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المهندس عبد النبي الصباح:

»ما يميز جمعية المهندسين البحرينية هو 
روح الفريق الواحد الشغوف والمحب للعمل 

التطوعي النابع من أهلنا وزمالئنا الرواد 
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المهندس إبراهيم البورشيد:

»ترددت بين الطب والهندسة.. 
فكان شغفي باألرقام الفيصل 

لصالح الهندسة«

المهندس حمد بدو:

»جمعُت الحلول الهندسية واألفكار 
المستدامة في فكرة لمواجهة 

التحديات البيئية«



 رئيس هيئة التحرير:
م. محمود يعقوب

 أعضاء التحرير:
م. جعفر محمد علي

د. عيسى قمبر
م. حمد إبراهيم بدو

م. حوراء مشيمع
م. إبراهيم البورشيد

م. علي جميل السباع
م. أميرة مجيد

 مسؤول اإلعالم:
حسين إسماعيل

 التصميم واإلخراج الفني:
علي المال

مجلة دورية تصدر عن:

المنشورة  والمواضيع  اآلراء 
ال تــمــثــل بـــالـــضـــرورة وجــهــة 
المهندسين  جــمــعــيــة  نــظــر 
غير  بالتالي  وهي  البحرينية، 

مسؤولة عنها.

ص. ب.: 856 - المنامة
مملكة البحرين

mohandis@bse.bh :البريد اإللكتروني
www.bse.bh :صفحـــة الجمعيـــة

العلمية  ــمــوضــوعــات  ال ــال  ــ إرسـ ــرجــى  ي
والهندسية التي ترغبون في نشرها على 

عنوان الجمعية.

جمعية المهندسين البحرينية
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كلمة رئيس التحرير
م. محمود يعقوب

رحلة مع مهندس
المهندس عبد النبي الصباح:

ــة هــو  ــة المهندســين البحريني ــز جمعي ــا يمي "م
روح الفريــق الواحــد الشــغوف والمحــب للعمــل 
التطوعــي النابــع مــن أهلنــا وزمالؤنــا الــرواد 

لتحقيــق أفضــل اإلنجــازات". 

المهندس حمد بدو الفائز باختيار لجنة الوزراء 
في مسابقة االبتكار الحكومي "فكرة": 

"جمعُت الحلول الهندسية واألفكار المستدامة 
في فكرة لمواجهة التحديات البيئية".

تصميم المناهج الهندسية
د. حصة الجنيد

قراءة في كتاب: مراجعة كتاب
جماليات المكان لغاستون باشالر

م. إبراهيم البورشيد
"ترددت بين الطب والهندسة.. فكان 

شغفي باألرقام الفيصل لصالح الهندسة"

العالم الرقمي والهندسة اإلنشائية    
م. لينا عمر أحمد الحاج قاسم - مصر

فرص المهندسين الكيميائيين في 
صناعة التنقيب عن النفط والغاز

د. محمد علي بن شمس

النفط والغاز المحصور  
رافد جديد لالقتصاد البحريني

د. عبد الله المقيرحي

اختراع نظام الحماية واإلنقاذ للمسابح 
م. علي عبدالله إسماعيل، م. علي جميل 

 السباع، م. جنان المرزوق 

مشاريع التخرج الهندسية للطلبة



أعضاء مجلس اإلدارة

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي
الرئيس

م. محمد علي الخزاعي
نائب الرئيس

م. رجاء الزياني
مديرة التدريب

م. حبيب الجبوري 
مدير األنشطة العامة وخدمة المجتمع

د. رائدة سيد كاظم العلوي
األمين المالي

م. ريـم خلفان
مدير شؤون األعضاء والمهنة

م. ياسر العباسي
أمين السر

د. هيثم القحطاني
مدير المؤتمرات والمنتديات

م. جعفر محمد
مدير اإلعالم والعالقات العامة



م. محمود محمد يعقوب 

كلمة رئيس التحرير

القراء األعزاء،

تحية طيبة وبعد،،،

المهندس،  السبعين مــن مجلة  بعد  الــواحــد  الــعــدد  فــي  بكم  أرحــب 
ويطيب لي أن أبارك لكم حلول العام الميالدي الجديد 2022 وأسأل 
هللا تعالى أن يبارك لنا عامنا هذا في تحقيق ما نأمل من األهداف، 
وباألخص ما نصبو إليه من تحصيل العلم وتقديم المعرفة الشاملة 
المحلي  الــصــعــيــديــن  الــبــحــريــنــي عــلــى  الــمــهــنــدس  لــالرتــقــاء بمسيرة 

والدولي.

بالعديد  زاخـــًرا  كــان  2021 حيث  العام نستذكر عــام  بداية هــذا  مع 
ــداث والــتــي كــان أبــرزهــا ظهور الــتــحــورات لفيروس كورونا  مــن األحـ
الفريق  بفضل  بالنجاح  تكللت  والتي  لصده  المتخذة  ــراءات  واإلجــ
مجال  شهد  وكيف  والمقيمين،  المواطنين  وعامة  الطبي  الوطني 
السياحة والسفر انتعاشاً بعد ركود دام عامين، ونأمل بأن يستمر 

هذا االلتزام حتى نتخلص من هذه الجائحة المعدية.

وال بد لنا أن نتوقف على مدى استفادتنا من ظهور الفيروس المفاجئ، 
حيث أظهر وباء كورونا كيف بات التطور التقني والتكنولوجي يلعب 
دوًرا مهًما في كافة المجاالت، فكانت وتيرة التحول إلى الرقمية بصورة 
عدة  بعد  كــان سيطبق  مــا  أن  حيث   – المتوقع  بخالف  متسارعة 
التقنية تم حل  أٌَخــر تم تطبيقه خالل أشهر- وبفضل هذه  سنوات 

الكثير من العقبات للرجوع إلى الوضع الطبيعي في 
كافة النواحي مع الحفاظ على االحترازات والتباعد 
ــودة الــحــيــاة تــدريــجــًيــا نـــرى بــأن  االجــتــمــاعــي. ومـــع عـ
العالم ما يزال يواصل التقدم التكنولوجي حيث بدأ 
استخدام الذكاء االصطناعي في مجاالت مختلفة في 
عن  توقفنا  ذلــك،  من  النقيض  على  ولكننا  الحياة. 
مواصلة المسير بذات الزخم مع انحسار الفيروس 
تدريجًيا. وهنا تأتي األسئلة التي أضعها بين أيديكم 
الــزخــم في  تــراجــع  ــا ســبــب  للتفكير والــمــنــاقــشــة "مـ
تطوير التقنيات والتحول إلى مستوى أعلى )الذكاء 
هذه  نستخدم  أن  يمكننا  "كيف  و  االصطناعي(؟" 
التكنولوجيا لصالحنا في محاربة الفيروس؟" و"كيف 
المخاطر  التقنية  هــذه  باستخدام  نتنبأ  أن  يمكننا 

المستقبلية؟".

اليوبيل  التهاني بمناسبة  وفي الختام، أرفع لكم ولي 
مــرور  الــعــام  هــذا  يــصــادف  للجمعية، حيث  الذهبي 
خمسين عاًما على تأسيس هذا الصرح الذي ضم 
في  الــعــرب  بأشقائهم  وجمعهم  المهندسين  كــافــة 
العديد من المناسبات والفعاليات. وبهذه المناسبة 
أهمها  مــن  فعاليات  بــاكــورة  الجمعية  أطلقت  فقد 
االحــتــفــالــيــة الــرئــيــســيــة والــمــؤتــمــر الــعــام والــمــعــرض 

اإللكتروني وغيرها. 

واآلن أتمنى لكم قراءة ممتعة في أغصان هذا العدد، 
وننتظر تعليقاتكم ومالحظاتكم. 

دمتم بخير..
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أنواع العضوية

زمــيـل
Fellow

عامل
 Active
Member

خــريــج
Graduate

طـالــبمــؤازر
AffiliateStudent

Types of Memberships

استمارة طلب الحصول على عضوية
Application for Membership

امسح الكود
Scan Me

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

sajeda.alaali@bse.bh

المستندات المطلوبة
Required Documents

نسخة من شهادة البكالوريوس
Copy of Degree Certificate 1

نسخة من البطاقة الذكية
Copy of ID / CPR 5

نسخة من كشف الدرجات
Copy of Transcript 2

نسخة من جواز السفر
Copy of Passport 6

شهادات الخبرة
Experience Certificates 3

المستندات اإلضافية )إن وجدت(
Additional Documents (If any(

نسخة من عضوية مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية
Copy of CRPEP Membership 1
نسخة من شهادة عضوية المعاهد

Copy of Professional Institution Membership 2
خطاب تأكيد الوظيفة )لغير البحرينيين(

Employer Acknowledgement Letter (fon Non-Bahrainis( 3

شهادة التسجيل في الجامعة )للطلبة فقط(
University Registration (Students only( 7

صورة فوتوغرافية واحدة بمقاس 4 × 6 سم بخلفية بيضاء
One Photograph size 4 x 6 cm with white background 4

7



»ما يميز العمل في جمعية 
المهندسين البحرينية العمل بقلب 

واحد وشغف وحب شديد للعمل 
التطوعي، زرعه فينا أهلنا وزمالؤنا 

من الّرّواد، لتحقيق أفضل اإلنجازات« 

المهندس عبد النبي الصباح:

التنشئة  البدايات األولى في  بدايًة هل تحدثنا عن 
ومشوارك التعليمي المدرسي؟

أحــيــاء مدينة  أحـــد  الـــرمـــان  فــي منطقة رأس  ــدُت  ــ ول
فــي أســرة مكونة مــن خمسة  نــشــأُت  المنامة، حيث 
أبناء أشقاء، ولدين و ثالث بنات، وكنت قبل األخير 

بين إخوتي باألضافة الى أخوين وأخت غير أشقاء. 

وحين الحديث عن منطقة رأس الرمان فإنها كانت 
مدخل مدينة المنامة من الجهة الشرقية الشمالية، 
حــيــث يــقــع بــيــت عــائــلــتــي عــلــى الــســاحــل –قــبــل أن 
تمتد شرقاً وشماالً بفعل الردم البحري- مقابل أول 
محطة لتوليد الكهرباء في البحرين والتي افتتحت في 
العام 1929م )حاليا مدرسة سكينة بنت الحسين(. 

التحقُت بمدرسة رأس الرمان في المرحلة اإلبتدائية 
ومـــدرســـة أبـــو بــكــر الــصــديــق فــي الــمــرحــلــة اإلعـــداديـــة 
مع  أمضي  وكنُت  الثانوية،  الحورة  بمدرسة  وأخيراً 
زمالئي فترة اإلجازة المدرسية الصيفية في العمل مع 
منحنا  ما  وهو  كعمال،  المباني  إنشاء  في  المقاولين 
الفرصة للتعرف على مواد البناء كاإلسمنت والرمل 
التسليح والــطــابــوق والــبــالط  والــكــونــكــريــت وحــديــد 

وغيرها من مواد البناء، باإلضافة إلى طرق اإلنشاء.

وخالل دراستي الثانوية كنُت محباً لمادة الرياضيات 
والهندسة، فقد درسُت في الثانوية العامة الرياضيات 
الحديثة حيث تضمنت التفاضل والتكامل والهندسة 
بالنسبة  مــواد شيقة  وكانت  واإلحتماالت  التحليلية 

لي.

يؤمن ويعمل بالحديث النبوي "خيُر الناِس أنفُعهم للناس"، وهو قوالً وفعالً محٌب لخدمة الناس، والعمل 
التطوعي الخيري والمهني.

مشوارٌ حافل بالعطاء وخدمة في المجال الهندسي امتدت لحوالي 37 سنة، منذ التحاقه بوزارة األشغال 
والكهرباء و الماء في مارس 1981م كمهندس متدرب حتى تقاعده عن العمل في العام 2018م كمستشار 

للوزرير، وبين هذين العامين أعواٌم حبلى باإلنجاز، ورحلة مألى بالعطاء.

تلك هي رحلتنا مع شخصية هذا العدد من مجلة )المهندس( المهندس عبد النبي الصباح. 

رحلة مع مهندس

حاوره وأعد المادة للنشر: حسين إسماعيل
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وإذا عرفنا أن نشأتي كانت في منطقة رأس الرمان 
حيث كانت توجد مقابل بيتنا أول محطة لتوليد 
أقيم  كما  1929م(،  الــعــام  فــي  )أنشئت  الكهرباء 
في  )افتتح  حمد  الشيخ  جسر  بيتنا  مــن  بالقرب 
بالمنامة  المحرق  يربط  والـــذي   ) 1940م  الــعــام 
عــنــد مــنــطــقــة رأس رمــــان بــالــمــنــامــة وقـــد ســاهــم 
على  عينّي  فتحت  كما  المنطقة،  أبــنــاء  بــنــاءه  فــي 
في  العالية  بالمباني  مليئة  ألجدها  حولي  المنطقة 
تلك الفترة كمبنى الزامل مقابل مبنى الحكومة 

أو السكرتارية كما كانت تسمى آنذاك. 

وما الذي دفعكم الختيار تخصص الهندسة؟

حــبــي لــمــواد الــريــاضــيــات والــفــيــزيــاء فــي الــمــدرســة 
مقاولي  مع  الصيفية  اإلجــازة  في  وعملي  الثانوية، 
المشاريع  بقرب  العائلة  بيت  فــي  ونشأتي  البناء، 
الحيوية آنذاك كأول محطة كهرباء وجسر الشيخ 
حمد والنهضة العمرانية حولي، شكّلت كلها حافزاً 

لديّ لدراسة الهندسة.

