cellulose nanoparticles can be used 
in spray uses due to its viscosity recovery 
effect. Moreover, such nanoparticles can 
enhance the drying time, and improve 
the rub and scratch resistance thereby 
improving the durability of the painted 
products.

Moreover, the unique properties of na-
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nocellulose aerogels featured in their 
high stability and extremely low thermal 
conductivities make them good candi-
dates as thermal insulation materials for 
various applications. These materials are 
considered to be cheap and four times 
more efficient than glass fibers. In oil 
and gas industries, aerogels containing 
cellulose can improve isolation and heat   
insulation   of   deepwater   oil   and   
gas   pipelines, reducing steel  content  
in  piping  designs  and  the cost  of in-
stallation.  In addition, they can be used 
to absorb oil and collect spilled oil from 
the water surfaces. Furthermore, nano-
cellulose can be used to improve the sta-
bility of oil in water emulsions. 

3. Advanced and emerging applica-
tions:
In biomedical applications, bacterial 
nanocellulose can be used for skin care 
purposes such as wound dressings, act-
ing as a barrier to wound infection or 
scaffold material for tissue engineering 
as well as replacement of blood vessels 
and soft tissues. In pharmaceutical fields 
nanocellulose can be used in drug re-
lease. In medicine, it can be also used 
for antimicrobial films and water absor-
bent pads.  In addition, it found poten-
tial for certain dental applications and 
for detection and biosensing purposes. 

Whereas in cosmetic applications it can 
be used as an anti-wrinkle agent as part 
of a wide range of cosmetic products. 
In oilfield applications, bacterial nano-
cellulose can be used to improve the 
rheological properties of the fracturing 
fluids as well as to reduce the frictional 
losses along the well casing. In electron-
ic applications, these nanoparticles can 
be suitable for energy storage. Moreover, 
due to their excellent conductivity, good 
thermal stability and lightweight, they 
can be good candidate for producing 
flexible electronics. Furthermore, upon 
coating them with indium tin oxide film, 
nanocellulose particles can be used as 
organic light emitting diodes.
For environmental applications and 
wastewater treatment, different forms of 
nanocellulose can be used with mem-
branes and filters as well as adsorbents. 
Moreover, metal oxide-cellulose nano-
composites can be applied for the re-
moval of toxic metals and dyes from 
wastewater.

Concluding remarks and future pro-
spective:

Nanocellulose is one of the emerging 
materials that found numerous poten-
tial applications in various fields. The 
rise in the global awareness of the con-
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cept of sustainability and the need to 
overcome the environmental problems 
had shifted the attention of many re-
searchers towards the utilization of such 
eco-friendly, and renewable materials. 
Nanocellulose proved to be suitable can-
didate for many applications due to its 
renewability, availability, biocompatibil-
ity as well as its many unique character-
istics. Applications such as packaging, 
cements, paper products, automotive 
as well as emerging advanced products 
such as membranes, organic light‐emit-
ting diodes, flexible electronics, and sen-

sors can open new prospective in differ-
ent fields. 

Although, converting wood and oth-
er natural resources into nanocellulose 
could create new wealth and returns, uti-
lizing agricultural and industrial wastes 
could highly contribute to solving many 
environmental concerns. Moreover, fo-
cusing the current research in surface 
modification and the nanocomposite 
synthesis can open the door to new and 
state of the art products.
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at the end of 2019 was 33 GT. Therefore, 

scientists around the world are seeking 

new ways to mitigate global warming 

by renewable energy or clean sources. 

Biodiesel (known as renewable energy), 

produced from waste seed-oil, is receiv-

ing increased attention due to its capa-

bility of minimizing global problem of 

environmental pollution. 

It is worth mentioning that more than 

350 oil-containing seeds are available as 

potential feedstocks for biofuels. Some 

of them are palm, jatropha, coconut, 

sunflower, soybean, rapeseed, castor oil 

and others. However, these bio-oil seeds 

are also important feedstocks for the hu-

man food chain.  Thus, non-edible feed-

stocks such as microalgae biomasses, 

papaya seeds, date seeds, and other sim-

ilar seeds/biomasses are more practical 

for biofuel production.  The papaya is 

the 4th most traded tropical fruit in the 

globe. According to the literature, dry 

papaya seeds hold about 30% lipids, 22% 

fiber and 28% proteins. The components 

The ultimate impact of this study is “pro-

duction of clean energy from waste” that 

may fulfil a partial requirements of the 

world total energy. It is evident that fos-

sil fuels are not clean energy since once 

combusted, these fuels generate toxic gas 

(e.g., CO2, NOx, SOx) emissions and 

thus negatively impact the environment 

by exacerbating global warming.  Inter-

national Energy Agency (IEA) data re-

vealed that the global emission of CO2 

S. M. Zakir Hossain
Asst. Prof., Dept. of Chemical Engineering, 
University of Bahrain, Bahrain

Conversion of papaya seed waste oil into biodiesel for partial fulfillment 
of clean energy
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of the unsaturated fatty acids (i.e., C14 

to C22 ) in these seeds consist mainly 

of meristic, oleic, linoleic, stearic, and 

palmitic acids. Nearly 15% of the wet 

weight of papaya fruit (200 to 3,000g) is 

seed that can be utilized as feedstock for 

biofuel synthesis. In addition, the ther-

mal efficiency of papaya-based biodiesel 

is comparatively high, which also con-

tributes to minimizing the CO2 emis-

sions per unit consumption of biodiesel.

 Methods: Papaya seeds were collected 

from a local hypermarket. Seeds were 

dried using oven for 24 hours at 50˚C. 

The dehydrated seeds were ground and 

sieved to make particles of around 0.85 

mm in size. Soxhelt apparatus with hex-

ane was employed to extract the seed oil. 

The extracted papaya oil was converted 

into biodiesel via base catalyzed transes-

terification reaction. A flow diagram is 

shown in Figure 1.  

Results: To maximize the biodiesel yield, 

three important synthesis parameters in-

cluding catalyst dose (NaOH), methanol 

to oil ratio (M:O), and reaction time are 

considered as input variables and bio-

diesel yield is taken as output variable. 

The optimal set: M:O of 8.5:1, NaOH 

dose of 0.5 wt (%), and reaction time of 

40 min provided the maximum yield of 

99.48%. Overall, the ultimate aim, ‘pro-

duction of biodiesel or clean energy from 

waste oil’ has been achieved successfully. 
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after being used, becomes waste, and must be 

disposed of properly to prevent it from invading 

our streets, sidewalks, parks and oceans. If the 

PPE wastes along with other municipal plastic 

wastes are not disposed of correctly, this could 

make plastic pollution even worse than the pres-

ent situation and could lead to another epidem-

ic/endemic. For instance, if just 1% of the masks 

(weight of each mask about 4 g) are disposed of 

incorrectly and dispersed in nature, this would 

result in as many as 10 million masks (approx-

imately 40 tonne) per month polluting the en-

vironment as reported by World Wildlife Fund. 

Additionally, it is highly unfortunate that none 

of the commonly used plastics (PET, HDPE, 

LDPE, PP, PVC, PS) are biodegradable. 

To get rid of waste plastics, chemical recycling 

of the waste plastics is one of the three possi-

ble solutions. The others are landfilling and 

incineration (burning). Landfilling and incin-

eration cannot solve the problem of growing 

waste generated by plastics. Additionally, these 

plastic materials are a source of energy (fuels) 

and landfilling of the waste plastics cannot re-

cover the potential energy of the materials. Re-

cycling the waste by chemical method, in which 

plastics are degraded thermally or catalytically 

to produce chemicals or fuels of higher value 

than the energy obtained by incineration of the 

plastic itself, is the one perspective possibility by 

which the waste plastics may be removed as well 

as the energy available may be exploited in an 

Plastics are widely used in our day to day life 

as they play an important role in the current 

civilization of human life. Plastic is a wonderful 

invention that has changed the face of humanity 

with its use in almost every consumable item. 

Plastic packaging, bags and bottles are one of 

its major use i.e. approximately in every minute, 

one and two millions of drinking water bottles 

and single use plastic bags are distributed world-

wide, respectively. On the other hand, enormous 

amount of waste is generated by plastics which 

leads to huge environmental issues i.e. pollutes 

the soil and water etc. In addition, the present 

COVID-19 has also sparked a global arms race 

for personal protective equipment (PPE) as gov-

ernments scramble to protect frontline workers. 

The PPE (gloves, face masks and gowns) which, 

Dr. Muhammad Faisal Irfan
Assistant Professor
Department of Chemical Engineering, 
University of Bahrain, Bahrain

Waste Plastics: An Alternative Source of High Energy Fuel in Bahrain
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appropriate way. In chemical recycling processes 

(catalytic and hydrocracking), larger molecules 

of waste plastic materials are heated and disin-

tegrated to smaller molecules in the presence of 

a catalyst with or without the flow of hydrogen. 

Using a suitable catalyst and desired operating 

conditions of temperature, pressure, the hydroc-

racking product is turned to a mixture of hydro-

carbons comprising predominantly the range of 

gasoline and diesel fuels. 

It is estimated that approximately 8300 million 

metric tons (Mt) as of virgin plastics have been 

produced to date globally. As of 2015, approxi-

mately 6300 Mt of plastic waste had been gen-

erated globally, about 12% was incinerated, 9% 

of which had been recycled, and 79% was accu-

mulated in landfills or the natural environment. 

If current production and waste management 

trends continue, roughly 12,000 Mt of plastic 

waste will be in landfills or in the natural en-

vironment by 2050. Regarding recycling, as of 

2014, the highest recycling rates i.e. 30%, 25%, 

9% and 9% were reported in Europe, China, US 

and Canada, respectively. Bahrain is generating 

approximately 4000 tons/day of municipal solid 

waste out of which about 15-25% i.e. 1050 tons/

day is plastic waste. Only little quantity is col-

lected, segregated and sent for recycling, rest is 

disposed of at Asker landfill site. 

As Bahrain is a small island with limited area 

to spare and most of the plastic materials are 

landfilled hence it is adamant to come up with 

alternatives by which certain revenue is generat-

ed instead of just adding burden to the landfill-

ing practice. This aforementioned burden gives 

loss to the economy as no plastic is recovered or 

recycled from land filled area. To overcome this 

loss, chemical recycling needs to be increased 

enormously (at least quadruple) from its pres-

ent level that significantly needs to be scaled 

up taking into account readiness levels. In ad-

dition, there is need to benefit from the energy 

obtained from waste plastics that are not only 

easily cracked but also need to develop such 

techniques that can deal with the remaining vol-

umes and hard-to-recycle plastics. As there is a 

big room for the chemical treatment of waste 

plastic and there is need to develop more ad-

vanced technologies so the development of the 

hydrocracking technology will be very benefi-

cial for Bahrain in recycling the waste plastic. 

Recently, a group of students at University of 

Bahrain has successfully hydrocracked the mix-

ture of plastics in to high value fuel (gasoline, 

diesel). Several factors such as temperature, 

pressure, plastic to catalyst ratio and nitrogen/

hydrogen flow rates have been investigated and 

optimized. Tests were performed based on the 

aforementioned parameters in a reactor and 

handsome amount of liquid of high energy fuel 

was obtained. Generally, recycling of plastics 

not only helps in reducing the energy usage and 

consumption of virgin plastics but it has also 

great impact on the environment in terms of re-

duction in water pollution (reducing the need 

for conventional waste disposal) and air pollu-

tion (mitigation of greenhouse gases emissions) 

from the landfilling. In addition, mitigation 

of pollution from water and air may diminish 

heat and combat the greenhouse effect currently 

heating up the island. In nutshell, recycling of 

waste plastics particularly chemical treatment 

appear to be a potential alternative approach by 

which not only the waste plastic materials are 

eradicated but the energy present in the material 

is also recovered in the form of liquid fuels of 

high value.    
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The Vision:

The AMP will strengthen Bahrain’s avia-
tion sector and support sustainable eco-
nomic development. It will also reinforce 
Bahrain’s position as a regional center for 
logistics services and support its long-term 
tourism goals, catalyzing growth in all eco-
nomic sectors.
By providing world-class facilities, servic-
es, and infrastructure, the new airport will 
sustain the growth of Bahrain’s aviation 
sector for decades to come and help drive 
investment into Bahrain while simulating 
national economic growth in line with the 
Kingdom’s Economic Vision 2030.

Project Features:

The terminal can accommodate 25 nar-
row bodied aircraft or 12 wide bodied 

Bahrain
International Airport
New Passenger Terminal

Introduction:

Gulf Air was the first airline to use the 
Bahrain International Airport’s (BIA) 
new Passenger Terminal on January 28, 
when it flew to Abu Dhabi.
This was in line with the directives of His 
Royal Highness the Crown Prince and 
Prime Minister, Prince Salman bin Ham-
ad Al Khalifa, who emphasized the close 
historic ties between the two brotherly 
countries and the respect Bahrain’s lead-
ership and citizens share with the UAE. 
His Excellency the Minister of Transpor-
tation & Telecommunications and Bah-
rain Airport Company (BAC) Chairman, 
Eng. Kamal Bin Ahmed, pointed out that 
this also came in recognition of the ef-
forts of the Government of the United 
Arab Emirates and the Abu Dhabi Fund 
for Development (ADFD) in financing 
the Airport Modernisation Programme 
(AMP).
The $1 billion project has added a new di-
mension to BIA operations and is a very 
unique project for Bahrain. It is thus ap-
propriate for this to feature prominently 
in this edition of Al Mohandis.

Project
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for the next flight. They also serve as im-
portant dining destinations.
There are two premium check-in lounges, 
hospitality lounges, a lounge for unaccom-
panied minors, and improved parking fa-
cilities that offer various services including 
valet parking and car washing, among oth-
ers. There are eight arrival baggage carou-
sels integrated with inline standards and 
two X-ray machines.
There are also two lounges for Gulf Air 
business-class passengers, and “The Pearl” 
lounge, which is operated by Hala Bahrain 
and serves first and business-class passen-
gers of other airlines. Hala Bahrain also of-
fers meet and greet services and business 
center facilities, through its 303 square me-
ter lounge in the Arrivals Area, which can 
accommodate approximately 75 people. 

aircraft at any given time. It increases the 
airport’s capacity to 14 million passengers 
and 130,000 air traffic movements per year 
with a handling capacity of 4,700 bags per 
hour during peak time.
The total built up area is 210,000 sqm, 
excluding the Multi-Storey Car Park and 
the Central Utilities Complex. The termi-
nal includes 24 passenger loading bridges 
plus one dedicated to A380 aircraft when 
they land, in addition to six coaching gates 
for remote aircraft. There are 104 check-in 
counters in economy and premium classes.
BIA’s new Duty-Free Area is four times 
larger than at the old terminal, offering 
passengers an improved shopping experi-
ence. The new retail areas are three times 
bigger, introducing 30 leading brands for 
the first time in Bahrain. Moreover, Souq 
Al Qaisarya features a broad selection of 
local products, food and beverage outlets, 
Bahraini jewelry, an art gallery, and a the-
atre, enabling passengers to experience 
Bahrain without stepping foot outside the 
airport.
The new terminal offers a range of facil-
ities and services to ensure that travelers 
enjoy a convenient and memorable airport 
experience. The 80-room Bahrain Airport 
Hotel & Spa will offer transit passengers a 
variety of accommodation types and facil-
ities. A dedicated team of healthcare pro-
fessionals is on hand round the clock to 
provide the best possible medical services 
at the Airport Clinic. 
One of BAC’s most important goals for 
the new terminal is to deliver an improved 
travel experience. Airports have grown to 
become much more than just waiting areas 
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terminals elsewhere in the industry. The 
sustainable design of the new terminal will 
play a major role in reducing overall ener-
gy consumption, as will a Building Man-
agement System that controls systems with 
fluctuating demands like heating, ventila-
tion, and air conditioning, and artificial 
lighting.

Airport Access and Parking Facilities 

Entering and exiting the airport is has-
sle-free via an expanded road connection 
dedicated solely to airport users. The new 
terminal can be reached via Khalifa Al 
Kabeer Highway, whether you are coming 
from Busaiteen, Arad, Hidd or Manama. 
Head to the falcon intersection and turn 
left onto Khalifa Al Kabeer Highway, then 
follow the signs and turn right onto Road 
2403.

Parking at the new terminal is 
more efficient and eco-

nomical with a range of 
short and long-term 

parking facilities 
that can accommo-
date approximate-
ly 5,500 vehicles. 
The short-stay 
Multi-Storey Car 

Park is a standout 
element, housing a 

taxi staging area, a car 
wash, staff parking, au-

tomated payment machines, 
and dedicated spaces for people 

with special needs. Car rental and valet 
services are also available. 

Project Construction & Cost

The project construction commenced in 
April 2016 and took around four years to 
complete.
The new terminal is four times larger than 
the old one. The old terminal’s design ca-
pacity was for around four million passen-
gers a year, but BAC managed 9.6 million 
passengers in 2019.  The new terminal can 
handle 14 million passengers per year at 
IATA Service Level B. 

Project Sustainability:

The new terminal is Leadership in Ener-
gy & Environmental Design (LEED) Gold 
certified, making it the largest green build-
ing in Bahrain. A globally recognized sym-
bol of sustainability achievement, LEED is 
the most widely-used green building rat-
ing system in the world. 
The terminal employs sus-
tainability strategies 
that reduce ener-
gy and water use, 
improve waste 
management and 
enhance indoor 
air quality. In ad-
dition, sustaina-
ble materials and 
environmental best 
practices were used to 
minimize pollution dur-
ing the construction process.
Although the new terminal is four 
times larger than the old facility, it will use 
25 per cent less energy than conventional 
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One of the new technologies being im-
plemented is a new self-bag drop system, 
which offers a range of benefits, including 
shorter passenger queues, reduced labor 
costs for airlines, and enhanced check-in 
capacity. Although the system is straight-
forward to use, staff will be on hand to 
provide personal support with the process 
at any time. 
There are two E-gate types at the new termi-
nal. The system, which verifies users’ iden-
tities using biometrics, will enable travelers 
to pass through immigration checkpoints 
faster and with less staff involvement while 
still maintaining a high level of security.

The surface cark park, Car Park D, is aimed 
at travelers wishing to park for longer pe-
riods of time. The cark park is a short bus 
ride to the terminal, which is located op-
posite. Complimentary shuttle services op-
erate to and from the car parks.

Smart Airport Technology/State of 
the Art

The new terminal is the first airport in 
the Middle East to operate with Enter-
prise LTE (eLTE) technology as its mission 
critical system. This system is designed to 
deliver real-time connectivity that will en-
hance the travel experience of passengers, 
the efficiency of operations for the airport’s 
partners, and meet demand for high vol-
umes of data. It also brings Bahrain a step 
closer to achieving its digital transforma-
tion goals, providing airport partners with 
the latest communications solutions.
The new terminal is equipped with state-
of-the-art technology to enhance efficien-
cy, improve security, and meet passengers’ 
growing expectations for a more seamless 
airport experience. Advancements in auto-
mation will streamline some of the most 
time-consuming processes and procedures, 
reducing waiting times for passengers and 
giving them more control over their jour-
neys.
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يعتــر املــاء أهــم مــورد لجميــع الكائنــات عــى 

ــه  ــف علي ــذا يشء ال يختل ــة وه ــرة األرضي ــطح الك س

ــى  ــاظ ع ــع الحف ــى الجمي ــب ع ــك يتوج ــان، لذل اثن

ــدأ  ــق ب ــاه وترشــيد اســتهالكها. ومــن هــذا املنطل املي

الطلبــة حســن جعفــر، وحســن حيــدر، وهــادي 

عــي، وعبداللــه عبــاس بتنفيــذ املــروع الــذي يديــر 

امليــاه يف حــال وجــود انبــوب يف مــكان مــا يف املنــزل 

ــد  ــات ق ــزل يف حــال وجــود ترسيب ــك املن ــئ مال وينب

ال تــرى بالعــن املجــردة، وبالــذات عندمــا يكــون 

التــرسب معــزول أو داخــل الجــدار أو مــا شــابه ذلــك، 

وقــد أرشف عليهــم يف تنفيــذ هــذا املــروع الدكتــور 

بقســم  املســاعد  األســتاذ  عبدالرحمــن،  إبراهيــم 

الهندســة الكهربائيــة وااللكرتونيــة بجامعــة البحريــن. 

وال يخفــى علينــا أن الكثــر مــن مــالك املنــازل يف 

ــاء، إذ  ــرسب يف امل ــن وجــود ت ــوا م ــد عان ــن ق البحري

أن عليهــم مراعــاة االقتصــاد يف املــاء، ومل يكتشــفوا 

ــاه  ــرسب املي ــورة. إن ت ــتالم الفات ــد اس ــوده إال بع وج

ــع  ــي تطــال جمي ــة والت ــن املشــاكل املتفاقم ــد م يزي

ــة  ــر تــرسب الرطوب ــه يعت ــزل. كــا أن األجهــزة يف املن

ــاء  يف الجــدران واألســقف وهــذا يــؤدي إىل تلــف البن

وتلــف األثــاث املالمــس والقريــب منــه، وتعمــل عــى 

ــؤدي  ــذي ي ــزل، وال ــات والعفــن يف املن ــور الفطري ظه

إىل صــدأ القضبــان الحديديــة التــي هــي أســاس البنــاء 

ــزل بشــكل عــام.  ــة املن ــزل وإضعــاف هيكلي يف أي من

ومــن هــذا املنطلــق تــم إطــالق هــذا املــروع لتفادي 

تبعــات الترسيبــات عــى املنــزل وعــى أمــن واقتصــاد 

ــروع  ــن امل ــى م ــق املبتغ ــم تحقي ــد ت ــه. وق قاطني

ــارة  ــو عب ــذي ه ــو وال ــاز األردوين ــتخدام جه ــر اس ع

ــه  ــق غايت ــتخدم لتحقي ــو املس ــج ذيك، وه ــن معال ع

والــذي يعتــر مــن أرخــص األجهــزة. كذلــك يتيــح هــذا 

ــر  ــزل، وتغي ــاه املن ــم مبي املــروع للمســتخدم التحك

ــاه  ــال- عــر ســد مجــرى املي ــة يف املطبــخ كمث الحنفي

وعــر تطبيــق بلينــك والــذي بشــكل عام يســتخدم ألي 

ــح  ــث يتي ــره، حي ــاز الســالف ذك ــه الجه غــرض يبتغي

ــذيك لتنفيــذه  ــج ال ــه للمعال للمشــرتك أن يوصــل بغيت

وذلــك مــن خــالل وحــدة واي فــاي. كــا أن األردوينو- 

ميكــن اســتخدامه عــى الواقــع العمــي. ويف ظــل 

التطــورات التقنيــة الحاليــة واســتغالل مــا هــو متــاح، 

ــرى  ــات أخ ــق غاي ــو لتحقي ــود األردوين ــتغللنا وج اس

ــة  ــب املســتخدم وإعطــاء األولوي ــاًء عــى طل ــل بن مث

ــل التحكــم يف درجــة  ــا املســتخدم، مث ألنابيــب يعينه

ــداد  ــع إم ــال قط ــاه يف ح ــزان املي ــل خ ــرارة داخ الح

امليــاه مــن الجهــة الرســمية. كــا يتــم التحكــم بدرجــة 

ــك  ــرارة. كذل ــة الح ــاس درج ــق قي ــن طري ــرارة ع الح

يتــم قطــع امليــاه عــن األنابيــب، ومقارنتهــا بالدرجــة 

التــي يريدهــا املســتخدم وتشــغيل الســخان أو املــرد 

يف حــال تلــف األنابيــب التــي يغلقهــا املســتخدم عــر 

ــة. ــات إلكرتوني صام

تعزيز االعتمادية والتحكم يف نظام شبكة املاء
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يناقــش هــذا املــروع بالتفصيــل منذجــة تحويــالت 

مرشــحات الطاقــة النشــطة (SAPF) ثالثيــة الطــور 

 (VOC) باســتخدام تقنيــة التحكــم املوجه بالجهــد

للتحكــم يف مقــوم تعزيــز ثــاليث الطــور. وقــد نفــذ 

املــروع الــذي أرشف الدكتــور محمــد فنيــش 

الكهربائيــة  الهندســة  بقســم  املســاعد  األســتاذ 

وااللكرتونيــة بجامعــة البحريــن، الطالبــات األربــع 

نــورة عبداملالــك وفاطمــة أروج وزهــرة منصــور 

وزينــب الســوكري، واملركبــات العضويــة املتطايــرة 

هــي واحــدة مــن التقنيــات العديــدة املســتخدمة 

للتحكــم يف مقومــات PWM. تتميــز مقومــات 

معدلــة بعــرض النبــض (PWM) بالعديــد مــن 

الخصائــص الخاصــة مقارنــة باألنــواع التقليديــة 

ثنائيــة  الطاقــة  األخــرى وقدرتهــا عــى تدفــق 

ممتــازة  ديناميكيــة  اســتجابة  وتوفــر  االتجــاه، 

لجهــد النهــايئ والناتــج مــن التيــار املســتمر. امليــزة 

الرئيســية الســتخدام تقنيــة تعديــل عــرض النبضــة 

ــار الشــبكة املطلــوب  ــة التحكــم يف تي هــي إمكاني

وهــو حيــوي ويف الطــور جنبًــا إىل جنــب مــع 

جهــد الشــبكة، وتحســن عامــل الطاقــة بأقــل 

توافقــي مــن خــالل اعتــاد منطــق تبديــل مناســب 

يتحكــم يف جهــد الدخــل املوجــي باســتخدام حلقــة 

PLL، بحيــث ميكــن تقليــل التشــوه التوافقــي 

ــتخدام  ــم اس ــذا املــروع، ت ــكي (THD). يف ه ال

تحويــل بــارك مــن أجــل تحويــل الفولتيــة والتيــار 

بحيــث   (dq) إطــار  إىل  الطــور  ثــاليث  الفــوري 

تكــون الحســابات أســهل يف التقييــم. وخالصــة 

املــروع، أي الهــدف مــن هــذا املــروع التحكــم 

يف الجهــد بحيــث يبقــى يف قيمــة معينــة ومحــددة 

ــتخدام  ــك باس ــام وذل ــل يف النظ ــر الحم ــا تغ مه

تقنيــة موجــة تحكــم الجهــد. وهــذه التقنيــة مــن 

ــم  ــرة للتحك ــات املتوف ــن التقني ــد م ــن العدي ضم

ــة  ــة (PWM). ويف النتيج ــرض النبض ــن ع يف تضم

ســوف يكــون التيــار بــدون التوافقيــات الكهربائيــة 

وأيًضــا يحتــوي النظــام عــى معامــل قــدرة أحــادي 

ــة. القيم

التحكم املوجه بالجهد ملحوالت املقومات املعدلة بعرض النبض 
ذات الدفع ثالثي األطوار
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يف الوقــت الحــارض يعتــر النعــاس والتعــب لــدى 

ــة  ــى مراقب ــدرة ع ــدم الق ــيا لع ــببا رئيس ــائق س الس

الطريــق وازديــاد عــدد حــوادث الطــرق، وتشــر 

الدراســات أن واحــداً مــن كل خمســة حــوادث طــرق 

ــم  ــك ت ــاس الســائق. لذل ــن نع هــو حــادث ناجــم م

ــه  ــاس وتنبي ــف النع ــاوالت لكش ــة ومح ــراء أنظم إج

الســائق عــى ســبيل املثــال تــم اجــراء محــاوالت قامئة 

عــى مخطــط كهربــايئ للدمــاغ ملتابعــة نشــاط الدمــاغ 

ولكشــف التعــب والنعــاس مــن خــالل نتائجــه ولكنهــا 

كانــت غــر فعليــة ومكلفــة. ففي هــذا املــروع الذي 

أرشف الدكتــور محمــد الخالــدي األســتاذ املســاعد 

ــم الهندســة الكهربائيــة وااللكرتونيــة بجامعــة  بقس

البحريــن وقــام بتنفيــذه طالبتــن مــن الطلبــة وهــا 

ســارة أميــن أحمــد وتســنيم محمــد شــعبان، كــا تــم 

الرتكيــز عــى التعلــم اآليل وتقنيــات رؤيــة الكمبيوتــر 

ومعالجــة الصــور للكشــف عــن الوجــه والعــن وتتبــع 

العــن الكتشــاف النعــاس. فتــم اســتخدام مكتبــة رؤية 

الكمبيوتــر املفتــوح واملكتبــة الرقميــة وخورازميــة 

التعلــم اآليل لتحديــد الوجــه والعــن كحــزم يف برنامــج 

بايثــون. فعنــد بــدأ النظــام يتــم تدفــق الفيديــو ويتــم 

تنفيــذ الشــفرة الرمجيــة والخورازميــات فيتــم تنفيــذ 

خورازميــة حســاب نســبة أبعــاد العــن ومــن خاللهــا 

ــة  ــن مفتوح ــون الع ــا تك ــن فعندم ــة الع ــم متابع يت

ــا  ــد ٠.٣ وعندم ــه عن ــن ثابت ــاد الع ــبة ابع ــون نس تك

تكــون العــن مغلقــه تقــل النســبة عــن ٠.٣ وإذا 

اســتمرت النســبة اقــل مــن ٠.٣ خــالل ١٥ إطــار متتايل 

يف الثانيــة يتــم اكتشــاف النعــاس ويتــم اصــدار املنبــه 

ــه الســائق لتصحيــح الســلوك غــر الطبيعــي. لتنبي

كشف نعاس السائق
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ــم  ــر القطــاع الصناعــي يف العــامل مــن اهــم دعائ يعت

الــدول  عليهــا  تعتمــد  التــي  االقتصاديــة  التنميــة 

ويكمــن هــذا يف النــاء واالرتقــاء للحصــول عــى اعــى 

ــعي اىل  ــالل الس ــن خ ــاءة م ــودة والكف ــات الج درج

التطــور التكنولوجــي الــذي أصبــح يف الوقــت الحــارض 

مــن اهــم صفــات الــدول املتقدمــة التــي تتطلــع اىل 

ــع. ــات وأهــداف العمــل املصن ــع متطلب التطــور م

ــدي  ــا لقائ ــب توفره ــي يج ــل الت ــم العوام ــن أه وم

ــوادث  ــل الح ــالمة للتقلي ــن والس ــي االم ــات ه املركب

ــن  ــر م ــدأت كث ــدف ب ــذا اله ــن ه ــا وم ــد منه والح

ــن  ــكلة م ــذه املش ــل له ــاد ح ــيارات إليج رشكات الس

خــالل بنــاء وتطويــر أنظمــة تســاعد مــن الحــد 

الفــرد  عــى  ورضرهــا  الحــوادث  مــن  والتقليــل 

واملجتمــع والــدول. فمــن خــالل مــا تقــدم ومــن 

أجــل تطبيــق الفكــرة، فقــد أرشف الدكتــور ســيد 

عــي املوســوي األســتاذ املشــارك بقســم الهندســة 

الكهربائيــة وااللكرتونيــة بجامعــة البحريــن عــى هــذا 

ــم  ــة وه ــن الطلب ــذه أربعــة م ــروع والــذي نف امل

عمــران حســن وســيد حســن كــال وحســن جعفــر 

وقاســم مــدن. ومــن أهــم املميــزات التــي يســعى لهــا 

ــة هــي األمــن والســالمة.  ــرد يف الســيارات الحديث الف

ومــن هــذا املنطلــق قــام فريــق العمــل بإنشــاء 

وتطويــر خصائــص وأنظمــة للمركبــات تســاعد للحــد 

والتقليــل مــن املخالفــات املروريــة وخلــق قيــادة امنة 

لألفــراد وتقليــل الــرر الناجــم عــن الحــادث عوضــا 

ــي ال يوجــد  ــة الت ــات التقليدي ــر مــن املركب عــن الكث

ــة. ويهــدف هــذا  بهــا أي مــن أنظمــة الســالمة الذكي

املــروع اىل توفــر نظــام متكامــل ميكــن مــن خاللــه 

ــات.  ــدي املركب ــة وأكــر ســالمتا لقائ ــادة امن ــق قي خل

ويحتــوي هــذا املــروع) مثبــت الرسعــة (عــى عــدد 

مــن املميــزات والخصائــص التــي تســاعد قائــدي 

املركبــات للحــد مــن مخالفــات الرسعــة ورضرهــا منهــا 

تثبيــت رسعــة املركبــة تلقائيــا بواســطة الجــي يب اس 

ــع. ــات املوق ــن احداثي ــارع م ــة الش ــرأ رسع ــذي يق ال

التحكم األوتوماتيكي للسرعة
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يقــدم هــذا املــروع نهًجــا لبنــاء ســيارة كهربائيــة 

ذات نظــام قيــادة آيل ميكــن قيادتهــا يف كل مــكان 

دون الحاجــة إىل

ســائق. لقــد أرشف الدكتــور محمد الخالدي األســتاذ 

املســاعد بقســم الهندســة الكهربائيــة وااللكرتونيــة 

بجامعــة البحريــن عــى هــذا املــروع والــذي 

نفــذه أربعــة مــن الطلبــة وهــم حســن خالــد عــي 

وإبراهيــم قاســم البنــا وعبــد اللــه توفيــق ومهنــد 

ــات  ــض املعلوم ــة لبع ــم خلفي ــم تقدي ــم، ويت نعي

ــم النظــام  ــات تصمي ــل منذجــة الســيارة ومكون مث

املســتقل. تتكــون الســيارة اآلليــة مــن مكونــن 

ــتقل  ــام املس ــكل والنظ ــون الهي ــا مك ــين ه رئيس

الــذي يعمــل كنظــام تحكــم مــن خــالل عــدة 

اجهــزة. كــا أن هيــكل الســيارة مــرن للغايــة 

التضاريــس.  مــن  العديــد  يف  قيادتــه  وميكــن 

ــه مســتقل، ويتكــون  بالنســبة لنظــام الســيارة فإن

مــن عــدة مكونــات وأجهــزة استشــعار متصلــة 

مثــل (الكامــرا ووحــدات قيــاس الحــرك ة وأنظمــة 

تحديــد املواقــع العامليــة والليــزر و الليــدار، حيــث 

ــل  ــة اإلنســان مث ــر هــذه املستشــعرات وظيف توف

ــرا  ــاذج الكام ــتخدام من ــياء باس ــن األش الكشــف ع

ــدار  ــر اللي ــا توف ــة، ك ــبكات العصبي ــة الش وتقني

والليــزر وظائــف ماثلــة. كذلــك توفــر وحــدة 

وتعمــل  ميكانيكيــة  قياســات  الحركــة  قيــاس 

بالتزامــن مــع نظــام تحديــد املواقــع العــامل ي 

لتحديــد اتجــاه الحركــة. كــا يجــب إرســال جميــع 

القياســات مــن النظــام إىل وحــدة تحكــم رئيســية 

ــيارة. ــدة للس ــات جدي ــع لي ــر ت ــا وتوف ملعالجته

السيارة الكهربائية املستقلة
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(موقـف  السـطحي  السـيارات  موقـف  ويسـتهدف 
السـيارات »D«) املسـافرين الذيـن يرغبـون يف إيقاف 
سـياراتهم لفرتات أطول، ويقع عى بعد مسـافة قصرة 
بالحافلـة مـن مبنى املسـافرين الذي يقـع مقابله. كا 
تعمـل خدمـة حافـالت نقـل املسـافرين مجانـاً عـى 

فـرتات منتظمـة مـن موقـف السـيّارات وإليه. 

التقنيات الذكية فائقة التطور باملطار:

الـرق  يف  جـوّي  مينـاء  أول  الجديـد  املبنـى  يعتـر 
األوسـط يعتمـد تقنيـة (Enterprise LTE) يف نظـام 
املهـام الحرجـة الخـاص بـه. وقـد ُصمـم هـذا النظـام 
املتطـور لتوفـر مزايـا اتصـال قـوي وفوري، ومن شـأن 
كفـاءة  مسـتوى  ورفـع  السـفر  تجربـة  تعزيـز  ذلـك 
العمليـات يف املنشـأة الجديـدة لـكل مـن املسـافرين 
ورشكاء املطـار، فضـالً عـن تلبيـة الطلـب املتزايـد عـى 
األحجـام الكبـرة للبيانـات، كا ميثل خطـوة جديدة يف 

مسـرة اململكـة الحثيثـة نحـو تحقيق أهـداف التحّول 
باملطـار  العاملـة  الـركات  لجميـع  ويقـدم  الرقمـي، 

أحـدث حلـول االتصـاالت يف العـامل. 
وتسـاعد التقنيـات املتطـورة املُسـتخدمة داخـل مبنى 
الكفـاءة،  االرتقـاء مبسـتوى  الجديـد عـى  املسـافرين 
وتحسـن مسـتوى األمـن وتطبيـق إجراءاتـه بفاعليـة، 
باإلضافـة إىل تلبيـة االحتياجـات املتناميـة للمسـافرين 
وتجـاوز توقعاتهـم مـن خالل توفـر تجربة سـفر غاية 
يف السالسـة تضاهـي أفضـل املارسـات العامليـة. كـا 
بعـض  تيسـر  عـى  الحديثـة  التقنيـة  الُنظـم  تعمـل 
للوقـت  اسـتهالكاً  األكـر  واإلجـراءات  العمليـات  مـن 
واملجهـود، وهو مـا يقلل من أوقات انتظار املسـافرين 
ومينحهـم ميـزة التحكـم يف إنجـاز إجـراءات سـفرهم 

برسعـة وسـهولة. 

ويـأيت نظـام اإليـداع الـذايت لألمتعـة ضمـن الخدمـات 
الذكيـة املبتكـرة التـي تـم تطبيقهـا داخـل املطـار، إذ 
يوفـر مزايـا عديـدة مثـل الحـد مـن الطوابـر الطويلة 
وتقليـص أوقـات االنتظـار وتقليل تكلفـة العالة لدى 
رشكات الطـران وزيـادة القـدرة االسـتيعابيّة. ويتميّـز 
هـذا النظـام املتطـور بسـهولة االسـتخدام، ومـع ذلـك 
يـرس موظفـي املطـار تقديـم املسـاعدة عنـد الحاجـة 

ويف أي وقـت.