وأيــن كانت دراســة الهندسة وبــدايــة العمل في 
القطاع الهندسي؟

لــم تــكــد اإلجـــــازة الــصــيــفــيــة بــعــد الــثــانــويــة الــعــامــة 
تنقضي حتى شــددُت رحالي إلكمال دراستي في 
الجامعة فالتحقُت بكلية هندسة األزهر في القاهرة 
1976م وحصلُت على   – 75 الــدراســي  العام  في 
العام  نهاية  المدنية في  الهندسة  البكالوريوس في 

1980م.

والفيزياء  للرياضيات  »حّبي 
حولي  العمرانية  وبيئتي 
شجعاني لدراسة الهندسة«

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، يكرم المهندس عبد النبي 
الصباح ويمنحه وسام الكفاءة من الدرجة األولىخالل احتفاالت المملكة بالعيد الوطني وعيد الجلوس في ديسمبر 2015م
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ولم تكد تمِض سوى ثالثة أشهر من عودتي للبالد 
حتى بدأُت العمل بوزارة األشغال والكهرباء والماء 
ــارس 1981م، غــيــر أن  كــمــهــنــدس مــتــدرب ـفـي مــ
شغفي للدراسة شّدني مرة ثانية لمقاعد الجامعة، 
الماجستير  على  الحصول  فرصة  لي  أتيحت  فقد 
في الهندسة المدنية ضمن بعثات الوزارة لتأهيل 
وتدريب المهندسين فالتحقُت هذه المرة بجامعة 
ليدز بالمملكة المتحدة وحصلُت منها على شهادة 
المدنية في سبتمبر من  الهندسة  الماجستير في  
شهادة  على  بعدها  حصلُت  كما  1984م،  الــعــام 

الدبلوم في اإلدارة المتقدمة من جامعة البحرين.

ــة... هـــل من  ــنـــدسـ ــهـ ـفــي وظـــائـــف الـ   37 عـــامـــاً 
استعراض سريع لشريط هذه الرحلة المعطاء 

في هذا المجال.

كما أسلفنا، فقد التحقُت بوزارة األشغال والكهرباء 
والــمــاء في مــارس 1981م كمهندس مــتــدرب، ثم 
في  تخطيط  إلــى مهندس  1984م  العام  في  رقيُت 
مجال النقل، ثم  تمت ترقيتي إلى مهندس تخطيط 
1989م،  الــعــام  فــي  النقل  مــجــال هندسة  فــي  أول 
دائرة  رئيس  إلى  ترقيتي  1992م تمت  العام  وفي 
المركز  هــذا  وشغلُت  والتخطيط  الــمــرور  هندسة 
حتى العام 2005م حيث تم تعييني حينها مديراً 
لفترة  بالوكالة  الــطــرق  وتخطيط  تصاميم  إلدارة 
قصيرة، وانتقلُت بعدها للعمل كمستشار للطرق 

للطرق  المساعد  الـــوزارة  وكيل  بمكتب  والــمــرور 
المهندس  األخ  الــذي كان يشغله حينها  سعادة 
وزيــر األشغال وشؤون  عصام بن عبدهللا خلف، 

البلديات والتخطيط العمراني حالياً.

وخالل هذه الوظيفة وفي المجال المهني، حصلُت 
عــلــى شــهــادة مــديــر مــشــاريــع مــحــتــرف مــن معهد 
في  األمريكية  المتحدة  بالواليات  المشاريع  إدارة 

العام 2006م.    

وـفــي الــعــام 2012م رقــيــُت إـلــى مــســتــشــار الــوزيــر 
لحين  المنصب  هــذا  في  وعملُت  الفنية  للشؤون 
تقاعدي في العام 2018م، وباإلضافة لهذه الوظيفة 
إدارة مكتب  أيضا مهمة  إلــّي  أسندت  كمستشار، 
حتى   2012 الــعــام  مــن  بــالــوزارة  المشاريع  إدارة 

بداية العام 2018م. 

لقد قضيُت 37  عاما في وزارة األشغال -بمسمياتها 
العمل  لي  أتاحت  أنها  أرى  فترة  المختلفة- وهي 
مع الرواد من المهندسين بالوزارة و حظيُت فيها 
كله  ذلك  قبل  ومن  والتوجيه  والتدريب  بالرعاية 
الــثــقــة فــي تحمل الــمــســؤولــيــات الــتــي أنــيــطــت بي 
إلى  أدت  الممتعة،  و  الجميلة  الفترة  هــذه  خــالل 
المهندسين  زمالئي  فعال مع  مساهمتي بشكل 
وصيانة  وبناء  تخطيط  في  بــالــوزارة  والمهندسات 
وإدارة شبكة طرق متطورة، رغم أني أرى أنه الزال 
هناك الكثير ليقوم به المهندسون الشباب لدفع 

عجلة التطور بالمملكة في هذا القطاع الحيوي.

وبعد هذه المسيرة من العطاء والعمل مع وزارة 
العمراني،  والتخطيط  البلديات  وشــؤون  األشغال 
وبعد تقاعدي من العمل في بداية العام 2018م، 
2019م  من  العام  تم ترشيحي في سبتمبر من 
قــبــل جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة بــرئــاســة 
فــي مجلس  الــدكــتــور ضياء توفيقي ألكــون عــضــواً 
تفوتني  ال  وهنا  الهندسية،  المهن  مزاولة  تنظيم 
الفرصة لتكرار شكري و تقديري إلى الجمعية على 
الثقة التي منحتني إياها، وحالياً ال أزال عضواً في 
عند حسن ظن  كــون  أ أن  وأتمنى  المجلس  هــذا 
الجمعية بي وأن أقوم بمسؤوليتي  بأفضل صورة 

ممكنة. 

»37 عامًا مع المهندسين 
ثقتهم  الّرّواد... منحتني 
في تحمل المسؤوليات«

لجمعية  والـــتـــقـــديـــر  »الـــشـــكـــر 
المهندسين البحرينية لثقتها في 
ترشيحي لعضوية مجلس تنظيم 

مزاولة المهن الهندسية«
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ُعرف عنك حّبك للعمل التطوعي، فما هي أوجه 
التطوع التي عملت بها أو ال زلت؟

وإيماني  قناعتي  من  يأتي  التطوعي  للعمل  حبي 
أنفعهم  الناس  "خير  الشريف:  النبوي  بالحديث 
للناس"، وأنا بالفعل أحب وأرتــاح لخدمة الناس، 
والعمل التطوعي الخيري والمهني، فباإلضافة الى 
البحرينية،  المهندسين  بجمعية  التطوعي  عملي 
فأنا من محبي العمل التطوعي في مجاالت أخرى، 
ففي الوقت الحالي أنا عضو في مجلس إدارة نادي 
النجمة وأساهم في العمل التطوعي بمنطقة رأس 
الرمان في المبادرات الثقافية والتوثيقية، كما أنني 
عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق بجمعية 

رأس الرمان الخيرية.

وحـــــــول الـــحـــديـــث عــــن جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن 
البحرينية، بدايًة كيف كانت بداية التعرف على 

الجمعية وااللتحاق بعضويتها؟

الجامعة  مــن  تــخــرجــي  بــعــد  بالجمعية  الــتــحــقــت 
ـفــي عمل  ــاركـــت  1981م وشـ الـــعـــام  ـفــي  مــبــاشــرة 
اللجان، والتحقت بمجلس إدارة الجمعية في العام 
2013م وبقيت في العمل في مجلس اإلدارة لثالث 
سنوات  ست  لمدة  أي  متتالية  إنتخابية  دورات 

متواصلة.  

للمهندس  الجمعية  الــذي أضافت عضوية  وما 

عبد النبي الصباح؟

شــغــلــت مــنــصــب مـــديـــر اإلعـــــالم و مـــن ثـــم نــائــب 
وكــان  2019م  الــى   2016 مــن  الفترة  فــي  للرئيس 
ــاء متميزين  رؤســ ثــالثــة  مــع  بالعمل  الــشــرف  لــي 
واألخ  القصاب  المجيد  عبد  المهندس  األخ  وهــم 
ضياء  الدكتور  واألخ   الهرمي  مسعود  المهندس 
توفيقي، ولقد تعلمت منهم ومن اإلخــوة أعضاء 

مجالس األدراة الكثير والزلت. 

وفرصة  شيق  الجمعية  فــي  العمل  فــإن  وللعلم، 
كبيرة لتعلم مهارات العمل ضمن فريق ومهارات 

رؤساء  ثالثة  إدارة  في  »عملُت 
البحرينية..  المهندسين  لجمعية 
اإلخوة  وباقي  منهم  وتعلمُت 

المهندسين الكثير وال زلُت«

المهندس عبد النبي الصباح في رحلة مع جمعية المهندسين البحرينية إلى مسقط بسلطنة عمان في 26 فبراير 2012م
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المهندسين  ــوة  ــ اإلخـ خــدمــة  و  واإلنـــجـــاز  الــقــيــادة 
الجمعية  فــي  العمل  يساعد  كما  صـــورة،  بأفضل 
المهندسين على تكوين شبكة قوية من العالقات 
األعضاء،  واألخـــوات   اإلخــوة  والزمالة مع  األخوية 
ويمثل فرصة  لتحديث المعارف وزيادتها  واإلطالع 
على آخر و أفضل المماراسات الهندسية وتبادل 
األفكار والمعلومات، كما أن األنشطة الفنية مثل 
التدريبية  والــــدورات  والــنــدوات  الــمــؤتــمــرات  عقد 

تساعد على تطوير المعارف لدى المهندس. 

كما أن العالقات التي تربط الجمعية بالمؤسسات 
والدولية،  والعربية  الخليجية  الهندسية،  األخــرى 
ــة الـــتـــواصـــل والـــتـــعـــاون  تــتــيــح لــلــمــهــنــدس فـــرصـ

والتواجد في األنشطة خارج البحرين. 

ــدور  ــ الـ الــجــمــعــيــة فــــي أداء  ــرى عـــمـــل  ــ تـ وكـــيـــف 
المناط بها كجمعية متخصصة مهنية في قطاع 

الهندسة؟

الماضية  عــامــاً   50 خـــالل  الجمعية  حققت  لــقــد 
الكثير من اإلنجازات منذ التأسيس على يد الرواد 
منها  المرجوة  األهــداف  وقد حققت  المهندسين، 
كجمعية مهنية وأثبتت بأن دورها كبيرٌ على صعيد 
والمجمتع  المهنة  وتطوير  التنمية  في  المساهمة 

المزيد من  بأنه ال زال هناك  بشكل عام، وأعتقد 
العمل للوصول إلى مستويات أعلى من المهنية 
العالمية  الممارسات  أفضل  حسب  للمهندسين 
والــبــحــث عـــن فــــرص يــمــكــن اســتــغــاللــهــا لــتــعــزيــز 
المهندسين ومنها تعظيم قيمة  و تطوير  المهنة 
كــادر  تحسين  على  والعمل  بالجمعية  العضوية 
في  وعقودهم  الحكومي  القطاع   في  المهندسين 
كبر للمهندسين  القطاع الخاص، مع تقديم دعم أ

للحصول على أهم الشهادات المهنية الهندسية.

وأعتقد أن اإلستمرار في وضع الخطط اإلستراتجية 
أهـــداف و اضحة و مــحــددة و  بناء على  للجمعية 
تنفيذها سيساهم في دفع عجلة التطور لألمام، كما 
أعتقد بأننا لم نستفد بما فيه الكفاية من التدريب 
والحصول على الخبرة الهائلة التي يتيحها العمل 
أو  الخليجيين  أو  المحليين  ســواء  المقاولين  مع 
تنفيذ  في  األكبر  العبء  يتحملون  الذين  الدوليين 

المشاريع.

ومما ال شك فيه أن الخبرة الكبيرة تكتسب من 
تنفيذ المشاريع ونقلها من التصاميم التفصيلية 
إلى الواقع و الذي يتم من خاللها إدارة المشاريع 
ــنـــاك الــعــديــد مـــن الــمــشــاريــع  بــكــل جــوانــبــهــا، وهـ
اإلســتــراتــجــيــة الــكــبــيــرة الــتــي لــم يــتــم فيها تــدريــب 

المهندس عبد النبي الصباح يلقي كلمة خالل مشاركته في مؤتمر إلدارة المشاريع بجمهورية مصر العربية في نوفمبر 
2009م

المهندس - العدد 71 - جمعية المهندسين البحرينية 12



مهندسين بحرينيين.

الرائدة  المشاريع  وأرى أن مشروع "تمهيد" أحد 
العمل  ووزارة  تمكين  مع  الجمعية  تنفذها  التي 
تصب  المشاريع  هذه  مثل  االجتماعية،  والتنمية 
في هــذا اإلتــجــاه وتحتاج إلــى دعــم وطني كبير من 

الجهات المعنية والمقاولين على السواء.     

يعتبر المهندس عبد النبي الصباح أحد األعضاء 
البارزين في جمعية المهندسين البحرينية، فما 
هــي أهــم األعــمــال واإلنـــجـــازات الــتــي هــيــأت لك 

الوصول إلى هذه المكانة في الجمعية؟

كما أسلفت، لقد كان لي شرف العمل مع رؤساء 
لــمــدة ست  اإلدارة  وأعـــضـــاء مــجــالــس  الــجــمــعــيــة 
سنوات وال زلت أواصل هذه المسيرة عبر العمل 
اإلدارة و  كبر دعم إلخواني في  أ اللجان وتقديم  في 
األعضاء، وما يميز العمل في الجمعية أن الجميع 
للعمل  يعمل بقلب واحــد وشغف وحــب شديد 
ــّرّواد،  ــ ال مــن  وزمــالؤنــا  أهلنا  فينا  زرعــه  التطوعي، 
لتحقيق أفضل اإلنجازات، وأتمنى أن تستمر ثقة 
على  العطاء  في  أستمر  وأن  بي  الغالية  الجمعية 

خطى الّرّواد من قياديي الجمعية.

كيف تقّيمون دور القطاع الهندسي في النهضة 
التنموية والعمرانية بمملكة البحرين؟

شــجــعــت حـــكـــومـــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وجــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن أبـــنـــاءهـــا على 
الــهــنــدســة ســـواء في  بكليات  االلــتــحــاق 
البحرين أو خارجها منذ السبعينات من 
ألهمية  وذلــك  والمنح  البعثات  خــالل 
البحرين  نــهــضــة  ـفـي  الــمــهــنــدســيــن  دور 
العام  في  االستقالل  بعد  من  وتطورها 

1971م. 

النمو  و  ــازات  ــجـ اإلنـ كــل  إـلــى  مــن ينظر 
خاصة  و  المجاالت  في شتى  والتطوير 
سيري  شــك  بــال  فإنه  منها،  الهندسية 
وما  البحرينيين  المهندسين  بصمات 
قاموا به وال يزالون في وضع بصماتهم 

على المسيرة الخيرة لهذا البلد. 

وأعتقد بأن القطاع الهندسي في مملكة البحرين 
قد وصل الى مراحل متطورة جداً بالمقارنة بالدول 
األخرى المشابهة للبحرين في ظل الموارد المالية 
المتوفرة، ومما ال شك فيه أيضاً أن وضع وتطوير 
وغيرها  الهندسي  للقطاع  المنظمة  التشريعات 
من القطاعات المرتبطة به مثل التعميير والتطوير 
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي ســاهــمــت بــشــكــل كــبــيــر في 
جذب اإلستثمارات للمملكة كما أنها وّفرت البيئة 

المناسبة. 

الهندسي  بالقطاع  المعنية  الـــوزارات  قامت  لقد 
هذا  فــي  كبير  بجهد  بالمملكة  الداعمة  ــوزارات  ــ وال
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بـــد من  الـــمـــجـــال، نــعــم ال زال هــنــاك مـــجـــاالت ال 
العمل عليها بشكل كبير للوصول بالبنية التحتية 
المستويات  إلــى  والصناعية  العمرانية  والتنمية 
المطلوبة من القيادة والرضا من المواطنين، كما 
والتطور  الرقمية  الــثــورة  إســتــغــالل  بــد مــن  ال  أنــه 
كمال إنجاز التنمية  التكنولوجي الهائل في تسريع إ

الى المستوى  المستهدف. 

عبد  بالمهندس  الخاصة  الحياة  عن  تحّدثنا  إذا 

النبي الــصــبــاح، مــا هــي الــهــوايــات الــتــي تحبها 
وتمارسها قديماً وحديثاً؟

أحب القراءة و كرة القدم التي مارستها فترة حتى 
الثانوية وال زلت أتابعها عبر مشاهدة المباريات في 
الدوريات المشهورة عالمياً و قارياً، كما أحب أيضا 
التعلم الذاتي، حيث تتيح لنا شبكة اإلنترنت فرصة 
كبيرة لتعلم شتى العلوم والمعارف وليس هناك 
حدود وال بد من تخصيص الوقت لذلك، فالزمن 
يمر بسرعة والثورة الرقمية والتكنولجيا في العالم 
تسير بسرعة مذهلة  ونحن ننتطلع لتعلم المزيد.

ما الحكمة التي تؤمن وتعمل بها؟ لماذا؟

"خير الناس أنفعهم للناس" وهي جزء من حديث 
لــلــرســول األعـــظـــم صــلــى هللا عــلــيــه وآلــــه وســلــم، 
الــنــاس بشكل عـــام والعمل  والــعــمــل فــي خــدمــة 
أو  الخيرية  ســـواء  الــمــجــاالت  شتي  فــي  التطوعي 
الــمــهــنــيــة هــو بــال شــك تــقــديــم خــدمــات لــلــنــاس و 
مّن  ولقد  والمجتمع،  المهنة  نفس  في  للعاملين 
هللا علينا والوطن  بالدراسة في البحرين وخارجها 
وأهله  المجتمع  هــذا  بخدمة  نقوم  أن  مــن  بــد  وال 

بأفضل صورة وفي كل الميادين.

العمل  فــي  الطويلة  والخدمة  الخبرة  هــذه  ومــع 
ــرى أن وظيفتك  تـ الــهــنــدســي، هــل  ـفـي الــقــطــاع 
الــتــأثــيــر على  الــهــنــدســي ســاهــم فــي  وتخصصك 

المسار التعليمي لألبناء؟ 

التعليمي  الــمــســار  مــوضــوع  مناقشة  المهم  مــن 
لإلبن  النهائي  الخيار  وتـــرك  األســـرة  داخـــل  لالبناء 
مع  وقدراتهم  ورغباتهم  ميولهم  حسب  اإلبنة  أو 
ثالثة،  األبناء  من  ولــديّ  المتاحة،  الفرص  توضيح 
التي  الوحيدة  وإيمان هي  إيمان وإســراء وأحمد، 
رغــبــت بـــدراســـة الــهــنــدســة وقــــد الــتــحــقــت بكلية 
   Purdue University بــيــردو  بجامعة  الهندسة 
ــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة وحــصــلــت على  ــواليـ ــالـ بـ
البكالوريوس في الهندسة المدنية، وهي عضو في 
الجمعية ومارست العمل الهندسي في المكاتب 
الخليج، ثم   البحرين ودول  الهندسية األجنبية في 
من  األعــمــال  إدارة  فــي  الماجستير  عــلــى  حصلت 
األمريكية  المتحدة  بــالــواليــات  نــيــويــورك  جامعة 
أيضاً، أما البنت األخرى إسراء فهي حالياً تواصل 
الــواليــات  فــي  كــولــومــبــيــا  بجامعة  العليا  دراســتــهــا 
في  الماجستير  على  للحصول  األمريكية  المتحدة 
البيئية  الهندسة  من  قريب  وهو  االستدامة  إدارة 
وستنهي دراستها بعد عام واحد إن شاء هللا، أما 
أحمد فقد التحق مؤخرا بوزارة الخارجية بعد إنهاء 

دراسته في المانيا. 

وخالل هذه الرحلة الوظيفية والخبرة الهندسية، 
ما أهم  التكريمات التي حصلت عليها في حياتك 

العملية؟

على الصعيد الوطني، لقد تشرفت بالحصول على 
وســام الكفاءة مــن الــدرجــة األوـلــى مــن لــدن جاللة 
رعــاه  و  المفدى حفظه هللا  الــبــالد  عــاهــل  الملك 
في ديسمبر من العام 2015م بمناسبة احتفاالت 
المملكة بالعيد الوطني وعيد الجلوس، مما كان 
الرفيع  بالتقدير  بالشعور  الكبير والعميق  األثر  له 
وفي تحقيق المزيد من اإلنجاز سواء على الصعيد 
في  تكريمي  تم  كما  التطوعي،  العمل  أو  العملي 
عـــدد مــن الــمــنــاســبــات مــن قــبــل وزارة األشــغــال 
وجمعية المهندسين البحرينية، أما على الصعيد 
المهندسين  كــأحــد  تكريمي  تــم  فــقــد  الــخــلــيــجــي، 

اهتماماتنا  ــث  ــوري ت يــجــب  »ال 
نتركهم  بل  لألبناء...  التعليمية 

لميولهم وقدراتهم«
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في  الخليجي   الهندسي  االتــحــاد  قبل  مــن  الـــرواد 
العام 2019م. 

القطاع  فــي  الحافلة  الوظيفية  الفترة  هــذه  ومــع 
ــازات الــهــنــدســيــة في  ــجــ ــ الــهــنــدســي، مـــا أبــــرز اإلن

حياتك الوظيفية؟

• كان لي شرف المساهمة مع زمالئي وزميالتي في 
الطرق  شبكة  تطوير  على  بالعمل  الــطــرق  قطاع 
)حلبة  الــدولــيــة  البحرين  حلبة  لمشروع  الــمــؤديــة 
الطرق  قطاع  قــام  كما  واحــد(  الفورموال  سباقات 
بـــالـــوزارة وبــالــتــعــاون الــكــامــل مــع اإلدارة الــعــامــة 
ــام ســبــاق  ــ لــلــمــرور ـفــي إدارة الــحــركــة الـــمـــروريـــة أي
الفورموال منذ افتتاح المشروع في أبريل 2004م 
والذي كان تحديا كبيراً نجحت البحرين في إنجازه 
حسب أعلى المعايير والمواصفات، وللعلم كانت 
بــوزارة األشغال هي  المشاريع االستراتجية  إدارة 
بجميع  الحلبة  مــشــروع  بتنفيذ  المكلفة  الــجــهــة 
مكوناته بالتعاون مع المؤسسة العامة للشباب 

و الرياضة حينها.

2005م، ساهمت  الــى   2003 بين  الــفــتــرة  وفــي   •
ــاع الـــطـــرق تحت  ــالـتــي ـفــي قـــطـ ــيـ مـــع زمـــالـئــي وزمـ
بن  المهندس عصام  مــن ســعــادة  متميزة  قــيــادة 
البلديات  األشــغــال وشـــؤون  وزيــر  عبدهللا خلف، 

فهمي  المهندس  وســعــادة  العمراني،  والتخطيط 
بن على الجودر، وزير األشغال السابق والشركات 
لتطوير  استراتيجية  في وضع خطة  اإلستشارية،  
 2005 مــن  للفترة  االســتــراتــيــجــيــة  الــطــرق  شبكة 
تنفيذ  العمل على  ثم  ومــن  2021م،  العام  حتى 

هذة الخطة. 

للطرق  مستشاراً  وبصفتي  الــعــام  نفس  وفـي   •
و الـــــمـــــرور،  أســـنـــدت ـلــي مــهــمــة اإلشـــــــراف على 
مع  بالتعاون  كلفت،  التي  االستشارية  الشركات 
للمشاريع  التفصيلية  التصاميم  بــإعــداد  الـــوزارة، 
االستراتيجية وطرحها للمناقصة، كما قمت حينها 
مع هذه الشركات بالعمل بشكل مميز في تصميم 
المعنية  اإلدارات  جميع  مع  بالتعاون  المشاريع 
الماء  و  الكهرباء  هيئة  مثل  األرضــيــة،  بالخدمات 
االتصاالت  تنظيم  الصحي وهيئة  الصرف  وقطاع 
وشركة بتلكو وشركة بابكو وشركة بناغاز وغيرها، 
من مرحلة إعداد التصماميم األولية حتى اإلنتهاء 
النهائية مما ســّرع من  التفصيلية  التصاميم  من 
التفصيلية  التصاميم  على  الجهات  هــذه  موافقة 
لــلــمــشــاريــع ومــنــح تــصــاريــح الــعــمــل لــهــا وبــالــتــالــي 
بالتنسيق  وتــنــفــيــذهــا  للمناقصة  طــرحــهــا  ســرعــة 
كانت  وطبعاً  للمرور،  العامة  اإلدارة  مــع  الكامل 
عملية مضنية ولكن ذات فائدة عالية جداً مكّنت 
المشاريع  كبير من  تنفيذ عدد  الطرق من  قطاع 

مشاركة المهندس عبد النبي الصباح في أحد اجتماعات معهد إدارة المشاريع فرع الخليج العربي، كنائب لرئيس فرع 
البحرين
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االستراتجية وفي فترة قصيرة.

• كــمــا أشـــرفـــت عـــلـى أعـــمـــال حــمــايــة وتــحــويــل 
أجـــهـــزة الـــخـــدمـــات الــتــي ســبــق ذكـــرهـــا مـــن قبل 
الجهات المعنية قبل بدء تنفيذ مشاريع الطرق 
تنفيذ  أمر هام جدا ساعد في  اإلستراتيجية وهذا 
المشاريع وإنجازها حسب البرنامج الزمني وعدم 
الــخــدمــات مع  تــعــارض تحويل  تــأخــرهــا بسسب 

أعمال مشاريع الطرق.

التي  االســتــراتــجــيــة  الخطة  تنفيذ  فــي  ساهمت   •
ــفـــاق مــثــل الــجــســور  تــضــمــنــت إنـــشـــاء جــســور وأنـ
الــعــلــويــة عــنــد تــقــاطــع مــديــنــة عــيــســى، و تقاطع 
والجسر  سلمان  ميناء  وتقاطع  البحرين  خارطة 
المؤدي إلى جزيرة الريف بمنطقة السيف والجسر 
العلوي للمرور الخارج من السيف باتجاه المنامة 

بن  الشيخ خليفة  والجسور على شارع  واألنفاق 
ودوار   6 )دوار  إلى مدينة  حمد  المؤدية  سلمان 
تقاطع  عند  العلوية  والــجــســور    )18 ودوار   14
فندق الدبلومات وتقاطع ميناء سلمان وتقاطع 
ــبــا، وهـــي مــشــاريــع تــم إنــجــازهــا وأخـــيـــرا تطوير  أل
الذي  و  الفاتح  الرئيسية على شــارع  التقاطعات 

يتم تنفيذه حاليا.