أيضـاً  يتوافـر  إذ  النقطـة،  املزايـا يف هـذه  تنتهـي  وال 
نوعـان مـن البوابـات اإللكرتونيّـة يف املبنـى الجديـد، 
حيـث يقـوم النظـام بالتحقـق مـن هويـة املسـافرين 
باسـتخدام القياسـات البيومرتيـة، ويتيـح للمسـافرين 
إمكانيـة املـرور عـر نقاط التحقـق الخاصـة بإجراءات 
مـن  أقـل  عـدد  وباسـتخدام  أرسع  بشـكل  الهجـرة 
املوظفـن، وذلـك مـع الحفـاظ عـى أعـى مسـتويات 

األمـن يف الوقـت ذاتـه.

36

Mohandis Issu 70 without QR Code .indd   47Mohandis Issu 70 without QR Code .indd   47 03/04/2021   10:09 AM03/04/2021   10:09 AM



س
ـد

ــ
ــ

ــ
ــ

هن
مل

ا

70العدد        - جمعية املهندسين البحرينية

الواسـعة التـي تبلغ مسـاحتها ٣٠٣ مرت مربـع وتقع يف 
منطقـة الوصـول وميكنها اسـتيعاب حوايل 7٥ شـخصاً.

إنشاء املرشوع وتكلفته:

بـدأت عمليـات إنشـاء مبنـى املسـافرين الجديـد يف 
ابريل من عام 2٠١6 واسـتغرق اسـتكالها حوايل أربع 
املسـافرين  مبنـى  مسـاحة  وتبلـغ  فحسـب.  سـنوات 
أن  ويُذكـر  القديـم.  املبنـى  اضعـاف  أربعـة  الجديـد 
مبنـى املسـافرين القديـم كان قـد ًصمـم السـتيعاب 
حوايل أربعة مالين مسـافر سـنوياً، غـر أن رشكة مطار 
البحريـن متكنـت مـن إدارة 9.6 ماليـن مسـافر خـالل 
عـام 2٠١9. أمـا املبنـى الجديد فيمكنه اسـتيعاب نحو 
١4 مليـون مسـافراً سـنوياً حسـب مسـتويات الخدمـة 
املحـددة مـن قبـل اتحـاد النقل الجـوي الـدويل (إياتا) 

– املسـتوى ب. 

استدامة املرشوع:

منشـأة  أضخـم  الجديـد  املسـافرين  مبنـى  يعتـر 
حصولـه  بفضـل  البحريـن  مملكـة  يف  خـراء 

يف  للريـادة  الذهبيّـة  الشـهادة  عـى 
للبيئـة  املُراعـي  التصميـم  مجـال 

والتـي   ،(LEED) والطاقـة 
متثـل أيقونة عامليّـة لإلنجاز 

يف مجـال االسـتدامة، كا 
نظـام   (LEED) ميثـل 
يف  األشـهر  التصنيـف 
العامل للمبـاين الخراء. 

مبنـى  ويوظـف 
الجديـد  املسـافرين 

اسـتدامة  اسـرتاتيجيات 
اسـتهالك  ترشـيد  يف  تسـاهم 

إدارة  وتحسـن  وامليـاه  الطاقـة 
النفايـات وتعزيـز جودة الهـواء داخل 

املبنـى. وعـالوة عـى ذلـك، تـم تطبيـق أفضل 
املارسـات البيئيّـة واسـتخدام مـواد مسـتدامة أثنـاء 
عمليـة تشـييد املبنـى للحـد مـن مسـتويات التلـوث.

وعـى الرغـم مـن أن مبنـى املسـافرين الجديـد أربـع 
مـرات أكـر من املبنى القديم، إال أنه سـوف يسـتخدم 
طاقـة أقل بنسـبة 2٥% عن مباين املسـافرين التقليدية 
يف أماكـن أخـرى ضمـن هـذا القطـاع. وسـوف يلعـب 
هـذا التصميم املسـتدام الذي يتميّز بـه املبنى الجديد 
دوراً كبـراً يف التقليـل مـن اسـتهالك الطاقـة بصـورة 
عامة، هذا إىل جانب وجود نظام إلدارة املبنى يسـاعد 
عـى التحكـم يف األنظمـة حسـب املتطلبـات املتغـرة 
كالتسـخن والتهويـة والتكييف واإلضـاءة االصطناعية.

وموقـف  املطـار  مـن  والخـروج  الدخـول 
: ت را لسـيا ا

يتيـح املبنـى الجديد سـهولة الدخول والخروج بشـكل 
انسـيايب وذلـك عـر روابـط الطـرق املوسـعة واملبنيـة 
خصيصـاً ملسـتخدمي املطـار، حيـث ميكـن الوصول إىل 
مبنـى املسـافرين الجديـد عـر شـارع خليفـة الكبـر 
فقط، سـواء كنت قادماً من البسـيتن أو عراد أو الحد 
أو املنامـة. إذ ميكنـك التوجـه إىل تقاطـع الصقـر ثـم 
االنعطـاف إىل شـارع خليفـة الكبـر ثم اتبـاع اللوحات 

االرشـادية واالنعطـاف ميينـاً إىل شـارع املطار. 

السـيارات  ايقـاف  عمليـة  تتميـز 
بالفاعليـة  الجديـد  املبنـى  يف 
والكفـاءة مـع توافـر مواقـف 
قصـرة  لفـرتات  سـيارات 
أن  ميكنهـا  وطويلـة 
تسـتوعب حوايل ٥,٥٠٠ 
مركبـة. ويعتـر موقـف 
متعـدد  السـيارات 
املخصـص  الطوابـق 
القصـرة  للفـرتات 
مـن  أساسـياً  عنـراً 
املطـار،  تحديـث  برنامـج 
منطقـة  عـى  يشـتمل  إذ 
إليقاف سـيارات األجرة وغسـيل 
للموظفـن  ومواقـف  السـيارات 
مخصصـة  ومسـاحات  اآليل،  الدفـع  وأجهـزة 
لـذوي االحتياجـات الخاصـة. كـا تتوافـر أيضـاً خدمة 

السـيارات.  صـف  وخدمـة  السـيارات  تأجـر 
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واملروبـات واملجوهـرات البحرينيـة وجالـري للفنون 
ومـرسح لتتيـح للمسـافرين فرصـة االسـتمتاع بتجربـة 

بحرينيّـة أصيلـة دون الحاجـة إىل مغـادرة املطـار. 

وينفـرد املبنـى الجديـد مبجموعـة واسـعة مـن املرافق 
والخدمـات فائقـة الجودة لضان اسـتمتاع املسـافرين 
بتجربـة مريحـة ال ينسـونها أبداً عندما ميـرون باملطار. 
وحرصـاً عـى راحـة املسـافرين، فقـد تـم انشـاء فندق 
يتكـون مـن 8٠ غرفـة،  الـذي  البحريـن  وسـبا مطـار 
ويقـدم مجموعة متنوعة من خيـارات اإلقامة واملرافق 
الفندقيـة. كـا تـم تزويد املطـار بفريق مـن املختصن 
بالرعايـة الصحيـة متـاح عـى مـدار السـاعة لتقديـم 

أفضـل الخدمـات الطبيـة املمكنـة يف عيـادة املطار. 

تتمثـل األهداف األساسـية ملبنى املسـافرين الجديد يف 
تقديـم تجربـة سـفر متطـورة ومختلفـة، إذ أصبحـت 
مـكان  مجـرد  مـن  أكـر  الحـايل  عرنـا  يف  املطـارات 
النتظـار الرحلـة القادمـة، بـل وجهـة هامـة للتسـوق 

وتنـاول مـا لـذ وطـاب مـن االطعمـة. 

السـفر  إجـراءات  إلنهـاء  قاعتـان  املطـار  يف  وتوجـد 
فاخـرة  اسـرتاحة  وصـاالت  األعـال،  رجـال  لدرجـة 
غـر  للقـرَّ  واملغـادرة وصالـة  الوصـول  منطقتـي  يف 
املصحوبـن، ونظـام متطـور ملناولـة األمتعـة وفرزهـا 
بسـعة ٥4٠٠ حقيبـة يف السـاعة يف منطقـة املغـادرة 
والعبـور، ونظـام آخـر يف منطقة الوصول بسـعة ٣٠٠٠ 
حقيبـة يف السـاعة مزود بثانية أحزمـة، كا يتمتع كال 
النظامـن بتقنية الفحص بالتصوير الشـعاعي املقطعي 
املحوسـب. هـذا باإلضافـة إىل مرافـق متطـورة إليقاف 
السـيارات تقـدم العديـد مـن الخدمـات مبـا يف ذلـك 
املسـاعدة يف ايقاف السـيارات وغسـيل السـيارات من 

بـن تسـهيالت أخـرى.

باإلضافـة إىل ذلـك، توجد قاعتان ملسـافري درجة رجال 
األعـال عـى طـران الخليـج، وقاعـة »ذا بـرل« التـي 
تديرهـا رشكـة »هال بحريـن« وتخدم مسـافري الدرجة 
الطـران  رشكات  عـى  األعـال  رجـال  ودرجـة  األوىل 
األخـرى.  كـا تقـدم »هـال بحريـن« أيضـاً خدمـات 
االسـتقبال واملسـاعدة والرتحيـب وذلـك ضمـن قاعتها 

كا سـيزيد السـعة االسـتيعابية ملطـار البحرين الدويل 
لتصـل إىل ١4 مليـون مسـافر و١٣٠ ألـف حركـة جوية 
للطائرات سـنوياً، باإلضافة إىل سـعة مناولة تبلغ 47٠٠ 

حقيبـة يف السـاعة.

وميتد املبنى الجديد عى مسـاحة 2١٠ آالف مرت مربع، 
إىل جانـب مبنـى موقـف السـيارات متعـدد الطوابـق 
ومجمـع املرافـق املركزيـة. ويشـتمل املبنـى عـى 24 
جـرساً لصعـود املسـافرين إىل الطائـرات باإلضافـة إىل 
جـرس واحـد خـاص لطائـرات A٣8٠، مع سـت بوابات 
مغـادرة بالحافـالت.  كـا يضـم املبنـى ١٠4 مكاتـب 
ودرجـة  السـياحية  للدرجـة  السـفر  إجـراءات  إلنهـاء 

األعال رجـال 

ويتميّـز املينـى الجديـد أيضـاً مبنطقة شاسـعة للسـوق 
املنطقـة  أضعـاف  أربعـة  إىل  مسـاحتها  تصـل  الحـرة 
السـابقة يف املبنـى القديـم، لتقـدم للمسـافرين بذلـك 
تجربـة تسـوق أفضـل. أمـا مسـاحة املنطقـة الجديدة 
املخصصـة ألنشـطة التجزئـة فتصـل إىل ثالثـة أضعـاف 
مسـاحة املنطقة السـابقة، وسـتطرح ٣٠ عالمة تجارية 
رائـدة للمـرة األوىل يف مملكـة البحريـن.  ومـن ناحيـة 
أخـرى، تقدم سـوق القيرية باملطار الجديد تشـكيلة 
األطعمـة  ومحـالت  املحليـة  املنتجـات  مـن  واسـعة 

34
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مقدمة: 

اُفتتح مبنى املسـافرين الجديـد مبطار البحرين الدويل 
يف 28 ينايـر 2021، وكانـت رشكـة طـران الخليـج أول 
رشكـة طـران تسـتخدم املطـار الجديـد عندمـا حلقت 

طائرتهـا متوجهـة إىل أبوظبي. 

وجـاءت هـذه الخطـوة التاريخّيـة امتثـاالً لتوجيهـات 
صاحـب السـمو امللـي األمر ويل العهـد رئيس مجلس 
الـوزراء الـذي شـدد عـى عمـق العالقـات التاريخيـة 
الوثيقـة التـي تربـط بـني البلديـن الشـقيقني واملكانـة 
الخاصـة التـي تحتلها دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة 

لـدى قيـادة البحريـن الرشـيدة وشـعبها الكريم.

ومن جهته، أشـار سـعادة وزير املواصالت واالتصاالت 
املهنـدس كـال بـن أحمـد محمـد إىل أن إطـالق أول 
رحلـة طـران إىل إمـارة أبوظبـي يـأيت اعرتافـاً وتقديـراً 
لجهـود حكومـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وصندوق 
برنامـج  متويـل  يف  املسـاهمة  يف  للتنميـة  أبوظبـي 

تحديـث مطـار البحريـن الـدويل.

لقـد أضـاف هـذا املـرشوع الفريـد مـن نوعـه، والذي 
تبلـغ تكلفتـه 1.1 مليـار دوالر أمريـي، بعـداً جديـداً 
إىل عمليـات مطـار البحريـن الـدويل، وارتأينـا تغطيـة 
هـذا اإلنجـاز البارز يف هذا العدد مـن مجلة املهندس. 

رؤية املرشوع:

مـا ال شـك فيـه أن هـذا املـروع سـوف يسـاهم يف 

تعزيـز منـو قطـاع النقـل الجـوي يف البحريـن ودفـع 
عجلـة التنميـة املسـتدامة يف البالد. ومـن ناحية أخرى، 
سيسـاعد برنامـج تحديـث املطـار عـى ترسـيخ وضـع 
البحريـن كمركـز إقليمي للخدمات اللوجسـتية ويدعم 
السـياحة  قطاعـي  لتطويـر  األجـل  طويلـة  أهدافهـا 
والتجـارة، لتحقـق بذلـك منـواً كبـراً عى صعيـد جميع 

القطاعـات االقتصاديـة. 

ويتمتـع املطـار الجديـد مبجموعة واسـعة مـن املرافق 
املتطـورة والخدمـات رفيعـة املسـتوى املدعومـة ببنى 
مـا سـيدعم منـو  عاملـي، وهـو  ذات مسـتوى  تحتيـة 
قطـاع النقـل الجـوي يف البحريـن، كـا سيسـاعد عـى 
جـذب االسـتثارات األجنبيـة، فضـالً عـن تحفيـز منـو 
االقتصـاد الوطنـي مبـا يتفـق وأهـداف رؤيـة البحريـن 

.2٠٣٠ االقتصاديـة 

مالمح املرشوع:

مغـادرة  بوابـة   ١2 الجديـد  املسـافرين  مبنـى  يضـم 
طائـرة   2٥ اسـتيعاب  أيضـاً  ميكنهـا  والتـي  للطائـرات 
مـن الحجـم الصغـر و١2 طائـرة مـن الحجـم الكبـر. 

مبنى
المسافرين الجديد

بمطار البحرين الدولي

مبنى
المسافرين الجديد

بمطار البحرين الدولي

مشروع
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الصفـات  أن  كـا 

الفروسـية  تزرعهـا  التـي  والسـات 

القـدم،  منـذ  لألمثـال  مربـا  كانـت  باإلنسـان 

ولعـّل أبـرز هـذه الصفـات هـي الشـجاعة واإلقـدام 

والرقـي، والعـزّة والكرامة والفخـر والقّوة، فالفروسـية 

فـنٌّ وعشـق، وهـي تالمـس الروح قبـل الجسـد، وهي 

كـا قـال العـرب قدميـاً: (بطونهـا كنـٌز وظهورهـا عّز). 

أساليب صقل الهواية 
لعـّل أبرز ماينمـّي هذه الهواية ويصقلهـا هو املواظبة 

عـى التمريـن املسـتمر والدافـع والتمّسـك والشـغف 

واكتشـاف  والهوايـة   الرياضـة  هـذه  مايطـور  لـكل 

فيها.  الجديـد 

اكتشاف الشغف بالفروسية
كان لديـه هـذا الشـغف منـذ الطفولـة، فكـا ذكـرت 

املحافظـة عـى  تشـجع  بيئـٍة  نشـأت يف  فقـد  سـابقاً 

والتقاليـد.  والعـادات  الـرتاث 

ركوب الخيل إرث عائيل
كان جـدي رحمـة اللـه عليـه فارسـاّ متميّـزاً وكذلـك 

والـدي. 

عدد مرات املارسة
يف األحـوال العاديـة أمـارس هـذه الرياضة مـن 4 إىل ٥ 

مرات اسـبوعيا. 

خيول امتلكها 
أول حصـان تدربـت عليـه املبـادئ األساسـية لرياضـة 

الفروسـية كان اسـمه درهـم. 

سباقات ومزادات داخلية خارجية
شـارك اسطبلنا اسطبل الرفاعن بالعديد من املسابقات 

املحليـة الرسـمية والشـعبية، وكانت أغلب املشـاركات 

يف املسـابقات املحليـة ولعـّل مـن أبرزهـا مشـاركتنا يف 

مسـابقات البحريـن الدوليـة للقـدرة، كذلـك املشـاركة 

يف بطولـة الشـيخ نـارص بـن حمـد للصقـور والصيـد 

والفروسـية فقـد حققنـا العديـد مـن املراكـز األوىل يف 

هـذه املسـابقة عـى مـدى األعـوام السـابقة مـن عمر 

املسـابقة.  هذه 

الفروسية والكورونا
الرياضـة  هـذه  تواجههـا  التـي  التحديـات  أبـرز  مـن 

هـي وقـف جميـع األنشـطة واملسـابقات الجاهريـة 

لهـذه الرياضـة بسـبب الظـروف الراهنـة التي سـببتها 

جائحـة كورونـا، يف حـن زادت الرغبـة يف هـذه الفـرتة 

لتعلّـم رياضـة الفروسـية ألنهـا رياضة متـارس يف الهواء 

الطلـق واألجـواء املفتوحـة، ولعـّل أبـرز األمـور التـي 

يتـم تطبيقهـا خالل مارسـة هذه الرياضـة هو تطبيق 

التعليـات الصـادرة من الجهـات املعنية مثـل التباعد 

االجتاعـي والحـرص عى التطهـر والتعقيم املسـتمر. 

هواية الفروسية والهندسة الكميائية 
تشتركان بصفة القيادية 

دراسة الطب البشري كان الحلم األول قبل 
الهندسة
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املدراس والدراسة
ارتـدت يف املرحلـة اإلبتدائيـة مدرسـة قـاليل اإلبتدائية 

الصـف  إىل  وصلـت  أن  إىل  بهـا  واسـتمريت  للبنـن 

الخامـس اإلبتـدايئ، بعدهـا انتقلـت إىل مدرسـة الحـد 

اإلبتدائيـة اإلعداديـة للبنن إلكـال املرحلـة اإلبتدائية 

للمرحلـة  دراسـتي  أكملـت  ثـم  ومـن  واإلعداديـة، 

الثانويـة يف مدرسـة املحـرق الثانويـة للبنـن يف مدينـة 

املحـرق، وقـد كنـت طالبـاً متميـزاً ومتفوقـاً يف جميـع 

مراحـي الدراسـية يف املدرسـة ودامئـاً ماكنـت أتخـّرج 

املعـدل  األول يف  املركـز  عـاٍل وحصـويل عـى  مبعـدل 

الـدرايس عـى مسـتوى املدرسـة. 