اللجنة  فــي  زمــالئــي وزمــيــالتــي  • كما ساهمت مــع 
الــعــامــة لــلــســالمــة عــلــى الــطــريــق، و هــي جمعية 
حكومية أهلية، والتي قامت بالكثير من المبادرات 
واألعمال التي دعمت جهود اإلدارة العامة للمرور 
بوزارة الداخلية وقطاع الطرق بوزارة األشغال، إلى 
أن يكون مستوى السالمة على شبكة الطرق في 
المملكة مقارباُ لما هو عليه في الدول المتطورة.  

حسب هذه الرحلة العملية الطويلة واألشخاص 
مثلك  هو  من  تــرى  معهم،  عملت  الذين  الكثر 

األعلى في المجال الهندسي ؟ ولماذا؟

عملي  خــالل  كتسبتها  ا التي  الخبرات  بكل  أعتز 
مع المسؤولين طيلة رحلتي العملية، لكني أعتبر 
سعادة األخ المهندس عصام بن عبدهللا خلف، 
وزير األشغال و شؤون التخطيط العمراني، مثلي 
األعلى في المجال الهندسي والعملي، فقد بدأت 
العمل معه منذ التحاقي بالوزارة في العام 1981م  
كمهندس متدرب حتى تقاعدي في بداية 2018م 
حــيــث اســتــمــرت هـــذه الــمــســيــرة لــمــدة 37 عــامــاً 
مثاال  كان  الطويلة  الرحلة  هذه  وخــالل  متواصلة، 
نموذجياً في تفانيه وعطائه غير المحدود والمنظم 
لــألفــكــار والحلول  الــدائــم  لعمله وذكــائــه وطــرحــه 
بيئة  توفير  في  الكبير  جهده  و  المتميزة  وقيادته 
عــمــل يــحــبــهــا جــمــيــع مـــن عــمــلــوا مــعــه، وســعــيــه 
الدائم لخلق كوادر بحرينية قادرة و كفؤة لتحمل 
الــمــســؤلــيــات الــكــبــيــرة مــعــه وخــلــق فــريــق عمل 
العمرانية  النهضة  في  كبير  بشكل  ساهم  متميز 
في المملكة مكمالً مسيرة الرواد من المهندسين.   

ــاط والــخــبــرة بــالــمــجــال والــعــمــل  ــبـ ــذا االرتـ مــع هـ
الهندسي واإلداري، فإن حياتكم العملية زاخرة 
بــالــمــواقــف الــجــمــيــلــة أو الــمــؤثــرة الــتــي تــركــت 

كليات  طــلــبــة  كــثــيــرا  »أشـــجـــع 
الى  اإلنضمام  على  الهندسة 
البحرينية  المهندسين  جمعية 
التواصل  مــهــارات  الكــتــســاب 
ومساعدتهم في العمل ضمن 

الفرق واللجان المختلفة«
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الهندسية.. هل  بصمة وتأثير على شخصيتكم 
كثر  لكم مشاركة مجلة )المهندس( بموقف أو أ

منها؟

فــي أحــد األيـــام سألتني إحـــدى زمــيــالتــي عــن مــاذا 
أضافت إليك الترقيات إلى المناصب القيادية؟

وال  صاحبها  تجّمل  ال  كز  المرا أن  كــانــت،  إجابتي 
تجعل منه ناجحا، لكّن َمن يشغل المركز هو َمن 
يجعل منه مركزا متميزا ويزيد تألقه، وال يتم ذلك 

إال باإلبداع والعمل المنظم والتفاني. 

وللعلم، فإن نجاح أي قيادي ال يتم دون الجهود 
يقدمها موظفوه  التي  الخالقة  واألفكار  المضنية 
ودعمهم الدائم وتوجيهات ورعاية رؤسائه وبدون 
العمل كفريق مع موظفيك لن تستطيع تحقيق 

أي نجاح.  

للمهندسين  تــوجــهــونــهــا  كلمة  مــن  هــل  أخـــيـــراً، 
الهندسة  دراســــة  عــلــى  المقبلين  أو  الــشــبــاب 

والتخصص فيها؟

ولـــغـــيـــري من  لــنــفــســي  بــالــنــصــيــحــة  أتـــقـــدم  أوالً 
كز قيادية، أقول: المهندسين الذين يشغلون مرا

• علينا أن نثق كثيراً في قدرات شبابنا البحريني 
ــداع وأن نــتــيــح لهم  ــ ــ ــه عــلــى الــعــطــاء واإلبـ ــدرتـ وقـ

التدريب  التوجيه و  الرعاية و  الفرصة ونوفر لهم 
الـــّرّواد من  بذلك  قــام  كما  المستمر  التشجيع  و 
المهندسين الذين قاموا بواجبهم تجاهنا ووصلنا 
بالمؤسسات  ســـواء  القيادية  كــز  الــمــرا أعــلــى  الــى 
التي عملنا بها أو في مؤسسات العمل التطوعي. 

• وبــالــنــســبــة لــلــشــبــاب، ال بـــد مـــن الــعــمــل الــجــاد 
واضحة  وبأهداف  زمنية  خطط  حسب  والمنظم 
للحصول على المعارف الهندسية في الجامعات 
وبأعلى الدرجات وأن يستمروا على نفس النهج 
لــلــحــصــول عــلــى الــخــبــرات الــعــمــلــيــة والــشــهــادات 

المهنية للعمل سواء في البحرين أو خارجها. 

سواء  الهندسة  كليات  طلبة  كثيرا  أشجع  كما   •
داخل البحرين أو خارجها على اإلنضمام الى جمعية 
فيه  التحقوا  يوم  أول  البحرينية من  المهندسين 
الحصول  ذلــك  لهم  يتيح  حيث  الهندسة،  بكلية 
على كل أنواع الدعم و المساندة من المهندسين 
من أعضاء الجمعية، كما أن التحاقهم في أعمال 
اللجان سيساعدهم في العمل في الفرق المختلفة 
وغيرها  التواصل  مهارات  وباكتساب  بالجمعية 

من المهارات األخرى.  

المهندس  األخ  »ســعــادة 
خلف،  عبدالله  بــن  عــصــام 
المجال  في  األعلى  مثلي 

الهندسي«

البحرين  المعنّية في العمل على تطوير  شبكة الطرق في مملكة  النبي الصباح مع فرق العمل  المهندس عبد  ساهم 
حسب أعلى المعايير والمواصفات
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م. حمد إبراهيم محمد بدو

الفكرة الفائزة باختيار لجنة 
الوزراء في مسابقة االبتكار 

الحكومي

»فـكـرة«
مقدمة:

هي  بساطة  بكل   )Green by Grey(
فـــكـــرة ذات طـــابـــع جــمــالــي تـــهـــدف إلــى 
مواجهة التحديات البيئية وتحويلها إلى 
فرص يستفاد منها بحلول مستدامة، 
ــادة الــمــســاحــات  ــ وذلــــك عـــن طــريــق زيـ
ــادة  ــ والــمــنــاظــر الـــخـــضـــراء بـــتـــدويـــر وإعـ
المنزلية عــوضــاً عن  الــمــيــاه  اســتــخــدام 

المياه الصالحة للشرب.

مصدر اإللهام:  
حيث تعد مملكة البحرين أحد الــدول التي تعمل 
والتي  المستدامة  التنمية  أهــداف  لتحقيق  جاهدة 
تجسدت بوضع رؤية البحرين االقتصادية 2030، إال 
أنه مازالت التحديات قائمة باألخص على الصعيد 

البيئي أستعرض منها اآلتي:

• تــنــاقــص الـــمـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء خــــالل الــعــقــود 
حيث  المملكة  سماء  تغطي  كانت  التي  الماضية 
كثر من نصف  انخفضت مساحة األراضي الزراعية أ
ما كانت عليه سنة 1965م، مسبباً بذلك تأثيرات 
بيئية عدة أهمها ارتفاع درجات الحرارة وتغير صفاء 

ونقاوة الهواء.

• فــارتــفــاع درجــة الــحــرارة بشكل متسارع وهــذا ما 

خــالل  الــبــحــريــن  لمملكة  الــحــراريــة  الــخــرائــط  بينته 
فترات قصيرة جــداً سبب مخاوف جدية من تغير 

المناخ وظاهرة االحتباس الحراري. 

ــدام األمــــن الــمــاـئـي: فــاالعــتــمــاد بشكل  ــعـ • خــطــر انـ
أساسي في إمداد المنازل بالمياه الصالحة للشرب 
األرضــيــة،  والــمــيــاه  المالحة  البحر  مــيــاه  تحلية  على 
حيث إن تحلية المياه المالحة ليس باألمر السهل 
والرخيص مما يشكل عبء مع تزايد الطلب على 

المياه.

• الحمل الزائد على محطات معالجة مياه الصرف.

• هدر المياه واستهالك بما يفوق الحاجة وخصوصاً 
لري الحدائق المنزلية.

مهندس مدني أول
وزارة األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني
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مضمون الفكرة:  
 Green by( مــن هــنــا جـــاءت فــكــرة
الــتــحــديــات  هــــذه  لــمــواجــهــة   )Grey
بــإســتــحــداث نـــظـــام جـــديـــد لــلــمــبــانــي 
استخدام  إلعــادة  والعامة  السكنية 
المياه الرمادية المعالجة في المبنى 
ــة والــمــســاحــات  ــزراعـ ــه ـفـي ري الـ ذاتــ

الخضراء، وذلك عن طريق أمرين: 

* عمل نظام التوصيالت الالزمة ألنابيب الصرف 
الرمادية  المياه  لفصل  والمباني  للمنازل  الصحي 
)سهلة المعالجة( عن باقي مياه الصرف الصحي.

* تركيب جهاز منزلي بسيط لمعالجة هذه المياه 

الــرمــاديــة، واالســتــفــادة منها فــي ري 
ــدائـــق الــمــنــزلــيــة والــمــســاحــات  الـــحـ

الخضراء العامة.

حــيــث تــشــكــل الــمــيــاه الـــرمـــاديـــة ما 
يـــقـــارب 70 % مـــن مــيــاه الــصــرف 
المغاسل  مياه  مصدرها  الصحي، 
تعتبر  والـــغـــســـاالت،  واالســـتـــحـــمـــام 
هـــذه الــمــيــاه أقـــل تــلــوثــاً وســهــلــة في 
أن  بالذكر،  الجدير  منزلياً.  المعالجة 
االعتماد على إعادة إستخدام المياه الرمادية أثبت 
الــدول حتى وصلت نسبة  العديد من   نجاحه في 
كثر  البيوت في استراليا التي تتبنى هذا الحل إلى أ

من 50 %.

19المهندس - العدد 71 - جمعية المهندسين البحرينية



أهـــداف الــفــكــرة – مــا النتائج 
المتوقع تحقيقها من الفكرة؟

كــثــر بين  * خلق مــســاحــات خــضــراء أ
أوســـــاط الــبــيــوت الــســكــنــيــة وبــالــتــالــي 
تحسين جودة الهواء، والذي سيعود 
ـــلــى الـــبـــيـــئـــة وعــــلــــى أفـــــراد  بـــالـــنـــفـــع عـ

المجتمع.

للمنازل  الــمــيــاه  اســتــهــالك  تقليل   *
ــدائـــق بنسبة  الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى حـ
17 % وخفض تكاليف فواتير  تقدر 
الضغط  إـلـى تخفيف  إضــافــة  الــمــيــاه، 

على محطات تحلية المياه.  

* تــخــفــيــف الــضــغــط عـــلـى شــبــكــات 
ال  بنسبة  المعالجة  ومحطات  الصحي  الــصــرف 
تقل عن 20 % لكل منزل وقد تصل إلى 70 % 
لكل منزل في حال االستفادة الكاملة من المياه 

الرمادية، مما سيخفف من عبء معالجتها.

بيئة  توفير  المجتمعية في  المشاركة  • واألجمل 
إعــادة  مــن  االســتــفــادة  ثقافة  وتــعــزيــز  مستدامة 

استخدام المياه بين أوساط المجتمع.

أيــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــرى 
ــرة  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ هــــــــــذه الـ

مستقبالً؟
أتــــطــــلــــع مـــســـتـــقـــبـــالً 
ـفــــــي الــــــتــــــوســــــع مـــن 
االستفادة من المياه 
المعالجة  الـــرمـــاديـــة 
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منزلياً بنسبة ال تقل 60 % لكل منزل أو مبنى، 
ــــدول خصوصاً  وهـــذا مــا تــرنــو إلــيــه الــعــديــد مــن ال
التي تعاني من شح في الموارد المائية الطبيعية. 
االنتفاع من  في  الزيادة  هذه 
المياه الرمادية من الممكن 
التشجير  ري  إلــى  تــكــون  أن 
ــراء  ــخــــضــ ــ ــات ال ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ
ــات  ــ ــزانـ ــ ــرق، وإـلــــــــى خـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ بـ
تــصــريــف مـــيـــاه الــحــمــامــات 

 .)flush tank(

ما الدافع وراء صياغة هذه الفكرة؟
بعد االطالع على التجارب العالمية ودراسة وتحليل 
البحريني  للفرد  العالي  المياه  استهالك  مــعــدل 

يومياً،  لتراً   249 يبلغ  الــذي 
ــاوز الــمــتــوســط  ــتــــجــ ــيـــث يــ حـ
العالمي بنسبة 60 % التي 
للفرد.  يومياً  لتراً   155 تبلغ 
الفكرة  بأهمية  استشعرت 
وأثرها الملموس على البيئة 
ومجموعة  المجتمع  وأفـــراد 
مـــــن مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة، 
فقررت المنافسة فيها بهذه 
لنشرها  االبداعية  المسابقة 
ــــع والــحــلــم  عــلــى نـــطـــاق أوسـ

بالفوز لكي ترى الفكرة 
العمل  يــتــم  وأن  الــنــور 
قبل  من  تطبيقها  على 
ــات الــمــخــتــصــة،  ــهــ ــجــ ــ ال
ــلــه وبــتــوفــيــق  والــحــمــدل
مــــن هللا تــمــكــنــت مــن 

صياغتها وعرضها على الجمهور ولجان التحكيم.   

كيف تصف تجربتك في المنافسة على 
الجائزة؟ 

أهمية  فيها  استشعرت  رائــعــة  مــن  كــثــر  أ تجربة 
أداء  لــتــطــويــر  الــمــســاهــمــة  فــي  المسئولية  وحــجــم 
العمل الحكومي والخدمات التي ينعم بها كل من 
على هذه األرض الطيبة. وإنه من الفخر أن يكون 
التحفيز إلى اإلبداع واالبتكار 
واالهتمام  المستوى  بهذا 
البالغ باألفكار والمقترحات 
مـــن لــــدن صــاحــب الــســمــو 
بن  سلمان  األمير  الملكي 
العهد  ولي  آل خليفة  حمد 
رئيس  األعلى  القائد  نائب 

مجلس الوزراء. 
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الدكتورة حصة الجنيد

استاذ مساعد 
قسم هندسة الحاسوب
كلية تقنية المعلومات

جامعة البحرين

تصميم 
المناهج الهندسية

خالل الثورة الصناعية األولى والثانية، ركز التعليم الهندسي على 
إعداد الطالب من خالل التدريب العملي. وفي ذلك الوقت لم يتم 
نماذج  لبناء  يستخدم  والــذي  والرياضيات  العلوم  دور  استخدام 
األنظمة. ثم بعد الحرب العالمية الثانية، كانت هناك حاجة لتصميم 
أنظمة معقدة، ويتم ذلك باستخدام نهج الهندسة والعلوم الذي 
عمل على نقلة كبيرة في التعليم الهندسي. لذلك، ازداد استخدام 
المنهج العلمي والرياضي في برامج الهندسة، في حين قل الوقت 

الذي يقضيه الطالب في المعامل وورش العمل.

عند تصميم المناهج الهندسية وتطويرها، تكون األهداف الرئيسية 
وخريجين  كــفــاء  أ مهندسين  إلنــتــاج  قــوي  بــرنــامــج  تطوير  فــي  أوالً 
منافسين في أماكن العمل وكذلك في الدراسات العليا. ثانًيا، فتح 
فرص وظيفية جديدة من خالل إضافة مجاالت ومهارات معرفية 
التغيرات، مثل عصر  التكيف مع  الخريجين من  معاصرة تمكن 

التحول الرقمي، وتحديات الثورة الصناعية الرابعة.

تصميم  عند  مراعاتها  يجب  التي  المتطلبات  من  العديد  هناك 
التي تجعل  التحديات والفرص  الدراسية، فهي تشمل  المناهج 
المختلفة.  العوامل  بين  عملًيا  توازنًا  الدراسية  المناهج  تصميم 

هناك سبعة متطلبات رئيسية على النحو التالي :

 1. المتطلبات المؤسسية:
تفرض رؤية ورسالة الجامعات متطلبات على البرامج والمناهج الدراسية، على سبيل المثال  في جامعة 
البحرين، يجب أن يأخذ جميع الطالب المسجلين 4 مقررات وهي حقوق اإلنسان، مهارات اللغة العربية، 
تاريخ البحرين الحديث والمواطنة، الثقافة اإلسالمية.  والجامعة لديها أهداف من وراء تضمينها، مثل التركيز 

اإلســالمــيــة،  والــثــقــافــة  الــعــربــيــة،  اللغة  على 
والــمــواطــنــة. وكــذلــك ألهـــداف األخـــرى مثل 

المستدامة  التنمية  أهــداف  تتماشى مع  ان 
)SDGs( لألمم المتحدة

كذلك يؤخذ بعين اإلعتبار خيارات الدراسات 
العليا التي يمكن للطالب متابعتها في نفس 
الطالب  إعــداد  البرامج  الجامعة ويجب على 
وفًقا لذلك. أيًضا، قبول الطالب، حيث يجب 

الطالب  وعــدد  والمستوى  الخلفية  مراعاة 

الهندسية  المناهج  تصميم  »عند 
وتطويرها، تكون األهداف الرئيسية 
أواًل في تطوير برنامج قوي إلنتاج 
مهندسين أكفاء وخريجين منافسين 

في أماكن العمل«
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في دورات التوجيه أو بعض دورات السنة األولى.

األوقــات  في معظم  البرنامج.  تركيز  اختيار  يجب 
الصناعة. لذلك، يجب  احتياجات  البرنامج  يخدم 
أن تكون الدورات التخصصية التي تم الحصول 
المختار.  الــتــركــيــز  نــحــو  الــمــاضــي  الــعــام  فــي  عليها 
على سبيل المثال، يمكن أن يكون تركيز برنامج 
هندسة الكمبيوتر على هندسة الشبكات أو األمن 

السيبراني.

ــد يـــكـــون هـــنـــاك قـــيـــود عــلــى تــصــمــيــم الــمــنــهــج  قـ
المقصود مثل أعضاء هيئة التدريس، حيث يكون 
عدد أعضاء هيئة التدريس وتخصصهم مهًما عند 
اختيار مواد دراسية معينة. ويمكن حل ذلك من 
المهني  والــتــطــويــر  المستقبلي  التخطيط  خــالل 

ألعضاء هيئة التدريس.

2. االعتماد الدولي:
تسعى البرامج الهندسية للحصول على االعتماد 
جميع  اعتماد  تم  البحرين  جامعة  وفي  الخارجي 
بـــرامـــج الــهــنــدســة والــحــوســبــة مـــن قــبــل مجلس 
االعتماد للهندسة والتكنولوجيا )ABET(. وذلك 
لضمان استيفاء الخريجين للمتطلبات التعليمية 
 8 على   ABET يحتوي  المهنة.  لــدخــول  الــالزمــة 

مــعــايــيــر لــلــبــرامــج الــهــنــدســيــة: الـــطـــالب، األهـــداف 
التحسين  الــطــالب،  نتائج  للبرنامج،  التعليمية 
ــاء هيئة  الــمــســتــمــر، الــمــنــاهــج الـــدراســـيـــة، أعـــضـ

التدريس، المرافق، والدعم المؤسسي.

ينص معيار المنهج على ثالثة متطلبات رئيسية :

ــدة مـــن مــــواد الــريــاضــيــات والــعــلــوم  ــ - ســنــة واحـ
األســاســيــة )فــصــلــيــن دراســيــيــن بــمــا يــعــادل 30 

ساعة معتمدة(.

-  سنة ونصف في الموضوعات الهندسية وتتكون 
 45-48( هندسي  وتصميم  هندسية  علوم  من 

ساعة معتمدة(.

التقني  المحتوى  يكمل  عــام  تعليمي  مــكــون   -
للمناهج.

3. معايير الجمعيات المهنية:
بذلت الجمعيات المهنية الرائدة جهًدا لتصميم 
تــوصــيــات الــمــنــاهــج الــدراســيــة، مــثــل الــتــعــاون 
لمعهد  التابعة  الحاسوب  جمعية   ACM بين 
 .IEEE الــكــهــربــائــيــة واأللــكــنــرونــيــات  الــهــنــدســة 
يــصــنــف الــمــعــيــار الــمــوضــوعــات الــرئــيــســيــة إلــى 
اقسام للمعرفة، وينقسم كل منها إلى وحدات، 
عند  بالموضوعات.  قوائم  منها  كل  ويتضمن 
استخدام المعايير، يجب إجراء تخطيط تفصيلي 
لكل  المطلوبة  الساعات  عــدد  تغطية  لضمان 

موضوع في المقررات الدراسية.

ــج  ــ ــرام ــ ــب ــ ــى ال ــ ــع ــســ ــ »ت
الهندسية للحصول على 

االعتماد الخارجي «

ــبــحــريــن تم  »فـــي جــامــعــة ال
الهندسة  برامج  جميع  اعتماد 
ــل  ــب ــة مــــــن ق ــ ــبـ ــ ــوسـ ــ ــحـ ــ والـ
للهندسة  االعــتــمــاد  مجلس 

»)ABET( والتكنولوجيا
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4. االعتماد الوطني:
والتدريب  التعليم  جــودة  هيئة  إنــشــاء  تــم 
)BQA( في البحرين لتحسين جودة التعليم 
العالي، وتعمل على إجراء مراجعة للبرامج 
والمراجعات المؤسسية. تتضمن العملية 
أدلة  وإعــداد  الذاتية،  الدراسة  تقارير  كتابة 
واللوائح  للطالب  المختلفة  األنشطة  على 

ــارة الــجــامــعــات، كما يتم إجــراء  ــ األكــاديــمــيــة، وزي
مقابالت مع أعضاء هيئة التدريس من مقيمين 
للمقررات  توصيف  بطاقات  وإعـــداد  خارجيين، 
التي  المؤشرات  الدراسية. هناك مجموعة من 
األكاديمية  بالمعايير  يفي  المنهج  أن  تضمن 
العملية  هــذه  إجـــراء  يعد  والــخــريــجــيــن.  للطالب 
إعداد  وال سيما  الدراسية،  للمناهج  جــًدا  مفيًدا 

بطاقات توصيف المقررات.

في  المصلحة  أصــحــاب  مــالحــظــات   .5
البرنامج:

هم  هندسي  برنامج  أي  في  المصلحة  أصحاب 
والخريجين  والـــطـــالب  الــتــدريــس  هيئة  أعــضــاء 
الهندسية  األقسام  جميع  لدى  العمل.  وأربــاب 
العمل  وســـوق  الصناعة  مــن  اســتــشــاريــة  لجنة 
الــعــمــل بصفتهم أصــحــاب  ــاب  ــ أربـ تــتــكــون مـــن 
الخريجين  إلــى  بــاإلضــافــة  الرئيسيين  المصلحة 
التغذية  لجمع  الــســوق.  مــن  آخــريــن  وممثلين 
استخدام  يتم  المصلحة،  أصحاب  من  الراجعة 
والمقابالت  االستطالعات  مثل  مختلفة  طــرق 
تستخدم  العمل.  وورش  التركيز  ومجموعات 
التغذية الراجعة لتقييم المنهج وتقديم األفكار.

6. متطلبات السوق واتجاهاته:
إجراء دراسة السوق هو ممارسة جيدة ألن من 
الجديدة  والــمــهــارات  المعرفة  جمع  الــضــروري 
الشخصية(.  أو  التقنية  )الــمــهــارات  المطلوبة 
برنامج  طــرح  فــي  ترغب  الكلية  كانت  إذا  كذلك 
السوق ستساعد في قياس  فــإن دراســة  جديد، 
ــامـــج الــــجــــديــــد. أيــــًضــــا، مــن  ــرنـ ــبـ مـــــدى قـــبـــول الـ

الضروري استطالع الوظائف الجديدة المحتملة 
تصميم  لعمل  الــعــمــل.  ســوق  فــي  للمهندسين 
استخدام  يمكن  العمل،  ســوق  دراســـة  وتنفيذ 
طريقة كمية أو نوعية لمسح السوق باستخدام 
ــًدا لجمع  ــيـ أو مــقــابــالت مــصــمــمــة جـ اســتــبــيــان 
البيانات. كما يمكن إرسال الدراسة إلى أصحاب 

العمل والشركاء والخريجين وخبراء الصناعة.

7. مقارنة مع برامج الجامعات األخرى:
من الممارسات الجيدة األخرى مقارنة البرنامج 
ــامـــعـــات األقــلــيــمــيــة  ــي الـــجـ الـــمـــقـــصـــود بــمــثــلــه فــ
والدولية، وهي خطوة لتعلم الممارسات الجيدة 
ومن ثم العمل على التحسينات. يمكن تحديد 
هيئة  نفس  تتبع  كانت  إذا  المختارة  الجامعات 
االعتماد األكاديمي. يمكن أن تكون المقارنة في 
العديد من المتغيرات مثل، مدة الدراسة، عدد 
المعتمدة  الساعات  عــدد  المعتمدة،  الساعات 
ــلــــوم، الـــمـــقـــررات  ــات والــــعــ ــيـ ــاضـ ــريـ لـــمـــقـــررات الـ
األساسية، مجموعة المقررات االختيارية، وجود 
إلى  باإلضافة  تــدريــب عملي.  أو  تــخــرج،  مــشــروع 
الهيكل  على  المقارنات  تكون  أن  يمكن  ذلــك، 
العام، إذا كان مساًرا واحًدا، أو عدة مسارات، أو 
وجود تخصص ثانوي. يمكن أن تكون الجوانب 

األخرى محتويات المقررات.