الدافع وراء اختيار دراسة الهندسة
مل يكـن حلمـي يف الطفولـة أو يف املدرسـة بـأن أدرس 

الهندسـة، بـل عـى العكـس متامـاً فلقـد كنـت أحلـم 

بدراسـة تخصـص الطب البـري وأن أصبح طبيبا، لكن 

القـدر مل يكتـب يل ذلـك ومل تتيـرس يل دراسـة الطـب، 

فعندهـا حّولت وجهتي لدراسـة الهندسـة والسـبب يف 

ذلـك حبـي للمـواد العلمية مثـل الرياضيـات والفيزياء 

والكيميـاء التـي تعتـر األسـاس لدراسـة التخصصـات 

الهندسـية، كـا أن مازاد رغبتي بدراسـة الهندسـة هي 

الصفات التي تنّميها الهندسـة يف الشـخص مثل اإلبداع 

واإلبتـكار و القـدرة عـى التفكـر املنطقـي يف األوقات 

الحرجـة إليجـاد الحلول املناسـبة للمشـكالت الطارئة. 

تخصص الهندسة الكميائية
أبـرز  ولعـّل  الكميائيـة،  الهندسـة  دراسـة  اخـرتت 

ماشـّدين لدراسـة هـذا التخصـص هـي الصفـات التـي 

يتمتـع بهـا املهنـدس الكيميايئ مثل املهـارات التحليلية 

والتفكـر املنطقـي والشـخصية القياديـة والقـدرة عى 

العمـل بفاعليـة ضمـن الفريـق الواحـد وذلـك بهـدف 

لتحويـل  الالزمـة  واالدوات  الخطـط  وتنفيـذ  تصميـم 

املـواد الكيميائيـة الخـام إىل مـواد أكـر قيمـة وفائدة، 

العلميـة زاد مـن  املـواد  باإلضافـة إىل حبـي لدراسـة 

شـغفي بدراسـة هـذا التخصـص، كذلك تنـّوع مجاالت 

التخـرج  بعـد  الكيميـايئ  للمهنـدس  العمـل  وفـرص 

دفعنـي لدراسـة هـذا التخصـص.

الرابط بني ركوب الخيل والهندسة الكميائية
والهندسـة  الخيـل  ركـوب  بـن  الروابـط  أبـرز  لعـّل 

الكيميائيـة هـي التمتـع بالشـخصية القياديّـة والقدرة 

عـى مالحظة أدق التفاصيل وكذلك اإلدراك والتمّسـك 

بأهـم قواعـد السـالمة الشـخصية.  

شغف الهواية
جـاء شـغفي بهوايـة الفروسـية مـن مصـادر متعـددة 

أبرزهـا وصيّـة رسـولنا الكريـم صـى اللـه عليـه وسـلّم 

بتعلّـم هـذه الهوايـة، إذ قـال صـى اللـه عليـه وآلـه 

وصحبـه وسـلّم: ( علّمـوا أوالدكـم السـباحة والرمايـة 

وركـوب الخيـل)، وأيضـاً مـا مـا دفعني الختيـار هذه 

تـراث األجـداد، حيـث يقـول  أنهـا مـن  الهوايـة هـو 

الشـاعر الكبـر األمـر طـالل الرشـيد رحمـة اللـه عليه: 

الولع شن ياراع الولع التكود

روحك الي تقود املجد ويقودها

ت حّب الخيل ورث الجدود ماتخرَّ

حّي ورٍث يرّد النفس لجدودها

الكورونا زادت من الرغبة يف ممارسة 
الفروسية
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ورث هواية الفروسية من جده ووالده .. 

باملــواد  شــغفي  منــاع:  حمــزة  املهنــدس 

العلميــة وفــرص العمــل دفعنــي لدراســة 

الكميائيــة الهندســة 

أعدتها للنر: أمل العرادي

بدراسـة الطـب البـري وذلـك لتفوقـه بـن أقرانـه يف 

يـدرس  أن  الظـروف  الثانويـة ولكـن شـاءت  املرحلـة 

الهندسـة فكان خياره الهندسـة الكميائية الشـرتاكها يف 

ميـزة القياديـة مـع هوايتـه.

الكثـر مـن الحكايـا املشـوقة نقرأها يف هـذا اللقاء مع 

املهنـدس املتميـز حمزة منـاع .. وكان هذا نـص اللقاء.

النشأة والطفولة
كانـت  املحـرق،  مبحافظـة  قـاليل  منطقـة  يف  نشـأت 

برتاثهـا  متمسـكة  عائلـٍة  وسـط  ونشـأيت  طفولتـي 

منـذ  ووالـدي  جـدي  كان  إذ  وتقاليدهـا،  وعاداتهـا 

صغـري يقصون عـّي القصص الرتاثيـة املتعلقة بأخالق 

األجـداد  حيـاة  كانـت  وكيـف  والفروسـية،  الفرسـان 

معتمـدة عـى الخيـل يف جوانب كثرة مـن الحياة مثل 

السـفر والصيـد ومعارك الحـروب. فأثر ذلـك تأثراً 

إيجابيـاً يف حيـايت األمـر الـذي زرع حب الخيل 

يف نفـي منـذ الطفولـة. 

وعاداتهـا  برتاثهـا  ومتمسـكة  محبـة  بيئـة  يف  ترعـرع 

وتقاليدهـا العريقـة، فانتقـل شـغف األجـداد واآلبـاء 

لروحـه منـذ الصغـر بالتعلـق بركـوب الخيـل وهوايـة 

الفروسـية، وذلـك لكـرة مـا تشـبع بـه مـن قصص عن 

والفرسـان. الفروسـية 

مل يكـن حلمـه األول دراسـة الهندسـة، إذ كان يحلـم 

املهندس حمزة مناع

هوايات ومواهب
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د. وائل املدين – أستاذ مشارك

كلية تقنية املعلومات – جامعة البحرين

مــع التطــور التكنولوجــي الرسيــع واتســاع دائــرة 

ــبة  ــياء و الحوس ــت األش ــا إنرتن ــتخدام تكنولجي أس

الســحابية يف مختلــف املجــاالت، أصبحــت جميــع 

التكنولجيــا  هــذه  مــن  املســتفيدة  القطاعــات 

غــر آمنــه مــن مخاطــر االخــرتاق اإللكــرتوين. 

ــاع إىل  ــن قط ــر م ــذه املخاط ــبة ه ــاوت نس وتتف

ــوك  ــوال والبن ــاع األم ــث كان قط ــر، حي ــاع آخ قط

االخرتاقــات  إىل  عرضــه  القطاعــات  أكــر  مــن 

األلكرتونيــة ولكــن ىف األونــة األخــرة أنتقــل قطــاع 

ــح قطــاع  ــة وأصب ــة الثاني ــوك إىل املرتب ــال والبن امل

ــد أن كان  ــا بع ــة االوىل عاملي ــل املرتب ــة يحت الصح

ىف املرتبــة الثالثــة بعــد قطــاع املــال والبنــوك 

ــرة  ــادة كب ــت زي ــث حدث ــالت حي ــاع املواص وقط

يف الهجــات اإللكرتونيــة عــى قطــاع الرعايــة 

الصحيــة خــالل عــام 2015  وذلــك وفًقــا لـــ ”مؤرش 

  “2016 لعــام  االســتخبارايت  الســيراين  األمــن 

ــة  ــه صحيف ــذي نرت ــه أى ىب أم وال ــاص برك الخ

األنديبندنــت الريطانيــة. حيــث تعــرض أكــر مــن 

ــر يف  ــة للخط ــة الصحي ــجل للرعاي ــون س 100 ملي

عــام 2015 اســتنادا إىل البيانــات التــي تــم جمعهــا 

بــن 1 ينايــر 2015 و 31 ديســمر 2015 مــن أكــر 

مــن 8000 جهــاز عميــل يف أكــر مــن 100 دولــة،  

حيــت وقعــت خمســة مــن أكــر مثانيــة انتهــاكات 

ــام 2010  ــة ع ــذ بداي ــة من ــة الصحي ــة للرعاي أمني

خــالل األشــهر الســتة األوىل مــن عــام 2015 والــذي 

جعــل عــام 2015   ”عــام خــرق الرعايــة الصحيــة“ 

كــا ذكــر بنفــس التقريــر. ويعتــر الســبب الرئيي 

التحــول الرسيــع مخاطــر االخــرتاق  وراء هــذا 

اإللكــرتوين اىل  التحــول الرقمــي واأللكــرتوين يف 

األحتفــاظ ببيانــات املــرىض وســجالتهم الطبيــة 

تفــوق  والتــي  املــريض  وتاريخهــم  والتأمينيــة، 

قيمتهــا املعلومــات املاليــة، ومــن ضمــن هــذه 

ــي  ــض والت ــة للمري ــات املالي ــا البان ــات أيض البيان

والحســابات  األمتــان  بطاقــات  بيانــات  تشــمل 

البنكيــة للمريــض. وقــد أســهم يف زيــادة هــذا 

الخطــر، تزايــد عــدد األجهــزة الطبيــة املتصلــة 

الحوســبة  اســتخدام  اىل  ,والتحــول  باإلنرتنــت 

ــرىض داخــل  ــاظ بســجالت امل الســحابية يف األحتف

املستشــفيات والعيــادات الطبيــة ورشكات التأمــن 

ــد  ــات فق ــة هــذة البيان الصحــي. ونظــرا اىل أهمي

تضاعفــت قيمتهــا املاليــة ويتطلــب ذلــك أهتــام 

ــة الألزمــة  ــأدوات الحاي ــة ب ــة الصحي قطــاع العاي

ــات. ــذة البيان ــة ه ــان رسي لض

تزايد الهجمات اإللكترونية ىلع قطاع الرعاية الصحية

مقاالت فنية
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عــده كانــت غــر عمليــة ســابقا بــل تــم إيجادهــا مــع 

ــويل) ،  ــه (كاي ف ــا يشــر إلي ــل م ــن. و لع ــرور الزم م

أن تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ســوف تكــون أكــر 

مالمئــة للمجتمعــات التــي تريــد نتائــج ملموســة 

ــة و  ــات العميق ــن النظري ــد ع ــع بعي ــكل رسي و بش

التحليــالت الغــر عمليــة. و لرمبــا كتــاب (كاي فــويل) 

الــذي دافــع مــن خاللــه عــى شــكل وادي الســليكون 

الجديــد يف الــرق األقــى، أيضــا يناســب مــع تعزيــز 

و إيجــاد تطبيقــات جديــدة للــذكاء االصطناعــي عــى 

املســتوى املحــي يف البحريــن، و جعــل البحريــن مركز 

البتــكارات عمليــة يوميــة و بــؤرة لــرسد قصــص نجــاح  

ــتوى  ــى املس ــي ع ــذكاء االصطناع ــات ال ــن تطبيق ع

اإلقليمــي. فالبحريــن متتلــك طاقــم بــري متعلــم و 

ــام  ــال و نظ ــم اتص ــات و نظ ــة و تريع ــة تحتي بني

ــكان  ــهولة مب ــن الس ــل م ــدم تجع ــد متق ــي ج تعليم

ابتــكار و رسد تطبيقــات جديــدة و تعزيــز تطبيقــات 

ــالل  ــي خ ــذكاء االصطناع ــات ال ــن آلي ــابقة و توط س

الفــرتة املقبلــة. أن تطبيــق آليــات الــذكاء االصطناعــي 

ــتهالكنا  ــط اس ــن من ــر م ــن و تغ ــزل الزم ــوف تخت س

للطاقــة و تخفــف ازدحــام الطريــق و تعــزز األمــن و 

الســالمة و تحــرك االقتصــاد و تعــزز منظومــة الرعايــة 

ــة و  ــا البحري ــتخراج ثروتن ــة و اس ــت و الصح يف البي

ــافات  ــزل املس ــة و تخت ــى البيئ ــاظ ع ــة و الحف الري

و تغــر مــن منــط املعامــالت اليوميــة و تظهــر فــرص 

ــدث  ــذا يح ــو ه ــم ه ــن األه ــدة ، و لك ــل جدي عم

ــر. بشــكل ذايت دون تدخــل الب

الــذكاء االصطناعــي هــي  لقــد أصبحــت مكائــن 

ــد  ــم عق ــي ت ــة و الت ــدن الذكي ــري للم ــود الفق العم

يف  لهــا  العلميــة  اللقــاء  و  املؤمتــرات  و  النــدوات 

ــدث  ــل التح ــن أج ــة م ــة اإلقليمي ــن و املنطق البحري

عنهــا و رســم مالمحهــا املســتقبلية و رصــد متطلباتهــا 

و نــر األبحــاث ذات العالقــة بهــا، و اآلن جــاء الحــن 

لتكــون مخرجــات هــذه النــدوات كراصــد لتطبيقــات 

و مارســات يوميــة بشــكل واقعــي، فضــال عــى 

أنهــا محــرك لالقتصــاد عــر ابتــكارات جديــدة تخــدم 

ــة  ــة اإلقليمي ــات املنطق ــن و متطلب ــات البحري متطلب

بشــكل عــام. أن متطلبــات املنطقــة اإلقليميــة ألدوات 

و اســتخدامات الــذكاء االصطناعــي هــي كثــرة و 

واعــدة و ســوف تســهم مهنــة الهندســة يف هــذا 

القطــاع بشــكل واقعــي و جــي خــالل الفــرتة القادمــة 

ــاد. ــرك لالقتص ــد و مح كراف
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الداخليــة حتــى أمســت صغــرة الحجــم و وصلــت إىل 

١4 الناتــو مــن املــرت مــن التصغــر، نتــج عنهــا تكثيــف 

عــدد باليــن مــن التوصيــالت يف رشيحــة ال تتجــاوز 3 

ــات  ــن التطبيق ــد م ــع العدي ــب م ــنتمرت تناس يف 3 س

اليوميــة التــي كانــت أيضــا رضب مــن الخيــال يف 

الســابق.   

الــذكاء االصطناعــي يحمــل معــه حلــول و تطبيقــات 

واعــدة ســوف تغــر االتجــاه، أذ ســوف نــرى بشــكل 

ملمــوس نتاجــه يف املنــزل و الطريــق و املدرســة 

و املكتــب و الســيارة و البحــر و الــر و املصنــع و 

التجــارة و األمــن و املواصــالت و االقتصــاد و الرعايــة 

الصحيــة و الطــب و ...  و غرهــا مــن التعامــالت  

ــذكاء  ــة املعــارصة. لقــد ظــل ال و االحتياجــات اليومي

االصطناعــي لســنوات عده  حبيســا يف مراكــز األبحاث 

و الجامعــات و كتــب و مجــالت النــر و مل يكــن ذاك 

الخيــار امللهــم الــذي يــدر و يحــرك عجلــة االقتصــاد. 

اليــوم لقــد أصبحــت تكنولوجيــات الــذكاء االصطناعي 

خيــارا اســرتاتيجي ال ميكــن التخــي عنهــا بــن الــدول. 

لقــد أصبــح نتــاج الــذكاء االصطناعــي واقــع ملمــوس 

ألقــى بظاللــه و أثبــت نجاحــه و تفوقــه بســبب 

ــة  ــة و الرسع ــبة العميق ــن الحوس ــدرات م ــك الق تل

ــة  ــع املعلوماتي ــل م ــل و االســتذكار و التعام و التحلي

ــا  ــة منه ــا الظاهــرة و املخفي ــكل تفاصليه الضخمــة ب

بكالهــا و عــدم اكتالهــا، فتبنتــه الــركات و ريــادة 

العابــرة  العريقــة  الــركات  و  الناشــئة  األعــال 

ــة دون  ــا اليومي للقــارات فأدخــل يف مارســات حياتن

أن نشــعر بوجــوده، لتســهيل إنجــاز األعــال بشــكل 

ــاح.  فاعــل فضــال عــن در الكثــر مــن األرب

يذكــر الدكتــور (كاي فــويل) رئيــس ســابق ملركــز 

أبحــاث جوجــل يف الصــن، يف كتابــه الــذي ترجــم منــه 

إىل 13 لغــة و بيــع منــه اآلالف مــن النســخ، و أطلــق 

عليــه (الصــن و وادي الســليكون و الشــكل الجديــد 

ــر  ــى  أك ــرق األق ــن و ال ــامل)، وهــو أن الصيني للع

واقعيــة و نجــاح يف اســتخدام و اســتحداث تطبيقــات 

يوميــة ملكائــن و قــدرات الــذكاء االصطناعــي، بينــا 

نجــح األوربيــون و الباحثــن يف الشــال األمريــي 

ــة  ــة العميق ــاث النظري ــات و األبح ــر النظري يف تطوي

ــة منهــا. و يــرى (كاي فــويل)  أيضــا أن  الغــر تطبيقي

وادي ســليكون جديــد يولــد اآلن يف آســيا و تحديــدا 

يف الــرق األقــى بســبب النجــاح يف خلــق تطبيقــات 

هــذا  أن  و  االصطناعــي  للــذكاء  جديــدة  واقعيــة 

الــوادي الجديــد يحمــل يف طياتــه تحــول يف مفاهيــم 

الصورة من موقع:  AI for medical imaging — now؟
https://towardsdatascience.com/ai-for-medical-imaging-now-8fad32c4c96b
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د. إبراهيم عبدالله مطر

كلية الهندسة - جامعة البحرين

تحــوالت جديــدة و متســارعة أحدثــت أمنــاط جديــدة 

يف املهــن و مهنــة الهندســة خــالل الســنوات القليلــة 

املاضيــة.  فهنــاك البيانــات أو املعومــات الضخمــة 

الحوســبة  نظــم  التطبيقــات و  لــكل  األنرتنيــت  و 

الجديــدة و غرهــا مــن التحــوالت التي ســوف تشــكل 

ــات  ــرتة العريني ــية ف ــال الهندس ــد لألع ــط جدي من

القادمــة. يف املقابــل،  تنصــب التوجهــات العامليــة 

ــذكاء  ــكار  وال ــط باالبت ــاد املرتب ــز االقتص ــو تعزي نح

ــدة نحــو منــط  ــات أساســية واع ــي، كمكون االصطناع

اقتصــاد جديــد مل يكــن موجــود ســابقا.  شــملت 

هــذه التحــوالت الجديــدة  عــى عــدة مالمــح و 

ــاد  ــز االقتص ــو تعزي ــدف نح ــارعة ته ــات متس اتجاه

الوطنــي للبحريــن. و تــأيت  هــذه التحــوالت لتشــمل 

عــى مشــاريع عــدة مســتحدثة تنقــل املشــاريع 

ــى  ــواب ع ــح األب ــري و تفت ــة آخ ــة  إىل مرحل الوطني

ــر منــط االقتصــاد تتناغــم مــع تغــرات  ــة تطوي مرحل

ــاه يف  دوليــة فرضــت نفســها. و لعــل مــا يشــد االنتب

ــة  هــذه التحــوالت هــو الحاجــة لوضــع خطــة وطني

ــذكاء  ــات ال ــع متطلب ــل م ــتعداد للتعام ــاملة لالس ش

ــث  ــات تحدي ــه عــى ســلم أولوي االصطناعــي و جعل

ــة.  ــرتة القادم ــالل الف ــل خ ــات العم آلي

يف الحقيقــة األمــر، لســنا بصــدد التحدث عــن الجانب 

التقنــي للــذكاء االصطناعــي و مــاذا يســتجد مــن 

مســتجدات يف هــذا القطــاع الهنــديس املتغــر بشــكل 

مســتمر، .. لكــن دون شــك بــأن الــذكاء االصطناعــي 

يحــدث اآلن عــدة تحــوالت يف منــط الحيــاة املعــارصة 

و عــى جميــع األصعــدة حــول العــامل و بشــكل 

ملمــوس، بعــد أن كان رضبــا مــن الخيــال منــذ البــدء 

ــل  ــذكاء االصطناعــي قب يف هندســة نظــم لحوســبة ال

قرابــة نصــف قــرن. لقــد تــم إدخــال تطبيقــات 

و نظــم الــذكاء االصطناعــي يف هندســة الطــرق و 

ــة  ــع الرعاي ــة م ــاالت ذات عالق ــالت و يف مج املواص

التــي تتحــول  الطــب  الطبيــة فضــال عــن أدوات 

ــي  ــذكاء االصطناع ــائل ال ــو وس ــوظ نح ــكل ملح بش

ــذكاء  ــق ال ــم تطبي ــد ت يف الطــب و املستشــفيات. لق

ــال و  ــال االتص ــم و مج ــال التعلي ــي يف مج االصطناع

العمليــات الصناعيــة و نظــم الروبوتكــس و التحليــل 

ــب.    ــات و التخاط ــوي للغوي اللغ

ــتحدثة  ــة مس ــي تقني ــوم ه ــي الي ــذكاء االصطناع  ال

ــن تطــورات يف نظــم  ــا يحــدث م جــاءت كنتيجــة مل

ــا  ــا و تركيباته ــة املســتحدثة و أدواته الرمجــة الدقيق

الفاعلــة و التعامــل مــع البيانــات الضخمــة يف آن 

ــع  ــات تصني ــرادف هــذا أيضــا تطــور يف آلي واحــد. ي

الرقائــق و الرائــح اإللكرتونيــة و تصغــر توصيالتهــا 

هندسة نظم الذكاء االصطناعي ...

مقاالت فنية

Mohandis Issu 70 without QR Code .indd   57Mohandis Issu 70 without QR Code .indd   57 03/04/2021   10:09 AM03/04/2021   10:09 AM



س
ـد

ــ
ــ

ــ
ــ

هن
مل

ا

70العدد        - جمعية املهندسين البحرينية

كــا أن املجتمــع املحــي يختلــف يف تقبلــه لألنظمــة 

ــم  ــا أن معظ ــة. ك ــالف األنظم ــبب اخت ــة بس الدولي

املراجعــات أو االعتــادات الوطنيــة عامــة ال تختلــف 

ــر  ــك املعاي معايرهــا باختــالف الرنامــج فتكــون بذل

عامــة وال متــس الحاجــات الخاصــة للتخصــص أو 

تكــون  فعــادة  الدوليــة  االعتــادات  أمــا  املهنــة. 

متخصصــة يف املجــال املهنــي مــا يعطيهــا بعــداً 

ــص. ــاً للتخص إضافي

ــدويل  ــي وال ــن الوطن ــن كال االعتادي ــاً، يضم تلخيص

الجــودة. تســاعد متطلبــات  ضــان نــر ثقافــة 

االعتــاد الــدويل عــى إبقاء مؤسســات التعليــم العايل 

عــى مســتو متــواز مــع الــدول املتقدمــة ولــه عالقــة 

ــود  ــث وج ــن حي ــك م ــها وذل ــة نفس ــارشة باملهن مب

بنيــة جيــدة للمناهــج األكادمييــة، وقــدرات تعليميــة 

وتعلميــة، ومرافــق متوافقــة مــع التخصــص، وأعضــاء 

ــد ال  ــه ق ــص، إال أن ــن للتخص ــس املالمئ ــة التدري هيئ

ــات  ــة االحتياج ــع لتلبي ــتوى املتوق ــى املس ــون ع يك

ــرتاتيجية. ــات االس ــة واالتجاه الوطني

ــة  ــودة الحوكم ــان الج ــي لض ــام الوطن ــن النظ يضم

مــن خــالل إدارة السياســات واإلجــراءات. كــا تحافظ 

عــى توحيــد تطويــر الجــودة عــر الرامــج، وبالتــايل 

ــة للنظــام. ــد اإلجالي ــم الفوائ تعظي

يف اشــارة اىل البحــث العلمــي، االعتــاد الوطنــي 

هــو املحــرك األســايس يف هــذا االتجــاه وضامــن لرفــع 

ــرتاتيجيات  ــه باس ــي وارتباط ــث العلم ــتوى البح مس

البلــد. لالعتــاد الــدويل دور مهــم يف انشــاء أو تحفيــز 

عمليــة التشــغيل الفعال لضان الجودة يف مؤسســات 

التعليــم العــايل، كــا لالعتــاد الوطنــي واملراجعــات 

ــة  ــة االتجاهــات الوطني ــم يف إضاف ــة دور مه الداخلي

والتــي قــد تفقــد إذا تــم االعتــاد عــى االعتــادات 

الدوليــة فقــط، فــإن كــون املؤسســة معتمــدة دوليــاً 

ــول إىل الغايــة، ولكنهــا رحلــة نحــو  ــي الوص ال يعن

ــة. ــات الوطني األهــداف والغاي

املتمثــل يف  الحــايل  التحــدي  التفكــر يف  يف ضــوء 

مواجهــة أزمــة COVID19 وانعكاســاته عــى عمليــة 

ــة بشــأن  ــر الوطني ــة املعاي ــم، نالحــظ محدودي التعل

التعلــم اإللكــرتوين أو التعلــم عــر اإلنرتنــت أو التعلــم 

ــس  ــدم مجل ــي ، ق ــد الوطن ــى الصعي ــد. ع ــن بع ع

التعليــم العــايل وهيئــة البحريــن لضــان جــودة 

التعليــم مبــادئ توجيهيــة تدعــم اســرتاتيجية التعلــم 

ــع  ــة م ــادئ التوجيهي ــذه املب ــاىش ه ــرتوين. تت اإللك

ــرتوين،  ــم اإللك ــص التعل ــا يخ ــة مب ــات الدولي املارس

مدعومــة  غــر  التوجيهيــة  املبــادئ  هــذه  أن  إال 

تدعــم  التــي  االســرتاتيجية  والسياســات  باللوائــح 

اعتــاد التعلــم اإللكــرتوين. ولكــن وجــب الذكــر أنــه 

ــة املســبقة  ــوال التهيئ ــاً ل مل يكــن هــذا النجــاح ممكن

للمعايــر الوطنيــة لجــودة التعليــم العــايل التــي 

ــون  ــات يف أن تك ــبة للجامع ــة املناس ــت األرضي أعط

ــة يف االنطــالق نحــو أفضــل املارســات  ــا الجاهزي له

يف التعلــم اإللكــرتوين.

ــن  ــوازن ب ــة الت ــرح عملي ــل ب ــذا الفص ــم ه يختت

االعتــاد الوطنــي والــدويل ومعرفــة فائــدة كل منهــا 

ــا.  ــا بينه ــل في ــة التكام وكيفي
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تعرضــه  بســبب  مفيــًدا  الــدويل  االعتــاد  يعــد 

للشــبكات الدوليــة والخــرات الدوليــة التــي مــن 

شــأنها أن تفتــح النظــام الوطنــي عــى أنظمــة متطورة 

كــا ميكنهــا تقديــم املشــورة واالستشــارات وورش 

العمــل التدريبيــة. مــن ناحيــة أخــرى، يعتــر االعتــاد 

ــب  ــن الصع ــن م ــويق. ولك ــدة للتس ــدويل أداة جي ال

ــدويل أكــر شــهرة أو  ــاد ال القــول مــن إذا كان االعت

ــى  ــد ع ــك يعتم ــي، وذل ــاد الوطن ــن االعت أفضــل م

ــم العــايل ومراجعــات ضــان الجــودة  أنظمــة التعلي

ــة  ــى األنظم ــد ع ــه يعتم ــا أن ــد، ك ــة بالبل الداخلي

الداخليــة للجــودة يف مؤسســات التعليــم العــايل. 

ــة  ــة يف األنظم ــة واملصداقي ــاب أن الثق ــش الكت يناق

الداخليــة للجــودة تعتمــد عــى تاريــخ ونضــج نظــام 

الجــودة الوطنــي، ولكنهــا ال غنــى عنهــا لالعتــادات 

الدوليــة ايل ستســاعد بــال شــك يف تحديــد أفضــل 

ــادات  ــي االعت ــة. تعط ــص واملهن ــات للتخص املارس

الدوليــة دليــالً مفصــالً لبنــاء املناهــج األكادمييــة، 

ويحــدد أصحــاب املصلحــة واملســتفيدين مــن الرنامج 

األكادميــي، ويحــدد نوعيــة التفاعــل وســبل التواصــل 

ــة  ــه يحــدد البني ــن. كــا أن مــع املســتفيدين واملعني

ــم  ــق والدع ــات واملراف ــا املعلوم ــة لتكنولوجي التحتي

ــاء  ــدويل بن ــاد ال ــم االعت ــب. يدع ــوب للمكات املطل

ــات  ــودة يف مؤسس ــق الج ــة لتحقي ــائل الداخلي الوس

ــك  ــون ذل ــب أن يك ــه ال يتطل ــايل، إال أن ــم الع التعلي

ــدويل  ــاد ال ــر االعت ــة. يعت ــال للمؤسس ــاً متكام نظام

أيًضــا مبثابــة املحفــز الداعــم لنظــام الجــودة الوطنــي 

ــة  ــد. عــادًة مــا تكــون االعتــادات الدولي داخــل البل

ــة أو مجــال محــدد،  ــة خاصــة مبهن ــج األكادميي للرام

والتــي توفــر مارســات ذات صلــة باملجــال واملهنــة.

ــم  ــذ ت ــه مآخ ــدويل ل ــاد ال ــإن االعت ــك، ف ــع ذل وم

ــد أن  ــر جي ــه ألم ــا. فإن ــل أيض ــذا الفص ــا يف ه ذكره

تحصــل مؤسســات التعليــم العــايل أي الجامعــات 

ــر  ــذا األث ــل ه ــن يظ ــة، ولك ــة الدولي ــى االعتادي ع

عــى املــدى القصــر مــن حيــث بنــاء نظــام الجــودة 

وأثــره الفعــال يف تطويــر املؤسســة. كــا أنهــا مكلفــة 

جــداً حيــث كل يحتــاج كل برنامــج أكادميــي إىل 

ــه يســتعجل بعــض  ــا أن ــه. ك ــاد دويل خــاص ب اعت

الرامــج للحصــول عــى االعتاديــة وقــد ال تبنــى 

الخــرة الالزمــة أو الخــراء املحليــن داخــل البلــد. كــا 

أنهــا ال تأخــذ يف االعتبــار االتجاهــات أو االحتياجــات 

ــع  ــد يف وض ــي البل ــي تبق ــة الت ــات الوطني أو األولوي

تنافــي اســتناًدا إىل قدراتــه وميزاتــه وخراتــه. ال 

ــث  ــة البح ــاد الدولي ــات االعت ــم هيئ ــاول معظ تتن

ــا  ــق بأثره ــداً يتعل ــدودة ج ــر مح ــي إال يف أط العلم

عــى الطلبــة مــن التعلــم وال تتعلــق بجــودة البحــث 

ــاس  ــي أس ــث العلم ــون البح ــع ك ــره، م ــي وأث العلم

التقــدم والتنافســية. كــا أنــه يقــود الرامــج األكادميية 

نحــو االحتياجــات الدوليــة التــي تغطي عــادة البلدان 

املتقدمــة وليــس البلــدان الناميــة واآلخــذة يف التطور، 

وبالتــايل قــد ال يوافــق الرؤيــة واالســرتاتيجية الوطنيــة.

ــاره  ــد باعتب ــي مفي ــاد الوطن ــإن االعت ــة، ف وباملقارن

ــات  ــم االتجاه ــي أه ــذي يعط ــي ال ــاد الوطن االعت

واالحتياجــات واألولويــات الوطنيــة التــي تُبقــي البلــد 

ــه  ــه وميزات ــزة التنافســية اســتناًدا إىل قدرات عــى املي

وخراتــه، وذلــك بافــرتاض ارتباطــه باالســرتاتيجية 

الوطنيــة. وقــد يتنــاول االعتــاد الوطنــي البحــث 

ــا رئيســيًا للتقــدم، كــا قــد ال  العلمــي باعتبــاره جانبً

يكــون االعتــاد الوطنــي لديــه الخــرة املطلوبــة لبنــاء 

الهيكليــة الالزمــة واملناســبة لنظــام الجــودة، فيحتــاج 

ــوراً  ــة تط ــر األنظم ــاول آخ ــي يف أن يتن ــكل مرح بش

يف مجــال جــودة التعليــم العــايل ثــم يتطــور طبيعيــاً 

مــن خــالل تطبيقاتــه الداخليــة وتبــادل الخــرات 

مــع الهيئــات واملؤسســات الدوليــة. يضمــن االعتــاد 

ــة االســتمرارية  الوطنــي ومراجعــات الجــودة الداخلي

والتــدرج الطبيعــي يف التطــور واملتكيــف مــع طبيعــة 

البلــد.

ــاد  ــاب االعت ــة يف غي ــة الوطني ــد تواجــه االعتادي ق

الــدويل للــدول نقــص الخــرة يف تطبيــق أنظمــة 

الجــودة بشــكل صحيــح لعــدم توافــر الخــرة الالزمــة، 
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23

د. بسام محمد عبدالله الحمد

قسم الهندسة الكيميائية – كلية الهندسة

الوطنيـة  املتطلبـات  بـني  املوازنـة  كانـت  لقـد 
والدولية تحديًا أو إرباكًا للعديد من املؤسسات يف 
جميـع أنحـاء العامل. يف السـابق، واجهـت البحرين 
تحديـات كبـرة يف املوازنة بني املتطلبـات املوطنية 
والدوليـة، لكنهـا كانت قـادرة عى التغلـب عليها. 
 ،COVID-19 يف اآلونـة األخـرة ، ومـع تحديـات
ظهـرت عـوارض هـذا التحـدي وظـل السـؤال قامئاً 

ويحتـاج إىل إجابة.

تــم إصــدار كتــاب مؤخــرًا يف مجــال جــودة التعليــم 

العــايل يف يوليــو 2019 بعنــوان ”ضــان الجــودة 

واالعتاديــة يف تعليــم اللغــات األجنبيــة- القضايــا 

والنــاذج وأفضــل املارســات يف الــرق األوســط 

ــزة يف  ــاهمة متمي ــاك مس ــت هن ــد كان ــا“. وق وتركي

ــاب  ــذا الكت ــن ه ــث م ــل الثال ــي الفص ــاب وه الكت

ــذا الفصــل  ــف ه ــد، مؤل ــور بســام الحم ــه الدكت كتب

ــة  ــوان الفصــل هــو ”موازن ــة. عن وكاتــب هــذه املقال

لتحقيــق  والدوليــة  الوطنيــة  االعتــاد  متطلبــات 

ــة:  ــة حال ــة - دراس ــرتاتيجية الوطني ــات االس االتجاه

جامعــة البحريــن“.

يقــدم هــذا الفصــل إرشــادات ملجالــس التعليــم العايل 

ووكاالت ضــان الجــودة حــول كيفيــة تحديــد ودمــج 

اســتخدام أنظمــة االعتــاد، ســواء عــى املســتوى 

الوطنــي أو الــدويل. ويف هــذا اإلطــار تــم رشح ملحــة 

عامــة عــن تجربــة جامعــة البحريــن يف الحصــول 

عــى االعتــادات الوطنيــة والدوليــة. وقــد متــت 

مناقشــة اإليجابيــات والســلبيات إلعطــاء التوجيهــات 

العامــة يف تطويــر أي نظــام للتعليــم العــايل، وكذلك يف 

تطويــر مؤسســات التعليــم العــايل مــن خــالل دراســة 

النمــوذج املتميــز املطبــق يف جامعــة البحريــن. كــا 

يقــدم هــذا الفصــل نظــرة عامــة عــن نظــام التعليــم 

العــايل الوطنــي يف البحريــن قبــل أن ينتقــل إىل تحليل 

والدوليــة  الوطنيــة  االعتــاد  عمليــات  خصائــص 

ــذا  ــجع ه ــا. يش ــة له ــة واملكمل ــددة واملتضارب املتع

الفصــل عــى الحصــول عــى االعتــادات الدوليــة 

والوطنيــة، إال أن الدراســة توضــح الحاجــة إىل املوازنــة 

بعنايــة بــن النتائــج املرجــوة لــكل منهــا، واملوازنــة 

أو  املختلفــة  بأنظمتهــا  الدوليــة  االعتــادات  مــع 

ــد. ــة بالبل ــع األنظمــة الداخلي ــة م املتضارب

نلخــص مــا جــاء يف الفصــل الثالــث لهــذا الكتــاب مــن 

خــالل هــذه النقــاط املوجــزة التاليــة:

املوازنة بين متطلبات االعتماد الوطنية والدولية لتحقيق 
التوجهات االستراتيجية الوطنية – وعالقتها بكوفيد 19

مقاالت فنية
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الجـودة يف شـئون البلديـات للمـرة األوىل، عـالوة عـى 

ذلـك أرشفـت عى إنشـاء عـدد من مشـاريع التشـجر 

والتجميل واالسـتثار البلـدي يف العديد من محافظات 

البحريـن. مملكـة 

عـى صعيد العمل يف هيئة شـئون الكهربـاء واملاء فأين 

أعمـل مـع فريق العمـل وزمـاليئ يف الهيئة عـى تنفيذ 

الهيئـة  لعمـل  التطويريـة  املبـادرات  مـن  مجموعـة 

الخدمـات  أفضـل  لتقديـم  املسـتمر  ضمـن جهودهـا 

مبوثوقيـة وجـودة عاليتـن.

ال شـك وأن سـعادتكم قامة هندسـية بارزة لديكم 
فـا هـي هـذه  املتميـزة،  التجـارب  مـن  العديـد 

التجـارب والـدروس املسـتفادة منهـا؟
أوؤمـن بـأن العمـل ضمـن روح الفريق الواحد أسـاس 

النجـاح سـواء يف املارسـات الهندسـية أو اإلداريـة و 

التحـق  الـذي  العمـل  فريـق  كان  ولقـد  التطويريـة، 

بـه طـوال مشـواري العمـي هـو الداعـم يف أي نجـاح 

يتحقـق، إىل جانـب التأكيـد 

يف هـذا املقـام عـى أهميـة 

العمـل الجاعـي، مؤكـدا يف 

الجانـب ذاته عـى أن تعزيز 

الراكات، سـواء مـع القطاع 

الخـاص أو مراكـز الخـرة أو 

املـدين  املجتمـع  مؤسسـات 

أو املجالـس البلديـة كان لها 

بالـغ األثـر يف نجـاح العديـد 

مـن املبـادرات التـي عملنـا 

فيهـا بصـورة مشـرتكة.

العـر،  وروح  التطـور  مواكبـة  عـى  وقال:“العمـل 

والجمـع بن الخرات املسـتفادة والرتاكمية التي متلكها 

املؤسسـة وبـن التطويـر املتسـارع مـن خـالل األنظمة 

واملبـادرات الجديـدة أصبـح رضورة لتعزيز التنافسـية، 

فعـى سـبيل املثال، العمـل البلدي يف مملكـة البحرين 

مـى عليـه أكـر مـن 100 عـام وصناعـة الكهربـاء 90 

عامـا، وهنـا تكمـن عراقـة هـذه الخدمـات جنبـا إىل 

جنـب مـع التطويـر الـذي تشـهده القطاعـات بصـورة 

مسـتمرة ومتسـارعة“.