الهندسي  التعليم  ان  القول  يمكن  الختام،  في 
سوف  وايضا  وتــطــورات  تغييرات  لعدة  خضع 
يستمر في التطور في المستقبل وفًقا للتغيرات 
الهندسية  المناهج  تصميم  ان  كما  العالمية. 
من  العديد  بين  تـــوازن عملي  خلق  إلــى  يهدف 
العديد من  اتخاذ  العوامل، وهو توازن يتطلب 

الخيارات المختلفة.

»من الممارسات الجيدة مقارنة 
في  بمثله  المقصود  البرنامج 

الجامعات اإلقليمية والدولية «
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* التعريف بالكاتب والكتاب:
غاستون باشالر  1884-1962

كاديمي فرنسي  فيلسوف وأ

اهتماماته  وتوسعت  العلم  فلسفة  مجال  من  بدأ 
األدبية والبحثية

تأثر كثيراً بأعمال معاصريه: فرويد، يونغ، هايدغر.

يقع الكتاب المترجم من قبل غالب هلسا في 214 
للمؤسسة   1997 عام  إصدار  من  وهو  صفحة،  

الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت.

* فصول الكاتب: 
يقع الكتاب في عشرة فصول:

1. البيت: من القبو إلى لعلية

2.  البيت والكون

3. األدراج والصناديق و خزائن المالبس

4. األعشاش

5. القواقع

6. األركان

7. المتناهي في الصغر

8. المتناهي في الكبر

9. جدل الداخل والخارج

10. ظاهرية االستدارة

كتوبر  بنسخته االنجليزية في أ قرأت هذا الكتاب أوالً 
2019، ثم اقتنيت النسخة العربية بعد شهرين، وهي 
إن مشاركتي  بل  بنيت عليها مشاركتي هذه،  التي 

حصيلة القرائتين والتفاعل مع اللغتين.

غالب  المترجم  يضرب  الكتاب،  لهذا  مقدمته  في 
أتفق  يجعلني  الذي  الحساس  العصب  على  هلسا 
معه كلًيا بعد قرائتي للعمل، حيث قال: ”منذ فترة 

»جماليات المكان«
غاستون باشالر

الكتاب من مراجعة: م. غدير الخنيزي
www.galkhenaizi.comمعمارية ومدّونة

 architects.read
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قصيرة كانت تلح علي مسألة )المكانية( 
ذلك  بدأ  العربيتين.  والقصة  الرواية  في 
بمالحظتي أن العمل األدبي حين يفتقد 
المكانية  فهو يفقد خصوصيته وبالتالي 
أصالته.  إنني أشعر عند قراءة عمل كهذا 
أنني أقرأ ظالً شاحباً لعمل قرأته من قبل. 
الكوزموبوليتاني.  باألدب  أسميه  فلهذا 
مواجهة  في  المصطلح  هذا  ولتوضيح 

وتضاد مع مصطلح األدب العالمي أقول: أن ما 
أعنيه باألدب العالمي هو ذلك األدب الذي  تقول 
أقوله،  أن  أيد  كنت  ما  هذا  تقرأه:  حين  لنفسك 

ولكن هذا الكاتب سبقني إليه.“

الكاتب بمزيج  الثالثة األولى، يتحدث  في الفصول 
والمقاطع  الفلسفي/التنظيري  الشرح  من 
بالجماليات وأخرى  الشعرية عن مفاهيم تتعلق 

عن ألفة المكان.

بالنسبة  الــجــمــال/الــجــمــالــيــات  هـــو  ــا  مـ
لباشالر؟

المقاربة  على  يعتمد  الذي  المعرفة  من  فرع 
الشعرية، وال يعتمد على التجربة الحسية ليثبت 
صحته وجدارته. وفي هذا الكتاب، كان يستند لهذا 
المتعلقة  الظاهراتية  يفسر  لكي  المعرفي  النوع 
بالمكان األليف، حيث يعتقد بأن الوصف المادي 
والحسي ليس بكاف. وتندرج األحالم الليلية، أحالم 
المعرفة،  هذه  تحت  والخيال  الذكريات  اليقظة، 

وهي المولدات الرئيسية لها.

ما هي ألفة المكان؟
باشالر يجزم بأن البيت هو المكان األول والمركز 
الخارجي،  العالم  في  وعينا  يشكل  الذي  االبتدائي 
وبأننا  العالم  في  ركننا  هو  البيت  أن  عبارة  فيكرر 
المهارات  جميع  نكتسب  األليف  المكان  هذا  في 
أناًسا فاعلين في المجتمع الخارجي  التي تجعلنا 
إًذا، فهو قبل أن يتكلم عن بقية  والكون أجمع.  
أن  يريد  اإلنساني،  التفاعل  تحتوي  التي  األماكن 
يتأكد من فهمنا لنقطة أن بيت الطفولة هو أصل 
أم  كانت  بيوتًا  تليه،  التي  األماكن  بكل  تعلقنا 

مساحات أخرى.

بنظرية  الكاتب  يستعين  المكان،  مفهوم  لشرح 
ويسقطها  يونغ،  كارل  لزميله  النفسي  التحليل 
على البيت/اإلنسان. ذلك بأن يونغ كان يستخدم 
من  مرضاه/مراجعيه  ليشفي  النفسي  التحليل 
أوجاعهم النفسية، بأن يستمع ألحالمهم ويحللها 
الباطن( ليفهم لماذا يتصرفون بالطريقة  )العقل 
والسلوكيات التي هم عليها )العقل الواعي(. يأخذ 
البيت، فيطلق  النظرية ليطبقها على  باشالر هذه 
هو  البيت  فيكون  التحليلي؛  المسح  إسم  عليها 
هي  والعلية  الباطن،  عقله  هو  والقبو  اإلنسان، 
العقل الواعي، وكل الطبقات الممتدة عمودياً بين 
وهو  المستقطب،  المكان  يسميها  والعلية  القبو 

المكان الذي تحدث فيه الحياة بشكل مكثف.

هي  المادية  البيت  وظيفة  باشالر  إًذا  يعتبر 
البيوت  تحمي  حيث  األولى،  بالدرجة  الحماية 
الخارجي.  العالم  قسوة  من  والحالمين  األحالم 
بعد ذلك، يبادر بقول المتعارف عليه من وظيفة 
الظروف  من  والحماية  السكن  توفير  في  البيت 
الطبيعية الخارجية. إال أنه ال يحب أن يكون البيت 
هي  فهذه  الخارجية،  الظروف  عن  تماًما  منعزاًل 
قمة مأساته في العيش في شقة باريسية- أصبح 
العواصف،  عن  عوًضا  السيارات  ضجيج  يسمع 
هدير المحركات عوًضا عن هدير البحر. وبالظروف 
الخارجية يقصد اختالف المواسم والتغيرات التي 
تطرأ على البيت والساكنين وفًقا لذلك، فالشتاء 
كثر شاعرية إذا كان البيت دافًئا ولطيًفا،  يصبح أ
النوافذ  نفتح  عندما  تناغًما  كثر  أ يصبح  والربيع 

ويصبح الداخل امتداًدا للخارج والعكس. 

بين  باشالر  يقارب  والكون،  البيت  فكرة  في  أيًضا 
والحنو،  االحتضان  في  وتشابههما  واألم،  البيت 
بقيمه  المسكون،  المكان  بأن  فكرته  فيؤكد 
المساحية المتمثلة في الحماية والتحصن واالنتماء 

»يرى باشالر أن البيوت ديناميكية، 
نحملها  التي  الصورة  هي  وهذه 
معنا عند التخطيط لبيت المستقبل 

أو ما نسميه بيت األحالم «
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هندسًيا  مكانًا  كونه  حقيقة  يتجاوز  والسكنى، 
والبيت  اإلنسان،  البيت  األم،  فالبيت  إًذا  فحسب. 
الكائن الحي يحتاج لمساحة لتمدد وألحالم يقظة 
قابلة للتمدد معه. هذا المفهوم ليس بغريب على 
بضيق  نشعر  فعندما  لإلنسان،  الشعورية  الحالة 
نقول ”قد ضاق الكون بي“ وينعكس هذا الشعور 
الجدران  وكأن  نقطنها  التي  المساحة  على  فوريًا 
تتكالب علينا وتخنقنا. بينما عند الشعور باالنشراح، 
نشعر وكأن المكان أصبح رحًبا وانزاحت الجدران 
لتتسع لسعادتنا. إًذا البيوت ديناميكية كما يقول 
الكاتب، وهذه هي الصورة التي نحملها معنا عند 
بيت  نسميه  ما  أو  المستقبل  لبيت  التخطيط 
األحالم. في هذا البيت، يقول الكاتب، نرصد جميع 
الذكريات السعيدة واألليفة ونضعها في حدود من 
األليف  المكان  هذا  في  فيصبح  واألبواب  الجدران 

حلًما معاد بناؤه من الحالم.

الكاتب  يخرج  للكتاب،  المتوسطة  الفصول  في 
كونية  كثر  أ لمواضيع  الراشدين  البشر  عالم  من 
واللعب  الذكريات  مفهوم  فيتناول  وشمولية، 
الطفولي الذي يرى من الخزائن والصناديق وبيوت 
األحالم. يسترسل  وتخزين  لالختباء  أمكنة  الشجر 
لجميع  األصلية  لوظيفته  البيت  إعادة  في  بعدها 
اإلنسان  بأن  فيقول  والسكينة،  األمان  الكائنات: 
تهتدي  مثلما  األليف(  )المكان  لبيته  يهتدي 
الحيوانات ألعشاشها وأوجارها، وتبدو هذه المقارنة  
هنا  ومن  ذاته.  الوقت  في  وأليفة  وبديهية  بدائية 
الذي  الوحيد  فالسبب  بالثقة،  األمان  فكرة  ترتبط 
ثقته  هو  ما  مكان  في  يبني عشه  الطير  سيجعل 
البقعة.  هذه  له  ستمنحه  التي  األمان  في  التامة 
وبنفس  لألمان.  رمز  هو  هشاشته،  رغم  فالعش 
للقوقعة  الممتنعة  البساطة  يصف  الدهشة، 
الصلبة التي تحمي الكائن الرخوي شديد الضعف 
والهشاشة، الذي لن يكون ليصمد لوال هذا الهيكل 
الطبيعة  لنا دهشة  الحامي. يريد باشالر أن يعيد 

وأن نغرق في حلم الكونية الواسع.

ينتهي الكتاب في فصول تتحدث عن أثر التفاصيل 
والمسافة التي نتركها بيننا وبينها في إعادة تعريف 
كم التفاصيل في  عالقتنا بالمكان. فيبدأ بوصف ترا
”األركان“ وكيف أن هذه األجزاء الصغيرة من البيت 
مالمح  وترسم  النفسية  أسرارنا  تحمل  التي  هي 

الشخصية. بعدها يتحدث عن مفهومي التصغير 
وما  المكاني،  واالنكماش  التمدد  أي  والتكبير، 
يشمل ذلك من شعور بالسيطرة أو االنعتاق، وفي 
الحالتين يكون تجاوًزا للعالم المرئي والمحسوس.

المكانية/ فلسفته  باشالر  يختتم  النهاية،  في 
الحدود:  تصديق  خطورة  من  بتحذيرنا  الوجودية 
واألسود.   األبيض  والال،  النعم  والخارج،  الداخل 
بأن هنالك قيمة معنوية  الوقت ذاته، يعترف  في 
ولكنه  للمساحة،  المعنى  منح  في  الحدود  لهذه 
األشياء.  تعريف  وإعادة  الدائم  للتشكيك  يدعو 
فكما هنالك خوف من األماكن المغلقة والضيقة، 
والمتسعة،  المفتوحة  األماكن  من  خوف  هنالك 
مما يعني أن االفتراص السائد بأن الخوف فقط 
أن  من الخارج هو افتراض مختل. ويبدو طبيعياً 
أي  االستدارة،  عن  الكتاب  من  فصل  آخر  يكون 
عن هذا الميل الغريزي الذي خلقته الطبيعة فينا 
رسم  العبث  من  أحيانًا  أمكنتنا:  في  خلقه  وأعدنا 
في  نستمر  أن  والواقعية   البساطة  ومن  نهاية، 

الدوران  كما ينص القانون الكوني.

خاتمة:
برأيي، يبقى الكتاب عماًل مهًما في هذين المجالين: 

الكاتب  يدعونا  حيث  والمعرفة:  العلم  فلسفة   -
اليقظة  حلم  طريق  عن  معرفتنا  الستنباط  مراًرا 
الداخلية  المعرفة  عن  للتعبير  طريقته  وهي 
المستندة للعقل، وهي الطريقة التي أبعدتنا عنها 

الحداثة في اعتقاده.

من  الكثير  الكاتب  وضع  وقد  المكان:  -ظاهراتية 
األدوات واألفكار األولية التي نستطيع استخدامها 
المسح  أداة  البحث، أهمها  والبناء عليها لتوسعة 

التحليلي.