الحكم والهوايات:

ما هي الهوايات والحكمة التي تؤمن بها، ملاذا؟
أهـوى القـراءة وتسـتهويني الرويـات وكتـب التاريـخ، 

باإلضافـة إىل سـاع املوسـيقى، فيـا يتعلـق بالحكمـة 

التـي أوؤمـن بهـا فأين أوؤمن بـأن (همم الرجـال تزيل 

الجبـال) فبالعزمية والهمة نجتـاز الصعاب والتحديات.

من هو مثلك األعى؟ ملاذا؟
بـال شـك مثـي األعـى هـو والـدي رحمـه اللـه، كان 

قـدويت يف الحيـاة، لقد كان إنسـانا مؤمنـا متعلم محب 

للعلـم واملعرفـة ورغـم يتمـه وهـو صغـرا إال أنـه كان 

مثـال للكفـاح والعمـل الـدؤوب يف سـبيل تطويـر ذاته 

بالعلـم مـن خـالل عملـه بالتعليـم والتدريـس وصـوال 

إىل عملـه محاميـا ومـن ثـم قاضيـا بقاعـات محاكـم 

مملكـة البحريـن.

كلمة أخرة:

مـا النصيحـة التـي تقدمونهـا للشـباب املقبـل عى 
دراسـة التخصصـات الهندسـية؟

التخصصـات  دراسـة  عـى  املقبـل  الشـباب  أنصـح 

الرتكيـز والجـد  الهندسـية بعـدة أمـو، أهمهـا وأولهـا 

مفتـاح  يعتـر  الـذي  األكادميـي  باملعـدل  واالهتـام 

مفتاحـا  ثـم  ومـن  املرموقـة  الجامعـات  يف  القبـول 

للتوظيـف الحقا، إىل جانـب اإلملام باملعرفة والتطورات 

وعـدم  والتمحيـص  البحـث  خـالل  مـن  املتسـارعة 

االكتفـاء باملعرفـة األكادمييـة التي تعطـى للطالب عى 

لعضويـات  االنضـام  إىل  باإلضافـة  الدراسـة،  مقاعـد 

البحرينيـة   املهندسـن  كجمعيـة  املهنيـة  الجمعيـات 

ملـا توفـره مـن فـرص جمـة ومتنوعـة لتبـادل الخرات 

واكتسـاب املعـارف، ومن ثـم دراسـة التخصصات التي 

يتطلبهـا سـوق العمـل يف املرحلـة املقبلـة. 22

االنضام لـ 

“املهندسني 

البحرينية” فرصة 

لتبادل الخربات 

واكتساب املعارف.
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واملاء. الكهربـاء 

شـؤون  هيئـة  وزيـر  سـعادة  أكـد  ذاتـه،  الشـأن  ويف 

الكهربـاء واملـاء املهنـدس وائـل بـن نارص املبـارك عى 

أن العمـل البلـدي والخدمـي يف اململكـة يُعـد مدرسـة 

مـع  البلديـات  لشـئون  انضامـي  تزامـن  إذ  عريقـة، 

اطـالق منظومـة العمـل البلـدي الجديـد يف اململكـة 

كأحـد روافـد املروع الوطنـي لجاللـة العاهل املفدى 

مـن خالل قانـون البلديات يف العـام 2001 وما صاحبه 

مـن تشـكيل للمجالـس البلديـة، مشـرا إىل أن العمـل 

الشـعبية يف  واملشـاركة  الجديـد  النظـام  مـع  البلـدي 

جديـدا،  شـموليا  منوذجـا  كان  القـرار  واتخـاذ  صنـع 

حيـث أسـهم ذلك بعمـي يف العديـد من املواقـع منها 

تراخيـص البنـاء وتطوير األنظمـة التعمرية ومشـاريع 

ومـروع  الحريـة  والتنميـة  والتجميـل  التشـجر 

البيـوت القدميـة وتطبيـق أنظمـة الجـودة يف شـئون 

البلديـات، وكان لهـذه املواقـع أثرهـا يف بنـاء وصقـل 

قـدرايت الوظيفيـة واملعرفيـة.

ما هي التكرميات يف حياتكم العملية والعلمية؟
ترفـت بالحصـول عـى وسـام الكفـاءة مـن الدرجـة 

األوىل مـن لـدن جاللـة عاهـل البـالد املفـدى حفظـه 

اللـه ورعـاه يف العـام 2011، وكان لهـذا الوسـام أثـره 

البالـغ والعميـق يف زيـادة الحـاس والرغبـة يف العمل 

واإلنجـاز،  كـا حصلـت عـى جائـزة الـرق األوسـط 

الثالثـة عـرة لتميز الشـخصيات التنفيذية الشـباب يف 

مجـال القطـاع الحكومـي يف العـام 2016.

ما أبرز اإلنجازات يف حياتكم العملية والعلمية؟
والرامـج  املشـاريع  مـن  مبجموعـة  بالعمـل  ترفـت 

سـواء يف مجـال العمـل البلـدي أو الخدمـي، أبرزهـا 

عـى سـبيل املثـال ال الحـر، مـروع نظـام تراخيـص 

البنـاء (بنايـات) الـذي يعتـر برنامجـاً متكامـالً لتطوير 

نظـام الرتاخيـص يف البنـاء يف اململكـة بنـاء عـى نظـرة 

اسـرتاتيجية ومتابعـة مـن صاحب السـمو امللـي األمر 

سـلان بـن حمـد بـن عيـى آل خليفـة ويل العهـد 

نائـب القائـد األعـى رئيـس 

الـوزراء حفظـه اللـه ورعـاه 

إذ تـرف بأن أكون املنسـق 

لهـذا الرنامـج الطمـوح.

كـا وأرشفـت عـى مـروع 

هـدم وإعـادة بنـاء البيـوت 

بالتعـاون  والرتميـم  القدميـة 

البلديـة  املجالـس  مـع 

وعـدد مـن مشـاريع التنمية 

نظـام  وتطبيـق  الحريـة 

9

ترشفت بالحصول 

عى وسام الكفاءة 

من الدرجة األوىل 

من لدن جاللة 

العاهل املفدى يف 

العام 2011.
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وعـى هـذا الصعيد تحديدا ال يسـعنى إال أن نسـتذكر 

مبختلـف  اململكـة  يف  املهندسـن  مـن  األول  الرعيـل 

التخصصـات ممـن لهـم بصـات وإسـهامات واضحـة 

ململكـة  الحديثـة  التحتيـة  البنـى  وضـع  يف  وعميقـة 

البحريـن، لـذا فـأن املهنـدس البحرينـي يُعـد عنـرا 

الهنـديس، خاصـة وأنهـم  العمـل  مطـورا يف منظومـة 

وحـرص  مسـتمر  تطـور  يف  تراهـم  املهندسـون-   –

شـديد عـى مواكبـة العـر مـن خـالل االطـالع عـى 

أفضـل املارسـات واملعـارف يف مختلـف التخصصـات 

الهندسـية.

وعـودا عـى صلب السـؤوال وتقييـم العمـل الهنديس، 

منظومـة  متتلـك  البحريـن  مملكـة  أن  نـرى  فأننـا 

شـاملة للقطـاع مـن حيـث سـن التريعـات والقوانن 

والقـرارات املنظمـة للعمـل يف القطـاع الهنـديس، هـذا 

باإلضافـة إىل خلـق مـوارد بريـة مؤهلـة تأهيـال عايل 

املسـتوى يف القطاعـن العـام والخـاص عى حد سـواء، 

إىل جانـب فاعلية مؤسسـات املجتمع املدين العاملة يف 

القطـاع الهنـديس والتي أخص منهـا بالذكر هنا جمعية 

البحرينية. املهندسـن 

وبذكـر جمعية املهندسـني 
البحرينيـة، مـن من وجهة 
نظركم هـل أدت الجمعية 
الـدور املناط بهـا كجمعية 
متخصصـة مهنيـة يف قطاع 

الهندسـة باململكة؟
جمعية املهندسن البحرينية 

الفاعلـة  الجمعيـات  مـن 

والنشـطة يف املجتمـع البحرينـي، إذ تقوم بدور كبر يف 

إثـراء القطـاع الهنـديس وأذكر منها عى سـبيل املثال ال 

الحـر املؤمترات والنـدوات والتدريب وبنـاء القدرات 

ونقـل املعرفـة، واسـتذكر منهـا الراكـة مـع القطـاع 

الحكومـي يف اطالع املهندسـن عـى األنظمة الحكومية 

الجديـدة يف مجـال العمـل الفنـي والهنـديس.

وعـن تجربتـه الشـخصية مـع ”املهندسـن البحرينيـة“ 

سـعادته  أفـاد 

بالقول:“كانـت يل تجربة 

مـع الجمعية خـالل فرتة 

مسـاعد  كوكيـل  عمـي 

البلديـة  للخدمـات 

والتعـاون  املشـرتكة 

عرعقـد  الجمعيـة  مـع 

وورش  النقاشـات 

يتعلـق   فيـا  العمـل 

البنـاء  تراخيـص  بنظـام 

حيث  الجديد(البنايـات) 

كان للجمعيـة دورا كبـرا يف اسـتضافة وتنظيـم هـذه 

الـورش.  ومـن هـذا املنـر فأننـا نؤكـد عـى أن التطور 

الهنـديس مسـتمر، واملعرفـة وبنـاء  العمـل  يف مجـال 

القـدرات رضورة للمحافظـة عـى هـذه االسـتمرارية 

كـا نتطلـع اىل اسـتمرار وزيـادة فاعليـة دور الجمعية 

البحريـن“. مبملكـة  الهندسـية  القـدرات  بنـاء  يف 

الحياة العملية:

كيـف كانت بدايـة حياتكم العمليـة؟ وما املناصب 
التـي تنقلتـم بينها وصـوال إىل منصب وزير شـؤون 

واملاء؟ الكهرباء 
انضممـت للعمـل يف وزارة شـئون البلديـات وشـئون 

البيئـة يف العـام 2001 كمهنـدس، ثـم عملـُت أخصائيـا 

تـم  بعدهـا  والبحـوث،  الدراسـات  بـإدارة  للتطويـر 

ترقيتي لوظيفة مهندس أول ثم رئيسـاً لقسـم التنسيق 

واملتابعـة، ورئيسـاً لدائـرة التنسـيق وشـئون املجالـس 

البلدية فمديراً إلدارة التخطيط وشـئون املجالس، ومن 

بعدهـا أميناً عامـاً لهيئـة التخطيط والتطويـر العمراين 

بدرجـة وكيل وزارة مسـاعد، وصـوال إىل منصب الوكيل 

املسـاعد للخدمـات البلديـة املشـرتكة، ويف العام 2019 

ترفـت بتكليـف مـن لـدن حـرة صاحـب الجاللـة 

عاهـل البـالد املفدى امللـك حمد بن عيى بن سـلان 

آل خليفـة حفظـه اللـه ورعـاه بتعيينـي وزيراً لشـؤون 

للرعيل األول من 

املهندسني بصات 

واضحة يف خلق 

معامل القطاع 

الهنديس

يف اململكة.

البحرينيون

متقدمون

عى أقرانهم من 

دول املنطقة بدراسة 

الهندسة

وسرب أغوار

تخصصاتها املختلفة.
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 النشأة والدراسة:

كيف كانت النشـأة واملدارس التي تنقل سـعادتكم 
بينهـا وصوال للمرحلة الجامعية؟

نشـأُت يف أرسة مكونـة مـن ثالث أبنـاء - أخوان وأخت 

- كنـت األصغـر بينهـم، درسـُت يف املـدراس الحكومية 

مبملكـة البحريـن - مدرسـة توبـي االبتدائيـة للبنـن، 

مدرسـة مدينة عيـى اإلعدادية للبنن، مدرسـة مدينة 

الجامعـة  للبنـن، وصـوال إىل مرحلـة  الثانويـة  عيـى 

بكليـة  حينهـا  أللتحـق 

جامعـة  الهندسـة 

تخصـص  البحريـن 

املعاريـة،  الهندسـة 

أكملـت  ثـم  ومـن 

درجـة  لنيـل  الدراسـة 

نظـم  يف  املاجسـتر 

املعلومـات مـن جامعـة 

املتحـدة. باململكـة  سـندرالند 

نشأُت يف

بيت محبا للعلم 

واملعرفة ووالدي

مثيل األعى

يف الحياة. 

19

التوجه للهندسة: 

ما الذي دفعكم الختيار تخصص الهندسة؟
توجهـُت لدراسـة الهندسـة املعاريـة تحديـداً لعـدة 

التصميـم  ملجـال  الشـخصية  ميـويل  أهمهـا  عوامـل، 

مـن  كان  التخصـص  هـذا  أن  جانـب  إىل  والرسـم، 

التخصصات الجديدة نسـبيا يف جامعة البحرين آنذاك، 

باإلضافـة إىل الطفـرة العمرانية والتطـور املتنامي الذي 

كانـت والتزال تشـهده مملكـة البحرين، وفـوق كل ما 

ذكـرت، فأنا شـديد اإلميـان بـأن القطاع الهنـديس يتيح 

ملـن يلجـه آفـاق التطـور بصـورة مسـتمرة.

كيـف تقيمـون العمل الهنـديس يف مملكة البحرين 
مقارنة بـدول املنطقة؟

مـن  بالعديـد  اململكـة  يف  الهنـديس  العمـل  ميتـاز 

املزايـا مقارنـة بـدول املنطقـة األخـرى، ال سـيا وأن 

تخصـص الهندسـة مـن التخصصـات التـي أقبـل عليهـا 

البحرينيـون منـذ فـرتة طويلـة وتخرجوا مـن جامعات 

املنطقـة متقدمـن يف هـذا املجـال عـى أقرانهـم مـن 

املنطقـة. أبنـاء دول 
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أعدتها للنر: أمل العرادي

يؤمـن بـروح العمـل ضمـن الفريـق الواحـد والعمـل 

الجاعي ويعترها عنران أساسيان للنجاح يف الكثر 

التطويريـة،  أو  اإلداريـة،  الهندسـية،  املارسـات  مـن 

مؤكـدا عـى أن هـذان العنـران مـن العنـارص املؤثرة 

العمليـة، باإلضافـة إىل إميانـه بـأن همـم  يف مسـرته 

الرجـال تزيـل الجبـال وبالعزميـة واإلرصار يتـم تجـاوز 

الصعاب.

وإىل جانـب متيـزه بهـذه الـروح املؤمنـة بهـذه املبادئ 

مجلـة  مـن  العـدد  لهـذا  شـخصينا  نشـأت  العميقـة، 

واملعرفـة  العلـم  حـب  يسـوده  بيـت  يف  املهنـدس 

إىل  الوصـول  أجـل  مـن  واملثابـرة  الكفـاح  وتقديـس 

األهـداف املرجـوة وهي الصفات التي ملسـها بوالده – 

رحمـه اللـه – منـذ صغره لينشـأ بـدوره مـرا مكافحا 

مثابـرا، األمـر الـذي مكنه مـن أن يلفت نظر مسـؤولية 

الحكوميـة  الدوائـر  املناصـب يف  بـن  ليتقـدم متنقـال 

وصـوال إىل تقلـده منصب وزيـر هيئة شـؤون الكهرباء 

واملـاء بتكليـف من لدن حـرة صاحـب الجاللة امللك 

املفـدى  البـالد  عاهـل  خليفـة  آل  عيـى  بـن  حمـد 

حفظـه اللـه ورعـاه.

يف هـذا العـدد نسـلط 

مسـرة  عـى  الضـوء 

فـذة  هندسـية  قامـة 

بالجـد  اسـتطاعت 

أعـى  نيـل  واالجتهـاد 

أنـه   .. املناصـب 

سـعادة املهنـدس وائل 

بـن نارص املبـارك وزير 

هيئـة شـؤون الكهربـاء واملـاء ليأخذنـا برحلـة شـيقة 

عـر السـطور القادمـة ويحدثنا عن مسـرته يف القطاع 

سـعادته: مـع  اللقـاء  هـذا  لنـا  فـكان  الهنـديس. 

سعادة وزير شؤون الكهرباء واملاء املهندس وائل بن نارص املبارك ..
ممكلــة البحريــن متتلــك منظومــة شــاملة ترتكــز عــى ســن القوانــني والترشيعــات القــرارات 

املنظمــة للقطــاع الهنــديس 

رحلة مع
مهندس

الطفرة العمرانية 

والتطور املتنامي

أحد أسباب دخوله 

تخصص «الهندسة 

املعارية».
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كلات يف الراحل الكبر

عندمــا يكــون الحديــث عــن شــخصية رئيــس وزراء مملكــة البحريــن الراحل 
ــي األمــر خليفــة بــن ســان آل خليفــة رحمــه اللــه،  صاحــب الســمو املل
ــا، فقــد  ــاء بحقه ــرة تعجــز الكلــات عــن الوف ــه يكــون عــن قامــة كب فإن
نــذر رحمــه اللــه نفســه وحياتــه كلهــا مــن أجــل وطنــه البحريــن، وكانــت 
ســعادته وراحتــه يف خدمــة املواطنــن، وشــهدت البحريــن يف ظــل ترؤســه 
للحكومــة طفــرة تنمويــة كبــرة يف كافــة املجــاالت. وســتظل بصاتــه 
وإنجازاتــه خالــدة يف وجــدان وتاريــخ البحريــن وشــعبها وفــاًء لهــذا القائــد 

الكبــر.
فســموه رحمــه اللــه هــو األب الحــاين عــى أبنــاء شــعبه، ورائــد ومهنــدس 
النهضــة الحديثــة يف البحريــن، الــذي اختــط لنفســه نهجــاً وأســلوبا فريــدا، 
يف اإلدارة والتخطيــط، ونجــح يف اســتثار املــوارد واإلمكانــات املحــدودة يف 
ــان  ــدرة اإلنس ــى ق ــل ع ــرى ودلي ــاح ك ــة نج ــا إىل قص ــن، وتحويله البحري

البحرينــي عــى العطــاء والتميــز.
واســتطاع ســموه يف ظــل القيــادة الحكيمــة لحــرة صاحــب الجاللــة امللــك 
ــى آل خليفــة عاهــل البــالد حفظــه اللــه ورعــاه، أن يعــزز  حمــد بــن عي
مــن مكانــة البحريــن العامليــة، مــن خــالل دوره ومبادراتــه الدوليــة الرائــدة 

لتعزيــز جهــود التنميــة املســتدامة، ودعــم االســتقرار والســالم يف العــامل.
وبفضــل رؤيتــه وجهــوده رحمــه اللــه تأسســت القاعــدة االقتصاديــة 
ــز نهــج  والصناعيــة املتميــزة يف البحريــن، حيــث حــرص ســموه عــى تعزي
ــة الكــرى يف  التنــوع االقتصــادي، وذلــك عــر تأســيس الصناعــات التحويلي
اململكــة وعــى رأســها صناعــة األملنيــوم والبرتوكياويــات وإصــالح الســفن 
ــن  ــح البحري ــة لتصب ــات املالي ــات الخدم ــة قطاع ــة إىل تنمي ــا. إضاف وغره

ــة. ــدا يف املنطق ــا رائ ــزا مالي مرك
وقــد ترفــت بلقــاء ســموه رحمــه الله يف مجلســه لعــدة مرات، كان ســموه 
خاللهــا نعــم القائــد الحكيــم الــذي يشــعر الجميــع بأنهــم أبنــاءه، فقــد كان 
حريصــا عــى التعــرف عــن قــرب عــى كل مــن يــرد إىل مجلســه ويســأله 
ــه خــر مــن  ــة، وكان ســموه رحمــه الل ــة ســكنه ومــن أي عائل عــن منطق
يعــرف عوائــل البحريــن وأفرادهــا صغرهــم قبــل كبرهــم، ويتحــدث اليــك 
وكأنــه يعرفــك مــن زمــن طويــل حتــى أنــه يشــعرك بأنــك أهــم املوجوديــن، 
وكان رحمــه اللــه محبــا للمحــرق ملكانتهــا ودورهــا التاريخــي، وأحبــه أهــل 
املحــرق والبحريــن جميعــا، فرحــم اللــه األمــر خليفــة بــن ســلان وأســكنه 

فســيح جناتــه.

املهندس

مسعود إبراهيم الهرمي
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الفقيــد األمــر خليفــة بــن ســلان آل خليفــة، 

مهنــدس نهضــة البحريــن

لقــد كان يل عظيــم الــرف أن حظيــت بالعديــد مــن اللقــاءات مــع املغفــور 

ــتي  ــرتة رئاس ــالل ف ــة، خ ــلان آل خليف ــن س ــة ب ــر خليف ــمو األم ــه س ل

لجمعيــة املهندســن البحرينيــة والتــي امتــدت لســت ســنوات متتاليــة مــن 

2007 إىل 2013، إذ كان بحــق راعيًــا للمهندســن وداعــًا ملبادراتهــم ومقــّدًرا 

لجهودهــم.  وكان ملجلــس اإلدارة يف جمعيــة املهندســن الــرف أن نلتقــي 

بســموه رحمــه اللــه بشــكل ســنوي نحصــل فيهــا عــى توجيهاتــه الحكيمــة 

ومباركتــه للبــدء باملبــادرات واملشــاريع املختلفــة التــي تقــوم بهــا الجمعيــة. 

فقــد حظينــا بدعــم كامــل مــن ســموه رحمــه اللــه يف عــدد ال حــر لــه مــن 

املؤمتــرات املحليــة والدوليــة وباألخــص مؤمتــر معهــد إدارة املشــاريع لفــرع 

ــر يف نجاحــه عــر الســنوات  ــه الفضــل الكب ــذي كان ل ــج العــريب وال الخلي

التــي ُعقــد فيهــا. 

كــا حظيــت بثقــة املغفــور لــه ســمو األمــر خليفــة بــن ســلان آل خليفــة 

عندمــا ُعيّنــت رئيًســا للجنــة تنظيــم مزاولــة املهــن الهندســية يف عــام 2013 

ومــن ثــم ملجلــس تنظيــم مزاولــة املهــن الهندســية واســتمرت رعايــة ســموه 

رحمــه اللــه ودعمــه يل ولزمــاليئ وزميــاليت يف املجلــس، وتــم إصــدار قانــون 

ــد كان ســموه  ــام 2014. فق ــن الهندســية يف ع ــة امله ــم مزاول ــد لتنظي جدي

املشــجع األول للنهــوض واالرتقــاء مبزاولــة املهــن الهندســية يف اململكــة آخًذا 

ــة للوصــول إىل األســواق  ــية البحريني ــب الهندس ــار تشــجيع املكات يف االعتب

الخليجيــة والعامليــة.

وكان رحمــه اللــه خــالل لقاءاتنــا بســموه يوجهنــا دامئــا بــأن نعمــل لرفعــة 

مملكــة البحريــن وتخفيــف األعبــاء عــن املواطنــن. فقــد كان رحمــه اللــه 

حامــاًل لهمــوم الوطــن واملواطنــن ســاهرًا عــى مصالحهــم ورفاهيتهــم. 

ــه  ــك حفظ ــة املل ــاة لجالل ــازي واملواس ــدق التع ــع أص ــام أرف ــذا املق ويف ه

اللــه ولســمو ويل العهــد ورئيــس الــوزراء حفظــه اللــه ولســمو الشــيخ عــي 

بــن خليفــة آل خليفــة ولــألرسة املالكــة الكرميــة وشــعب البحريــن الــويف يف 

فقيــد البحريــن واالنســانية .

ســيبقى املغفــور لــه ســمو األمــر خليفــة بــن ســلان آل خليفــة يف ذاكــرة 

جمعيــة املهندســن البحرينيــة ويف قلــوب املهندســن.

املهندس

عبداملجيد القصاب
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خليفة بن سلان .. مهندس وطن
 مــن عــرف األمــر الراحــل خليفة بــن ســلان آل خليفة 
ســواء مــن املواطنــن أو املقيمــن يصعــب عليهــم إيجاد 
فبصاتــه   ، تصل إىل مصافــه  الكلات املناســبة التي 
ــت  ــواء كان ــن س ــة البحري ــاء مملك ــة يف كل أرج واضح
برامــج  أو  هندســية  مشــاريع  أو  رشكات  أو  وزارات 

ــة أو مؤسســات املجتمــع املــدين. تنموي
ــه  ــن مواقف ــا م ــتذكر بعًض ــعني إال أن أس ــا ال يس وهن
الجليلــة معنــا يف جمعيــة املهندســن البحرينيــة، إذ 
حــرص كل مجلــس إدارة عــى زيــارة ســموه بعــد 
انتخابــات كل مجلــس جديــد ولــدى تنظيــم  املؤمتــرات 
التــي تقــام تحــت رعايــة ســموه وحــن وصــول وفــود 
الهيئــات الهندســية الخليجيــة والعربيــة، ونحــن بدورنــا 
ــغ  ــام البال ــاوة اســتقبال ســموه واالهت ــى حف ــن نن ل
ــرف  ــديد للتع ــه الش ــا وحرص ــاّدة معن ــث الج واألحادي

ــرًدا. ــرًدا ف ــة الحضــور ف عــى كاف
ــخ  ــن تاري ــا م ــن عاًم ــارب الخمس ــا يق ــدار م ــى م وع
جمعيــة املهندســن البحرينيــة ملســنا اهتامــه بالقطــاع 
ــالل  ــن خ ــك م ــن وذل ــن البحريني ــديس واملهندس الهن
ــاء و  ــة رؤس ــارات كاف ــموه لزي ــتقبال س ــب واس ترحي
الســابقن لســموه  الجمعيــة  أعضــاء مجالــس إدارة 
باإلضافــة إىل اســتقباله لوفــود اتحــاد املهندســن العــرب 
يف عــدد مــن دوراتــه واجتاعاتــه، باإلضافــة إىل املجلس 
األعــى لالتحــاد الهنــديس الخليجــي الــذي يضــم جميــع 

ــة. ــية الخليجي ــات الهندس الهيئ

ويف الســياق ذاتــه، فقــد ترفــت جمعيــة املهندســن 
البحرينيــة بزيــارة ســموه يف عــدة مناســبات، إذ 
كانــت الزيــارة األوىل مبناســبة افتتاحــه مقــر الجمعية 
يف عــام 1992 حينــا افتتحــه األمــر الراحــل الشــيخ 
ــدس  ــام كان املهن ــة أي ــلان آل خليف ــن س ــى ب عي
عــاد عبدالرحمــن املؤيــد رئيســا للجمعيــة، والزيــارة 
الثانيــة يف عــام 1997 يف احتفاليــة الجمعيــة باليوبيل 
الفــي والتــي أقيمــت تحــت رعايــة و بحضــو األمــر 
الراحــل الشــيخ عيــى بــن ســلان طيــب اللــه 
ــاًل  ــذك  فض ــة أن ــا للجمعي ــت رئيس ــا كن ــراه عندم ث
عــن تفّضــل ســموه شــخصيّا بافتتــاح أعــال مؤمتــر 
الــرق األوســط لالتصــاالت ”ميكــوم يف مــارس 1999 

يف مركــز املعــارض.
ــه  ــب الل ــلان – طي ــن س ــة ب ــر خليف ــمو األم ولس
الهندســية،  باملشــاريع  خاصــة  اهتامــات  ثــراه، 
ــا مــن كل مــروع قبــل بدايتــه  فقــد كنــا نــراه قريبً
ــور  ــرق إىل أم ــل والتط ــى أدق التفاصي ــالع ع واالط
إن  كــا  بــال،  عــى  تخطــر  هندســية عمليــة ال 
زياراتــه امليدانيــة للعديــد مــن املشــاريع الهندســية 
ــة للتأكــد مــن تنفيذهــا عــى أكمــل وجــه  والتنموي
لهــا وقــع خــاص عــى تلــك املشــاريع الســيا حــن 
االســتاع إىل نصائحــه وتوجيهاتــه التــي كانــت تزيــد 
ــذي ال  ــر ال ــاريع؛ األم ــك املش ــن تل ــراء أي م ــن ث م
يســعنا معــه إال أن نطلــق عــى ســموه مهنــدس 

ــن.  الوط
إرصاره  أذكــر  ســموه،  إىل  زيــارايت  خــالل  ومــن   
الشــديد عــى أهميــة التوثيــق الكامــل ألنشــطة 
ــة  ــارات التالي ــب الزي ــك ف ــه لذل ــة و متابعت الجمعي
وإن دلَّ ذلــك عــى يشء فإمنــا يــدّل عــى مــدى 
اهتــام ســموه بتوثيــق أعــال املهندســن وأنشــطة 
الجمعيــة  كونهــا  البحرينيــة  املهندســن  جمعيــة 

املهنيــة الرائــدة عــى أرض مملكــة البحريــن.
 ختاًمــا، فســوف نشــتاق جميعنــا بــال شــك إىل تلــك 
ــاداته  ــح ســموه وإرش ــاءات واالســتاع إىل نصائ اللق
ــي  بــكل دقــة وحــرص. رحــم اللــه ســمو األمــر املل
ــا للــه و  الشــيخ خليفــة بــن ســلان آل خليفــة و ان

انــا اليــه راجعــون.

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي 

رئيس جمعية املهندسني البحرينية
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مهندس الوطن

تأسســت جمعيــة املهندســن البحرينيــة ســنة 1972، بُعيــد اســتقالل البحريــن، 

مبباركــة رئيــس الــوزراء ســمو الشــيخ خليفــة، طيــب اللــه ثــراه.

ــرات  ــة املؤمت ــديس، بإقام ــايف الهن ــي والثق ــل املهن ــة يف العم ــدأت الجمعي وب

ــوزراء  ــس ال ــل رئي ــن قب ــة م ــرات املهم ــة، للمؤمت ــة، ورعاي ــدوات، مببارك والن

ــراه. ــه ث ــب الل ــة، طي ــيخ خليف ــمو الش س

ــارة  ــم بزي ــاً عمله ــدأوا جميع ــاء وب ــواىل الرؤس ــة، وت ــات اإلداري ــت الهيئ وتوال

رئيــس الــوزراء ســمو الشــيخ خليفــة، طيــب اللــه ثــراه، ســعياً منهــم للتــرف 

ــه ســموه عــى  ــذي مل يبخــل ب ــل رضــاه ال ــه، وني ــه واالســتاع لتوجيهات بلقائ

الجمعيــة قــط. 

ــة  ــه املهن ــت في ــذي ترَّف ــي ال ــوم الذهب ــل الي ــي، ب ــر الذهب ــاء الع ــم ج ث

ــه ثراهــا،  ــادة الرشــيدة، أمــراً ورئيــس وزراء، طيــب الل ــارة القي ــا بزي أجمُعه

وويل العهــد جاللــة امللــك املفــدى أطــال اللــه عمــره وأبقــاه، الفتتــاح مقرهــا. 

يــوَم ترفــُت بــأن أحظــى بــرف اســتقبالهم كرئيــس الجمعيــة يف ذلــك اليــوم 

ــو 1992 م. ــد، الثالــث والعريــن مــن يوني الخال

ــت  ــه، وافتتح ــة برعايت ــت الجمعي ــه، وعمل ــة مبباركت ــت الجمعي ــد تأسس فق

ــم  ــه، ث ــه وحكمت ــة بتوجيهات ــا، وازدهــرت املهن ــة مقرهــا بتريفــه له الجمعي

ويف يــوٍم أغــٍر؛ الحــادي عــر، مــن الشــهر الحــادي عــر، مــن العــام الشــؤم 

2020م:

طــوى الجزيرة حتى جاءين خٌر        فزعت فيه بآمايل إىل الكـــــذِب

حتى إذا مل يدع يل صدقه أمالً         رشقت بالدمع حتى كاد يرق يب

                                                                             (املتنبي)

ــاً  ــن جميع ــان املهندس ــن، وأع ــي املهندس ــن، راع ــدس الوط ــه مهن ــم الل رح

عــى االقتــداء بنهجــه، لرفعــة مهنتهــم، وإحيــاء ذكــراه، داعــن اللــه أن يلهمنــا 

جميعــاً الصــر والســلوان عــى فقــده.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

املهندس

عاد عبد الرحمن املؤيد
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مــن مهنــدس إىل مديــر إلدارة الكهربــاء، ثــم أضيفــت 

مســئولية إدارة امليــاه، ثــم متــت ترقيتــي  إىل وكيــل 

مســاعد للكهربــاء واملــاء، ثــم وكيــالً للــوزارة.

ــاء  ــاء وامل ــرتة توســع قطــاع الكهرب ــك الف وخــالل تل

ــة يف  ــات الحكومي ــر القطاع ــن أك ــح واحــداً م ليصب

البحريــن نظــراً لإلرتفــاع الشــديد ســنوياً يف الطلــب 

ــل املؤسســات  ــن قب ــات هــذا القطــاع م عــى خدم

ــه  ــه الل ــموه رحم ــن. وكان س ــن يف البحري واملواطن

يتابــع ذلــك التوســع ويرعــاه ويدعمــه إىل أقــى حــد 

مــن خــالل توفــر امليزانيــات الالزمــة لتمويــل ذلــك 

ــي شــخصياً يف كل  ــا كان ســموه يدعمن التوســع. ك

مــا أتقــدم بــه مــن خطــط وإقرتاحــات لتطويــر ذلــك 

القطــاع الــذي أصبــح يف مثانينــات القــرن املــايض 

منوذجــاً يحتــذى بــه عــى مســتوى منطقــة الخليــج 

بــل عــى مســتوى العــامل العــريب.

وعندمــا خرجــت مــن الــوزارة يف عــام 1995، طلــب 

ســموه رحمــه اللــه أن أزوره يف مكتبــه، حيــث تقــدم 

يل بوافــر الشــكر عــى الخدمــات التــي قدمتهــا 

ــة عقــود، وهــي الخدمــات  ــوزارة عــى مــدى ثالث لل

ــة ودعــم  ــوال رعاي ــا ل ــي مــاكان باإلمــكان تقدميه الت

ســموه الدامئــن، وإهتــام ســموه البالــغ بقطــاع 

الكهربــاء واملــاء بصــورة ملحوظــة إلرتباطــه بصــورة 

مبــارشة بحيــاة ورفاهيــة املواطــن. ومل يكتــِف ســموه 

بإســتقبايل وشــكري وهــو مــا كان ميثــل تقديــراً 

ــد  ــه يل بع ــه توج ــبة يل، ولكن ــن كاٍف بالنس ــر م أك

ذلــك بخطــاب شــكر بتوقيــع ســموه الكريــم، يف 

لفتــة رائعــة عــى إهتــام ســموه بتكريــم موظفــي 

الحكومــة وحرصــه عــى أن يــأيت ذلــك التكريــم منــه 

شــخصياً. و عندمــا كنــت أزوره يف مجلســه اإلســبوعي 

ــوزارة، كان دامئــاً يشــيد أمــام  بعــد خروجــي مــن ال

ــت  ــي تحقق ــازات الت ــس باإلنج ــن يف املجل الحارضي

ــي يف  ــاء و املــاء خــالل فــرتة خدمت يف مجــال الكهرب

الــوزارة و هــو األمــر الــذي كان يخجــل تواضعــي ألين 

أؤمــن ان مــا كنــت أقــوم بــه هــو واجبــي الطبيعــي 

و ال يســتدعي مثــل تلــك اإلشــادة.  

وهكــذا كانــت عالقتــه معــي كمهنــدس متــدرب 

يخطــو خطواتــه األوىل يف حياتــه املهنيــة، حيــث أتاح 

ــي أرتقــي يف عمــي اىل أعــى  ــة ل يل الفرصــة الكامل

مســتوى. وهــذا كان ديدنــه مــع كافــة مســئويل 

ــه  ــعة وأدخل ــه الواس ــه برحمت ــده الل ــة، تغم الدول

ــه. ــيح جنات فس

12

Mohandis Issu 70 without QR Code .indd   71Mohandis Issu 70 without QR Code .indd   71 03/04/2021   10:09 AM03/04/2021   10:09 AM



س
ـد

ــ
ــ

ــ
ــ

هن
مل

ا

70العدد        - جمعية املهندسين البحرينية

11

أود يف حديثــي عــن املغفــور لــه بــإذن اللــه تعــاىل صاحــب الســمو امللــي 

األمــر خليفــة بــن ســلان آل خليفــة أن أركــز عى عالقتــه كقائد وكمســئول 

ــه صغرهــم وكبرهــم. وأود أن أتخــذ مــن  أعــى يف الحكومــة مــع موظفي

عالقتــي الشــخصية مــع ســموه عــى مــدى ثالثــة عقــود مــن خدمتــي يف 

الحكومــة كمثــال عــى تلــك العالقــة بــن املوظــف واملســئول. فقــد بــدأت 

ــة يف  ــات الهندس ــدى كلي ــن إح ــدس م ــي كمهن ــد تخرج ــة بع ــك العالق تل

بريطانيــا يف أواخــر الســتينات مــن القــرن املــايض حيــث كنــت أحــد أوائــل 

الخريجــن البحرينيــن يف هــذا املجــال وتــم توظيفــي يف البدايــة كمهنــدس 

يف محطــة الجفــر لتوليــد الكهربــاء.