البيت  بــأن  بــاشــالر  »يــجــزم 
والمركز  األول  المكان  هو 
االبتدائي الذي يشكل وعينا 

في العالم الخارجي «
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 »ترددُت بين الطب والهندسة.. 
فكان شغفي باألرقام الفيصَل 

لصالح الهندسة«
المهندس إبراهيم البورشيد.

نشأ المهندس البورشيد في كنف عائلة مكونة من 
5 أبناء ويقع ترتيبه الطفل األوسط بين أخوته الذكور  
وأخـــتـــه.  تــمــيــز  الــمــهــنــدس إبــراهــيــم الــبــورشــيــد منذ 
البديهة، ورغم هدوءه كان  بالهدوء وسرعة  طفولته 
الصغر جذبته هواية تفكيك  الهوايات ففي  متعدد 
األلعاب وإعادة تركيبها، كما وجذبته – كباقي أقرانه – 
الكرة فلعب كرة الطائرة بنادي الحد )الساحل سابقا( 
الناشئين وبالطبع جذبته كرة  وكان ذلك في مرحلة 
الــقــدم فلعب وشـــارك فــي العديد مــن بــطــوالت هذه 
الــكــرة الــتــي تــقــام بــيــن الــفــرجــان ال سيما فــي مدينة 
الحد التي هي مسقط رأســه، لكنه ما أن وصل إلى 
المرحلة الجامعية حتى سلك طريقا آخر  في هواياته 
وهي شغفه بلعبة الشطرنج ليمارسها بهذه المرحلة 
الشطرنج  عالم  في  اسما  له  ليصنع  احترافي  بشكل 

كعضو مجلس إدارة نادي البحرين للشطرنج.

ــدراس مــديــنــة الــحــد  ــ ــاد الــمــهــنــدس إبــراهــيــم مـ ــ ارتـ
الجنوبية  الحد  بمدرسة  اإلبتدائية  المرحلة  ليدرس 
ويــنــتــقــل بــعــدهــا لــمــدرســة الــحــد الــشــمــالــيــة ليكمل 
االمتياز  بدرجة  منها  تخرج  التي  اإلعــداديــة  المرحلة 
المسار  الذي دعاه الختيار  األمر  الشرف،  مع مرتبة 
بمدرسة  قــضــاهــا  الــتــي  الــثــانــويــة  للمرحلة  الــعــلــمــي 
تكريمه  وتم  بامتياز   منها  وتخرج  الخليفية  الهداية 
من قبل وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد 

النعيمي.

أّهلني  العلمي  »تــفــّوقــي 
بــعــثــات   3 ــى  ــل ع ــحــصــول  ــل ل

مختلفة بمجال الهندسة«

تميز بسرعة البديهة والهدوء، وكانت هواياته منذ الصغر تفكيك 
األلعاب وإعادة تركيبها، في حين جذبته كرة القدم وكرة الطائرة 
عــنــدمــا كــبــر قــلــيــال لــيــخــوض مــبــاريــات "الـــفـــرجـــان" ويــشــارك 
وفي   – رأســه  الحد – مسقط  لمدينة  الــقــدم  لكرة  ببطوالت 
مرحلة الجامعة سلك طريقا مغايرا تماما لما ذكر ليحترف 
لعبة الشطرنج ويصل بها إلى أن يكون عضوا في مجلس 

إدارة نادي البحرين للشطرنج.

في ظل عائلة مكونة من 5 أبناء نشأ المهندس المتميز 
الفرد األوسط بين  البورشيد ليكون ترتيبه  إبراهيم 
إخوته وأخته، كان من الشباب المتفوقين دراسياً 
ـفــي الــمــرحــلــة الــثــانــويــة لــيــحــصــل عــلــى 3 بعثات 

لدراسة تخصصات مختلفة في الهندسة.

كثر عبر السطور القادمة التي يحدثنا فيها المهندس البورشيد عن هوايته لعبة الشطرنج. هذا وأ

محلل بيانات فضائية أول - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
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ــأن يـــقـــول الـــمـــهـــنـــدس إبـــراهـــيـــم  ــشــ ــ ــي هـــــذا ال فــ
البورشيد: " في بادئ األمر كنت مترددا بين دراسة 
الطب أو دراسة الهندسة، لكن حبي للغة األرقام 
والذي ورثته عن والدي العزيز والذي كان يعمل 
الفيزياء  بعلوم  الرياضيات وشغفي  لمادة  معلم 
والعلوم التطبيقية حسمت األمر لصالح الهندسة، 
في  الـــدراســـي  التحصيل  فــي  تــفــوقــي  وأن  سيما  ال 
لـ  عــرض  الحصول على  لي  أتــاح  الثانوية  المرحلة 
3 بعثات مختلفة في مجال الهندسة، إذ حصلت 
العربية السعودية في مدينة  بالمملكة  على بعثة 
في  وبعثة  المدنية،  الهندسة  لــدراســة  تحديا  جــدة 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة الــبــريــطــانــيــة لـــدراســـة هندسة 
خدمات المباني، وبعثة لدراسة هندسة المساحة 
األردنــيــة،  الهاشمية  المملكة  فــي  والجيوماتكس 
كانت  والتي  األخــيــرة  البعثة  على  اختياري  فوقع 
مــن قــبــل جــهــاز الــمــســاحــة والــتــســجــيــل الــعــقــاري 

لدراسة هندسة المساحة والجيوماتكس ".

كـــد  وعـــــن ســـبـــب اخـــتـــيـــاره لـــهـــذا الــتــخــصــص أ
تــخــصــص هندسة  بــورشــيــد عــلــى أن  الــمــهــنــدس 
التخصصات  من  يعتبر  والجيوماتكس  المساحة 
النادرة والمطلوبة في مملكة البحرين لدى العديد 
من الجهات الحكومي في ظل التوجه الحكومي إلى 
التخصص  يــدرس هذا  إذ  قطاع عقاري مستدام، 
العقارية  والــمــســاحــة  والجيولوجيا  األرض  عــلــوم 
المعلومات  نظم  ومنها  الجيوماتكس  وتقنيات 
الخرائط  وعلم  بُعد  عــن  واالستشعار  الجغرافية 
واألحــــداثــــيــــات. وبــفــضــل هللا وتــوفــيــقــه ثـــم هــذا 
فريق  نــواة  إلــى  اإلنضمام  مــن  تمكنت  التخصص 
بالهيئة  الفضائية  والصور  البيانات  تحليل  مختبر 

الوطنية للفضاء.  

ولـــم يكتف الــبــورشــيــد بــدراســة الــبــكــالــوريــوس 
فقد واصل إلى أن نال درجة الماجستير في مجال 
اإلدارة الهندسية بجامعة البحرين  وتخرجت منها 
يقدم  الشأن  هــذا  2021. وفــي  الحالي  العام  خــالل 
مؤسسة  إلــى  والتقدير  الشكر  خــالــص  البورشيد 
مصاريف  بكامل  تكفلهم  على  الخليفية  المبرة 

الدراسة تحت برنامج رايات.

الشطرنج  لعبة  هوايته  عــن  للحديث  ووصـــوال 
كيف بدأت وكيف استطاع االحتراف بهذه الهواية 
الهندسي  وبــيــن تخصصه  بينها  الــرابــط  هــو   ومــا 
كما  البورشيد:"  إبراهيم  المهندس  قال  المتميز  
هــو مـــعـــروف، لــعــبــة الــشــطــرنــج هــي لــعــبــة تفكير 
العديد  في  والخوض  ورســم سينيورهات  وإدراك 
التي  المثلى  الحلول  إلــى  لتصل  االحــتــمــاالت  مــن 
تؤدي بك في نهاية األمر إلى األختيار من بين كافة 
البدائل المتاحة، مؤكداً أن هذا هو الرابط بين لعبة 
الشطرنج وتخصص الهندسة فالهندسة تخصص 
يبحث حــل الــمــشــاكــل والــتــحــديــات لــلــوصــول إلــى 
على  كلفة  واألقـــل  والمنطقية  المناسبة  الحلول 

المدى الطويل".

وعن بداية الشغف وممارسة هذه اللعبة قال 
الشطرنج  لعبت  أنــي  البورشيد:"أذكر   المهندس 
ــر، إال أـنــي لم  مــع األهـــل واألصـــدقـــاء فــي بــدايــة األمــ
كانت  ولكن  اللعب،  قوانين  بمعرفة  مهتما  كــن  أ
مرافقتي لوالدي – حفظه هللا- لمجلس العائلة 
الرغبة والشغف فيما  كان لها األثر األكبر في زرع 
بعد بهذه اللعبة، ففي مجلس العائلة االسبوعي 
ومساء كل جمعة يجتمع أعمامي للعب الشطرنج، 
فكان العم عبدالعزيز حكما دوليا للعبة الشطرنج  
ينتدبه االتحاد العربي للشطرنج لتحكيم البطوالت 
فــي الــشــطــرنــج، كــمــا هــو الــحــال مـــع  كبير العائلة 
العم سلمان البورشيد الذي كان متمرس بالعبة 
العميقة  الشطرنجية  بالخطط  ومتميزا  الشطرنج 
الزيارات ومشاهدتهم الحماسية  جداً، ومع تكرار 
كهم أياي في بعض األحيان للعب  في اللعب وإشرا
معهم  وخسارتي أمامهم في كثير من األحيان بدأت 
مــهــارة  تنمي  والــتــي  الممتعة  اللعبة  هـــذه  أحـــب 
التفكير والــتــدبــر  فــي اتــخــاذ الــقــرارات ألقطع على 

»تعلمت من الشطرنج منهجية 
وأهمية  الصحيح  القرار   اتخاذ 

دراسة الخطوة القادمة«
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نفسي عهدا بأن اتمرس بهذه اللعبة، وكما يقال 
فــأن فــي السفر 7 فــوائــد فعندما ســافــرت لــألردن 
للدراسة كان لدي متسعا من الوقت ألقضيه في 
وحذافيرها،  قوانينها  بكل  الشطرنج  لعبة  تعلم 
ــــرى عــلــى الــنــادي  فكنت أعـــرج بــيــن الــفــيــنــة واألخـ
عن  للتعرف  عمان  بالعاصمة  للشطرنج  الملكي 
هناك،  المحترفين  اللعبة  هــذه  العبي  على  كثب 
كما أني كنت اتدرب على اللعب في مجلس العائلة 
بعدها  ألتــمــكــن  الــبــحــريــن  إـلــى مملكة  نــزلــت  كلما 
من التغلب على جميع الالعبين بالمجلس ومن 
يومها إلى يومنا هذا لم يستطع أحد هزيمتي بهذه 
اللعبة، ألصل إلى مرحلة المشاركة في العديد من 

البطوالت التي تقيمها الجامعة لهذه اللعبة.

الشطرنج  لعبة  مسابقات  في  مشاركاته  وعــن 
على المستوى المحلي والخارجي قال المهندس 
إبــراهــيــم بــورشــيــد:"مــثــلــت مــنــتــخــب الــبــحــريــن في 
أولى  فكانت  والمسابقات،  البطوالت  من  العديد 
مشاركاتي في البحرين ضمن البطوالت التي يقيمها 
على  التعرف  فيها  كسبنا  والتي  الشطرنج  اتحاد 
محترفي البحرين المتميزين بهذه اللعبة، في حين 
كانت أول  بطولة خارجية أشارك فيها هي بطولة 
المدن العالمية بالشارقة سنة 2013، كما شاركت 

وبهذه  مــرة   كثر من  أ أبوظبي  بطولة مهرجان  في 
وتميزت  الثالث،  المركز  إحــراز  البطولة استطعت 
هـــذه الــبــطــولــة بــأنــهــا كــانــت تــضــم العــبــيــن دوليين 
متمرسين  الــعــالــم  بــقــاع  شــتــى  مــن  مخضرمين 
رئيس  ببطولة  مشاركتي  جانب  إلى  هذا  باللعبة. 
على  البطولة  هــذه  في  وحصلت  الخليجي  االتحاد 

لقب أفضل العب خليجي في البطولة". 

هــذه  لصقل  المتبعة  بــاآللــيــة  يتعلق  فيما  أمـــا 
الــهــوايــة فــبــيــن الــمــهــنــدس إبــراهــيــم ذلـــك قــائــال:" 
من  التي  الممارسات  وأنجع  أفضل  من  الــقــراءة 
الكتب  شأنها صقل أي هواية، لذا فأنا أقرأ كثيرا 
والمجالت التي ُتعنى بلعبة الشطرنج كما واعتبر 
نــفــســي مــتــابــعــا شــغــوفــا لـــشـــروحـــات الــمــبــاريــات 
الــدولــيــة واالســتــفــادة مــن أفـــكـــار  ومـــبـــادئ أقــوى 
أساتذة اللعبة كبطل العالم األمريكي بوبي فيشر 
الــروســي كــاســبــاروف، كــمــا أن  وأســـطـــورة اللعبة 
كثير  في  أسافر  جعالني  للعبة  الجم  وحبي  ولعي 
مــن األحــيــان وعــلــى حــســابــي الــخــاص إـلــى الــبــلــدان 
للمشاركة  اللعبة  لــهــذه  مــبــاريــات  بها  تــقــام  الــتــي 
واالستفادة مثل دول الخليج جميعها بال استثناء، 
والمغرب  المشرق  مــن  دول  عــدد  إلــى  باإلضافة 

العربي وغيرها".