ــا، كان املهندســون  ــن بريطاني ــن ع ــل إســتقالل البحري ــرتة قب ــك الف ويف تل

ــث  ــة حي ــاء يف الدول ــاع الكهرب ــى إدارة قط ــون ع ــم املهيمن ــز ه اإلنجلي

كانــوا يعاملــون البحرينيــن كموظفــن مــن الدرجــة الثالثــة بعــد املوظفــن 

ــود. ــز و الهن اإلنجلي

ــدوام  ــالل ال ــتخدمها خ ــب أس ــة مكت ــدّى طاول ــن ل ــرتة مل يك ــك الف ويف تل

ــن  ــديدة م ــات ش ــت ملضايق ــددة. وتعرض ــئوليات مح ــدّى مس ــن ل ومل تك

ــن  ــرون يف وجــود املهندســن البحريني ــوا ي ــن كان ــز الذي املســئولن اإلنجلي

تهديــداً لوجودهــم ونفوذهــم. وقــد إنتهــت تلــك املضايقــات بعــد شــهور 

ــدس. ــايت كمهن ــم باإلســتغناء عــن خدم ــاة بإبالغــي مــن قبله مــن املعان

ــر  ــمو األم ــب س ــايل إىل مكت ــوم الت ــت يف الي ــي إال أن توجه ــا كان من ف

ــاء،  ــرة الكهرب ــك الوقــت رئيســاً ملجلــس إدارة دائ ــذي كان يف ذل خليفــة ال

والــذي قابلنــي فــوراً وإســتمع إىل شــكواي بصــدر رحــب وبدهشــة شــديدة 

ــة  ــوراً إىل الوظيف ــاديت ف ــر بإع ــم أم ــز، ث ــئولن اإلنجلي ــة املس ــن معامل م

ــز يف  وتحســن ظــروف العمــل مبــا يســاوي بينــي وبــن املهندســن اإلنجلي

ــك 180 درجــة. ــد ذل ــم يل بع ــث تغــرت معاملته ــات، حي ــا و الواجب املزاي

ــة،  ــموه الدامئ ــة س ــت رعاي ــاء تح ــواري يف إدارة الكهرب ــدأ مش ــذا ب وهك

حيــث أعيــد تنظيــم اإلدارة بعــد إســتقالل البحريــن عــام 1971، شــأنها يف 

ذلــك شــأن باقــي اإلدارات الحكوميــة، ثــم تدرجــت مســئوليايت بعــد ذلــك 

املهندس

جميل كاظم العلوي
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د. عبداللطيف كانو

أول رئيس لجمعية املهندسني البحرينية

البحرينيــة”:  األمــر  لـــ “املهندســني  الرئيــس األول 

الراحــل كان أكــرب داعــا لجمعيــة املهندســني البحرينية

يومــا  نوفمــر 2020  املوافــق 11  األربعــاء  يكــن  مل 

ــن، إذ تلقــت اململكــة  ــا ميــر عــى مملكــة البحري عادي

أكــر األخبــار أملــا وحزنــا وحققــت أكــر خســائرها 

عنــد تلقيهــا خــر رحيــل رجــل الدولــة األول ومؤســس 

نهضتهــا الحديثــة وأحــد أكــر قادتهــا العظــام صاحــب 

الســمو امللــي األمــر خليفــة بــن ســلان آل خليفــة – 

ــراه. ــه ث ــب الل طي

كان لألمــر الراحــل الشــيخ خليفــة بــن ســلان– طيــب 

ــن  ــن م ــه البحري ــت إلي ــا وصل ــل مل ــراه – الفض ــه ث الل

نهضــة ومنــو وإزدهــار عــى جميــع األصعــدة، إذ أفنــى 

ــرن مــن الزمــن ليحقــق  ــارب النصــف ق ــا يق ســموه م

خاللهــا مســرة النهضــة والتنميــة الشــاملة ململكــة 

ــع  ــي يتمت ــة الت ــرات املتكامل ــتعينا بالخ ــن مس البحري

بهــا شــخصه، إذ يعتــر األمــر الراحــل مدرســة متكاملــة 

يف تحقيــق التنميــة والنهضــة والعطــاء بــال حــدود لــكل 

مــا فيــه مصلحــة مملكــة البحريــن وشــعبها الــويف.

وعــر هــذه املنصــة اســتذكر أبــرز العوامــل التــي أثــرت 

ــي  كان  ــة والت ــن البحريني ــة املهندس ــيس جمعي بتأس

ــد  ــالد بع ــم الب ــذي ع ــد ال ــعور الجي ــها الش ــى رأس ع

االســتقالل عــن بريطانيــا يف عــام 1971، وهــو العــام 

ــراه  ــه ث ــب الل ــه ســموه – طي ــوىل في ــذي ت ــه ال ذات

ــة إىل  ــالد، وباإلضاف ــوزراء يف الب ــس ال ــب رئي – منص

ــن يف  ــن املهندس ــي م ــر متنام ــع صغ ــاق مجتم انبث

البحريــن األمــر الــذي أدى إىل شــعور متزايــد بحاجــة 

ــديس،  ــي للمجتمــع الهن ــل املهن التمثي

مهنيــة  جمعيــة  تأســيس  فكــرة  ولــدت  وعليــه 

متخصصــة ملهنــة الهندســة واملهندســن يف البحريــن، 

الرشــيدة  للقيــادة  روؤيتنــا  رفــع  بعدهــا  ليتــم 

ــى  ــرة تج ــت بالفك ــا رحب ــي بدوره ــة والت والحكوم

ذلــك عــر تقديــم كافــة الدعــم واملســاندة للجمعيــة 

ــا الراهــن، إذ كان ســمو  ــذ تأسيســها وحتــى وقتن من

األمــر الراحــل داعــا كبــرا للجمعيــة منــذ تأسيســها 

ــرات  ــن املؤمت ــد م ــه للعدي ــرف برعايت ــا نت إذ كان

تنظمهــا  التــي  املتخصصــة  املهنيــة  واملعــارض 

ــة. ــا ورفع ــا زخ ــذي يزيده ــر ال ــة األم الجمعي

ــة مــن  ــة املبذول ــدور الفعــال والجهــود الدؤوب إن ال

لــدن ســمو األمــر خليفــة بــن ســلان آل خليفــة – 

طيــب اللــه ثــراه األثــر البالــغ والعميــق يف املســرة 

التنمويــة للمملكــة، تحديــدا يف عمليــة التنميــة 

شــهدتها  التــي  العمرانيــة  والنهضــة  املســتدامة 

ومازالــت تشــهدها مملكــة البحريــن متمثلــة يف 

واالســتثارية  التنمويــة  املشــاريع  مــن  العديــد 

الضخمــة والتــي جميعهــا تصــب ضمــن بوتقــة 

العمــل الهنــديس يف اململكــة ليصبــح مــن أهــم 

القطاعــات الحيويــة املؤثــرة يف عمليــة التنميــة.

ــة  ــدا ورجــل الدول ــا خال ــزا وطني ســيبقى ســموه رم

ــة يف  ــات األوىل والباقي ــه البص ــراز األول ل ــن الط م

بنــاء مملكــة البحريــن الحديثــة بــكل اقتــدار وكفاءة 

ــة  ــل الدولي ــة املحاف ــال يف كاف ــا الفع ــز دوره وتعزي

ــة. ــة والعاملي واإلقليمي

ــل أن  ــز وج ــه ع ــأل الل ــعنا إال أن نس ــا، ال يس ختام

يتغمــد روح فقيــد الوطــن ورجــل الدولــة األول 

بواســع رحمتــه وأن يســكنه فســيح جنانــه.

أنا لله وأنا إليه راجعون.
10
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إعداد: أمل العرادي

فقــدت مملكــة البحريــن واملنطقــة 

جمعــاء بوفــاة صاحــب الســمو امللــي 

األمــر خليفــة بــن ســلان آل خليفــة 

قائــدا حكيــا كــرس حياتــه يف خدمــة 

ــة. ــات يف اململك ــف القطاع مختل

ــي  ــات الت ــرز القطاع ــن أب ــت م إذ كان

ــه  ــب الل ــموه – طي ــام س ــت اهت نال

الــذي  الهنــديس  القطــاع   – ثــراه 

ــموه  ــد س ــرة يف عه ــة وف ــهد نهض ش

وعليــه ترفــت جمعيــة املهندســن 

عــدة  يف  ســموه  بزيــارة  البحرينيــة 

األوىل  الزيــارة  كانــت  إذ  مناســبات، 

الجمعيــة يف  مقــر  افتتــاح  مبناســبة 

األمــر  افتتحــه  حينــا   1992 عــام 

الراحــل عيــى بــن ســلان آل خليفــة 

عندمــا كان املهنــدس عــاد املؤيــد 

ــة يف  ــارة الثاني ــة، والزي ــا للجمعي رئيس

الجمعيــة  احتفاليــة  العــام 1997 يف 

باليوبيــل الفــي والتــي أقيمــت تحــت 

رعايــة وبحضــور األمــر الراحــل الشــيخ 

 – خليفــة  آل  ســلان  بــن  عيــى 

رحمــه اللــه- فضــال عــن تفضــل ســموه 

شــخصيا بافتتــاح أعــال مؤمتــر الــرق 

األوســط لالتصــاالت ”ميكــوم“ بتاريــخ 

8 مــارس 1999 يف مركــز املعــارض.

ســيبقى صاحــب الســمو امللــي األمــر 

الراحــل خليفــة بــن ســلان  رمــزا 

ــا  ــال دروس ــه األجي ــتمد من ــا تس وطني

التقــدم واإلزدهــار عــى مــر  نحــو 

ــه  ــة، وســتظل إنجازات العصــور واألزمن

مبختلــف القطاعــات حــارضة يســطرها 

ــخ. التاري

ويف مجلــة املهنــدس وعــر عددهــا الـــ 

ــالال  ــة إج ــن وقف ــا م ــد لن 70، كان الب

وتســليط الضــوء عــى العديــد مــن 

الذكريــات واملواقــف الجليلــة التــي 

جمعــت عــدد مــن روؤســاء الجمعيــة 

فجــاءت   .. ســموه  مــع  الســابقن 

كــا  ذلــك  عــن  معــرة  كلاتهــم 

القادمــة: تقرأونهــا يف الســطور 

فقيد الوطن ..
خليفة بن سلمان سيبقى رمزا شامخا ىلع مر العصور
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الدكتور
عيىس قمرب

رئيس التحرير

ــاة شــخصية نــذرت نفســها بالرقــي وعلــو وطــن، حيــث ســاهمت وبذلــت  حي
ــث أن  ــي، وحي ــدة نواح ــن ع ــه م ــمو ب ــن، والس ــذا الوط ــاء به ــا لالرتق جهده
جمعيــة املهندســن البحرينيــة، تهتــم بالجوانــب الهندســية، فقــد التقــت 
بشــخصيات هندســية بذلــت كذلــك مــن الجهــد وأخــذت عــى عاتقهــا رئاســة 
ــة، وتحدثــت هــذه  ــة املهندســن البحريني ــديس، وهــو جمعي ــرح الهن هــذا ال
ــخصية  ــذه الش ــها، وه ــذرت نفس ــي ن ــخصية الت ــات الش ــن حي ــخصيات ع الش
هــي صاحــب الســمو امللــي األمــر خليفــة بــن ســلان آل خليفــة رحمــه اللــه 
تعــاىل وأســكنه فســيح جناتــه، حيــث تــرأس مجــاس الــوزراء يف الفــرتة مــن 19 
ــم ذكــر يف هــذا  ــا ت ــرتك للقــارئ م ــى 11 نوفمــر 2020م، ولن ــر 1970م حت يناي
العــدد مــن إنجازاتــه رحمــه اللــه. لقــد تــرك إرثــا كبــراً مــن اإلنجــازات التنمويــة 
الكبــرة والكثــرة يف املجــاالت الهندســية، وهــذه اإلنجــازات عــززت مكانــة 

ــامل أجمــع. ــن دول الع ــن ب مملكــة البحري
تــم يف هــذا العــدد االلتقــاء بشــخصية العــدد، هــذه الشــخصية التــي كابــدت 
وارتقــت إىل أعــى املناصــب بجدهــا واجتهادهــا، هــذه الشــخصية هــي ســعادة 
ــدء  ــد ب ــارك، فق ــارص املب ــن ن ــل ب ــدس وائ ــاء املهن ــاء وامل ــؤون الكهرب ــر ش وزي
مشــواره بدراســة الهندســة املعاريــة بعــد إنهائــه الثانويــة العامــة يف جامعــة 
البحريــن، وتبــع ذلــك مواصلــة دراســته يف جامعــة ســندرالند باململكــة املتحــدة 
لنيــل املاجســتر. كــا التحــق بالعمــل يف وزارة شــئون البلديــات وشــئون البيئــة 
متدرجــاً فيهــا لعــدة مناصــب، كــا تــم تقليــد وســام الكفــاءة مــن الدرجــة األوىل 
مــن لــدن جاللــة عاهــل البــالد املفــدى حفظــه اللــه ورعــاه. وبعــد ذلــك حــي 
بتكليــف مــن لــدن حــرة صاحــب الجاللــة عاهــل البــالد املفــدى امللــك حمــد 
بــن عيــى بــن ســلان آل خليفــة حفظــه اللــه ورعــاه بتعيينــه وزيــراً لشــؤون 

الكهربــاء واملــاء.
ال تنــى جمعيــة املهندســن البحرينيــة إلقــاء الضــوء عــى مهنــديس املســتقبل 
ومــا توصلــوا إليــه قبــل إنهائهــم دراســتهم الجامعيــة وقبــل التحاقهــم بســوق 
العمــل، بالتطــرق يف هــذا العــدد إىل مشــاريع طلبــة هندســة جامعــة البحريــن، 
وهــذا يلقــي الضــوء عــى مــدى عنايــة جمعيــة املهندســن البحرينيــة مبهنــديس 
املســتقبل، وهــذا مــن بــاب تشــجيعها لهــم، وتقديرهــا لهــم ولهــن. إن الجمعيــة 
ــدس أن  ــة املهن ــة يف مجل ــة الهندس ــاريع طلب ــرض مش ــالل ع ــن خ ــح م لتطم
التوظيــف وحصولهــم عــى درجــة  بعــد  البحــث  تحفزهــم لالســتمرار يف 
ــم  ــن تقدي ــة للخريج ــام الجمعي ــل اهت ــن ج ــة. وم ــوس يف الهندس البكالوري
ــد طرحــت هــذا  ــن خــالل طــرح املســابقات ملشــاريع التخــرج، وق ــز م الجوائ
ــي  ــة)، وهــذا يلق ــة (النســخة الثاني ــة املهندســن البحريني ــزة جمعي ــام جائ الع

ــة الواضحــة. الضــوء عــى إحــدى رســائل الجمعي
ــن  ــدد م ــذا الع ــداد ه ــاهم يف اع ــن س ــكر كل م ــعني إال أن نش ــاً ال يس ختام
كتــاب املقــاالت، ونشــكرهم عــى مســاهمتهم، كــا نطمــح يف مشــاركة زمالئنــا 
ــبوه  ــا اكتس ــهم ومب ــش يف نفوس ــا يجي ــاهمة مب ــات باملس ــن واملهندس املهندس
مــن خــرة خــالل مشــوارهم الطويــل يف حياتهــم الهندســية، ونتمنــى لهــم كل 

ــم. ــاح يف حياته ــق والنج التوفي

جمعيــة  رســائل  منطلــق  مــن 
املهندســني البحرينيــة، نــرش العلــم 
زمالئهــم  ومشــاركة  الهنــديس، 
وزميالتهن املهندســني واملهندســات 
ــش  ــا يجي ــكل م ــع ب ــراء املجتم بإث
معلومــات  مــن  خاطرهــم  يف 
يتــم تبادلهــا مــن خــالل مجلــة 
نطمــح  مــا  وهــذا  املهنــدس، 
للتطــرق لــه يف العــدد 70 مــن 

املهنــدس.

ويســعدنا يف هــذا العــدد التطــرق 
إىل ملــف العــدد، بإلقــاء الضــوء 
بعــد  التاريخيّــة  الخطــوة  عــى 
صاحــب  لتوجيهــات  االمتثــال 
ــن  ــر ســلان ب ــي األم الســمو املل
حمــد آل خليفــة ويل العهــد رئيــس 
إنشــاء  وهــو  الــوزراء  مجلــس 
ــار  ــد مبط ــافرين الجدي ــى املس مبن
البحريــن الــدويل والــذي افتتــح يف 

2021م.  ينايــر   28
بعــد ذلــك، تــم إلقــاء الضــوء عــى 
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م. رجاء يوسف الزياين

مديرة مركز التقنية والتدريب

م. جواد جعفر الجبل

أمن الرس

م. ريم أحمد العتيبي

مديرة لجنة اإلعالم والعالقات العامة
م. أمين محمد النارص

مدير شؤون العضوية واملهنة

د. رائدة سيد كاظم العلوي

األمن املايل

م. محمد عيل الخزاعي

نائب الرئيس

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي

الرئيس

أعضاء مجلس اإلدارة

د. هيثم عيىس القحطاين

مدير املؤمترات واملنتديات

م. ريم إبراهيم خلفان

مديرة األنشطة وخدمة املجتمع
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6

10

23

29

33

8

18

26

30

37

كلمة رئيس التحرير

د. عيىس قمرب

مقاالت الرؤوساء السابقني

مقاالت فنية

املوازنة بني متطلبات 

االعتاد الوطنية والدولية 

لتحقيق التوجهات 

االسرتاتيجية الوطنية – 

وعالقتها بكوفيد 19
د. بسام محمد عبدالله الحمد

قسم الهندسة الكيميائية – 

كلية الهندسة

مقاالت فنية

تزايد الهجات اإللكرتونية 

عى قطاع الرعاية الصحية
د. وائل املدين – أستاذ مشارك

كلية تقنية املعلومات – جامعة 

البحرين

مرشوع

مبنى املسافرين الجديد

مبطار البحرين الدويل

مقاالت فنية

هندسة نظم الذكاء 

الصناعي
د. إبراهيم عبدالله مطر

كلية الهندسة - جامعة 

البحرين

هوايات ومواهب

ورث هواية الفروسية من 

جده ووالده .. 
املهندس حمزة مناع

مشاريع الطلبة

رحلة مع مهندس

ممكلة البحرين متتلك 

منظومة شاملة ترتكز عى 

سن القوانني والترشيعات 

القرارات املنظمة للقطاع 

الهنديس
املهندس وائل بن نارص املبارك

وزير شؤون الكهرباء واملاء 

ملف العدد

فقيد الوطن ..

خليفة بن سلان سيبقى 

رمزا شامخا عى مر العصور

ى
تو

ــ
ــ

ــ
ــ

حـ
مل

ا

املهنــــــدس
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د. عيى قمر

م. ريم العتيبي

م. غادة املرزوق

م. معاذ الطريفي

م. هبة صابر

م. حمزه مناع

املنشــورة  واملواضيــع  اآلراء 

وجهــة  بالــرورة  متثــل  ال 

املهندســني  جمعيــة  نظــر 

بالتــايل  وهــي  البحرينيــة. 

غــر مســؤولة عنهــا

أمل العرادي

هاتف : 7100 1772 973+
فاكس:  7475 1782 973+

جمعية املهندسن البحرينية

يرجى إرسال املوضوعات العلمية 

والهندسية التي ترغبون يف نرها 

عى عنوان الجمعية

ص . ب . : 853 - املنامة

مملكة البحرين

mohandis@bse.bh :الريد اإللكرتوين

www.bse.bh :صفحة الجمعية

@BSEMohandis

رئيس هيئة التحرير

أعضاء هيئة التحرير

مسؤول اإلعالم والعالقات العامة

مجلة دورية تصدر عن
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مشروع
مبنى املسافرين اجلديد

مبطار البحرين الدولي

سعادة املهندس وائل بن ناصر املبارك

وزيرة شؤون الكهرباء واملاء
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