وعـــن عـــدد الـــمـــرات الــتــي يـــمـــارس فــيــهــا لعب 
الشطرنج قال:"يعتمد هذا بحسب ضغوط الحياة، 
ــات ألــعــب بــشــكــل يــومــي من  ــ فــفــي أغــلــب األوقــ
خالل المشاركة بالبطوالت على مواقع الشطرنج 
الشطرنجين  الشباب  تجمعات  عــبــر   واسبوعيا 

ــُت عــن والـــدي ُحــبَّ  »ورثـ
وأعمامي سبب  األرقام 

حّبي للعبة الشطرنج«
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بنادي البحرين للشطرنج، ولكن وفي ظل تفشي 
فايروس كورونا وتماشيا مع اإلجراءات االحترازية 
فريق  قبل  مــن  بها  الموصى  الوقائية  والــتــدابــيــر 
قلت  الــفــايــروس  لــهــذا  للتصدي  الطبي  البحرين 
أوقات اللعب واللقاءات، لذا فما كان مني إال أن 
منها  ومهرة  علي  ألبنائي  تدريبية  حلقات  خلقت 
فــرصــة لــي لــلــتــدرب ومــمــارســة الــهــوايــة إلــى جانب 

تعليم الجيل الجديد لعبة مميزة وجميلة".

ــؤال مـــا الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه  وردا عــلــى ســ
إبراهيم  المهندس  ممارسي لعبة الشطرنج قال 
الــبــورشــيــد:"لــعــبــة الــشــطــرنــج كـــأي لــعــبــة عالمية 
تصادفها تحديات، أبرزها عزوف شريحة كبيرة من 
الممارسين لها والتفاتهم إلى األلعاب اإللكترونية، 
لذا فأن عددا من المهتمين والعارفين بقوة هذه 
اللعبة وأهميتها يركزون جل جهودهم في العمل 
على إدخال اللعبة بالمدراس بهدف كسب العبين 
الجيل  خــالل  مــن  كبيرة  قــاعــدة شطرنجية  وبــنــاء 
تقوم  الخاصة  المدارس  من  كثير  نجد  إذ  القادم، 
من  وجــدتــه  لما  الشطرنج  على  طلبتها  بــتــدريــب 
فوائد ذهنية كبيرة لهذه اللعبة على الطلبة التي 
اإليجابي  تأثيرها  على  العلمية  الــدراســات  كدنت  أ

على تحصيلهم العلمي".

وعـــن تــأثــر لــعــبــة الــشــطــرنــج بــفــايــروس كــورونــا 
المفروضة  الوقائية  والتدابير  اإلجـــراءات  وفــي ظل 
إبراهيم  المهندس  قــال  الفايروس  لهذا  للتصدي 
بفايروس  الشطرنج  لعبة  تأثرت  البورشيد:"نعم، 
كــورونــا إذ تــم إلــغــاء عديد مــن الــبــطــوالت وتأجيل 
بطل  بطولة تصفيات  أهمها  وكــان  اآلخــر  البعض 
الــعــالــم والــتــي كــانــت بــروســيــا فــتــم لــعــب أول 5 
جــوالت وإيقاف الجوالت األخــرى إلى وقت الحق، 
هـــذا إـلــى جــانــب أن  بــطــوالت عــديــدة تــحــولــت من 
ــى بـــطـــوالت  الـــبـــطـــوالت بـــالـــحـــضـــور الــشــخــصــي إـلــ
عــن طــريــق منصات األونــاليــن األفــتــراضــيــة، األمــر 
الـــذي مــعــه ارتــفــعــت مــعــدالت الــغــش فــي اللعب 
ــا مــعــه إـلــى إدخــــال أدوات الــذكــاء  ــر الــــذي دعـ األمــ
الــحــاالت، أمــا على  األصطناعي للكشف عن هــذه 
ومن  هللا  من  فبفضل  البحرين  مملكة  مستوى 
صاحب  بــقــيــادة  الطبي  البحرين  فــريــق  حنكة  ثــم 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
وتفاني شعب  الموقر  ــوزراء  الـ ورئيس  العهد  ولــي 
العامة  الصحة  على  بالمحافظة  الــوفــي  البحرين 
بعدد  هائال  انخفاضا  تحقيق  البحرين  استطاعت 
الذي معه يمكننا  اإلصابات بفايروس كرونا األمر 
العودة إلى الحياة الطبيعية مع االلتزام باإلجراءات 
أنشطة  للممارسة  الوقائية  والتدابير  اإلحــتــرازيــة 
حياتنا المختلفة بما فيها ممارسة لعبة الشطرنج 
المقاهي  وفي  للشطرنج  البحرين  بنادي  حضوريا 

وغيرها.

»هـــــنـــــدســـــة الـــمـــســـاحـــة 
والــجــيــومــاتــكــس ُتــعــتــبــر من 
التخصصات النادرة والمطلوبة 

في مملكة البحرين«
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المهندسة: لينا عمر أحمد 
الحاج قاسم

 مهندس مدني تخصص إنشاءات.
   جمهورية مصر العربية

العــرب  المهندســين  اتحــاد  عضــو   
    منذ 2003.

ودورات  علميــة  أبحــاث  عــدة  لهــا   
    تدريبية.

العالم الرقمي 
والهندسة اإلنشائية    
واقع تطور الهندسة اإلنشائية 

في ظل العالم الرقمي

تطور التقدم في التقنية الرقمية التي اجتاحت العالم في شتى جوانب 
الحياة حتى أصبح العالم الذي نعيش فيه أقرب إلى العالم الرقمي، 
سواء من البرامج الحاسوبية )المحوسبة( المتنوعة التي تستخدم في 
كافة مجاالت الحياة أو من اآلالت والتقنيات التكنولوجية المتطورة، 
أما فيما يتعلق بانعكاسات هذا التقدم على قطاع الهندسة اإلنشائية، 

فهنا البد من تقسيم أعمال قطاع الهندسة اإلنشائية إلى قسمين: 

أ- قسم شملته التقنية الرقمية بنطاق واسع: 
التصاميم  فــي  الهندسية  والــبــرامــج  الــحــواســيــب  وخــاصــة مــع دخـــول 
الــهــنــدســيــة واإلنــشــائــيــة ونــحــوهــا،  الــمــشــاريــع  واألعـــمـــال المكتبية فــي 
إعداد  في  اإلنجاز  والجهد وسرعة  الوقت  اختصار  في  دور  له  كان  مما 
في  الهندسية   البرامج  وتطورت  الهندسية،  والمخططات  التصاميم 
أنواع المجاالت  الهندسية المختلفة وخطوات العمل الهندسي كافة 

من تصميم وإعداد مخططات، وحساب كميات المشروع والتكاليف، ورسومات التنفيذ، وحتى تتبع سير العمل 
وإدارة المشاريع الهندسية المتنوعة، إال أنها ال تغني عن خبرة المهندس لتقدير وإدراك القيم أو النتائج المتحصلة 
عبر هذه البرامج لتالفي أي خطأ محتمل بالبيانات المدخلة، كما أن الخبير بحاجة إلى هذه التقنية من البرامج 
الحاسوبية المتطورة الفعالة  بتوفير الجهد والوقت حتى لذوي الخبرات، حيث أثرت بسرعة إنجاز األعمال عامة، 
التكلفة أحيانا، مثال: الحاجة  لعدد أقل من  التقنية الرقمية مساهمة في السرعة والسهولة وتوفير  مما جعل 

المصممين والرسامين والحاسبين لكميات مواد المشروع ونحوهم.  

مشاريع  في  الحديثة،  والتقنية  الحاسوبية  المدنية  الهندسة  ببرامج  التحديات  بعض   *
القطاع اإلنشائي وإدارة المشاريع الهندسية:-

أصبحت هذه البرامج من األساسيات واألدوات الرئيسية التي يستخدمها جميع المهندسين، وذلك باختالف 
كبة المستمرة من التحديات  أنواع البرامج المستخدمة وتنوعها، وهي في تطور مستمر، وتعتبر هذه الموا
الضرورية لهذه األداة الهندسية الحديثة )أداة البرامج الحاسوبية الهندسية(. ومن التحديات التقنية سواًء 
النسخ  كبة  موا نفسها:  الهندسية  الحاسوبية  البرامج  في  أو  البرامج  تلك  استخدام  عند  المهندسين  لدى 
المتعددة لهذه البرامج مع إصدارات "الويندوز" المتوفرة  سواء في أجهزة الحواسيب في المشروع الهندسي 

الذي يستخدم تلك البرامج  في تنفيذه وكذلك لدى المهندسين. 
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الحاسوبية  لــلــبــرامــج  المصممين  أغــلــب  يعمل 
الــهــنــدســيــة الــمــخــتــلــفــة ومــهــنــدســيــن الــبــرمــجــيــات 
تقنياتها  وحلول  عيوبها  استدارك  باستمرار على 
كــبــة  بــالــتــطــويــر الــمــســتــمــر لــهــا، ومــنــهــا ســرعــة مــوا
الــمــتــطــلــبــات الــمــخــتــلــفــة لـــــإلصـــــدارات والــنــســخ 
األجهزة  المشروع  من  الحديثة خالل فترة عمل 
الحاسوبية التي ربما ال تكون متوفرة أو تتطلب 
بــمــا ال يستطيع  تــكــلــفــة أجـــهـــزة حــديــثــة، وتــبــقــى 
على  إضــافــيــة  تكلفة  تشكل  أنــهــا  بحيث  تــالفــيــه؛ 
على  وأثرها  جدواها  ومــدى  الهندسي،  المشروع 
الخبرة  تكلفة  بــيــن  والــمــوازنــة  الــمــشــروع،  تنفيذ 
للموارد البشرية التي تلزم لتلك البرامج والتكلفة 
والــجــهــد ـفـي الــتــدريــب عــلــيــهــا، وبــيــن مـــدى توفير 
المشاريع  انجاز  في  والمال  للوقت  البرامج  هــذه 
التي تدخل  الهندسية وطرق حسابها، والعوامل 
الــجــدوى لكل  فــي مثل هــذه الحسابات، ودراســـة 
ذلك حتى أثناء تنفيذ المراحل المختلفة لإلنشاء 
تقدم من معضالت  ما  إلى  وباإلضافة  الهندسي. 
الــكــثــيــر مـــن األمـــــور التقنية  وتـــحـــديـــات فــهــنــالــك 
والتي  منها  المتطورة  حتى  الحاسوبية  للبرامج 
بــالــمــمــارســات العملية؛  الــتــغــلــب عــلــيــهــا   يــمــكــن 
المتنوعة  الهندسية  البرامج  كبة  موا يجعل  مما 
ضرورة للمهندس المدني وقطاع الهندسة المدنية 
واإلنشائية، وذلك بتوسيع المعرفة باإلطالع على 
هذه البرامج الحاسوبية والتعريفات الخاصة بها، 
بها  المتعلقة  العملية  التدريبية  البرامج  ومتابعة 

بصورة مستمرة.

الرقمية  التقنية  تشمله  لــم  قسم  ب- 
مباشرة: 

وخاصة  التنفيذ،  أعــمــال  مــن  كبير  جــزء  وتشمل 
ــدي الــعــامــلــة، فــلــم تــتــطــور  ــ ــ الــمــعــتــمــدة عــلــى األي
التقنية الرقمية بتقدم كبير في  الجانب التنفيذي 
ــدي الــعــامــلــة  ــ ــ لــلــمــشــاريــع الــهــنــدســيــة، مـــثـــل: األي
إنتاجيتها   مــعــدالت   فبقيت  المختلفة  وأعمالها 
وكذلك  لسنوات،  كذلك  وهــي  متقاربة  أو  ثابتة 
بعض المعدات )رغم حداثتها وتطور سرعتها في 
االنجاز(، فمثال على ذلك تنفيذ أعمال التسليح 

ــال الـــحـــوائـــط  والــســقــالــة ورص  ــمـ والـــطـــوبـــار وأعـ
وغيرها  والــبــالط  السيراميك  وتــركــيــب  الــطــابــوق 
التقنية  تشمل  فلم  المشروع،  تنفيذ  أعمال  من 
هذه  على  ونحوها  حاسوبية  بــرامــج  مــن  الرقمية 
العمل  االنــجــاز وسير  مــعــدالت  األعــمــال؛ فبقيت 
ــر مــن عـــدم تأثير  فــيــهــا ثــابــتــة تــقــريــبــا، وجــانــب آخـ
التقنية الرقمية والتكنولوجيا أنه وعلى الرغم من 
سرعة التواصل )سريعة وفورية(  في المراسالت 
بالتنفيذ بين أطراف عقد المقاولة من  المتعلقة 
توافر  مع  المشروع  ومالك  والمهندس  المقاول 
المدة  أن  إال  الرقمية،  التقنية  في  الزمنية  السرعة 
الزمنية التي تحتسب منذ وقت التبليغ على هذه 
المراسالت بقيت على حالها كما هو الحال، ومثال 
على ذلك في حالة إبالغ المهندس للمقاول بإجراء 
ــذا الــحــال ألغلب  بــعــض الــتــعــديــالت ونــحــوهــا، وكـ

المدد الزمنية في معظم األعمال اإلنشائية.

معدل  على  وأثرها  الرقمية  التقنية    *
ــتــــاج ـفــي ســــوق الــعــمــل الــهــنــدســي  اإلنــ
والسلبيات  اإليجابيات  وأثــر  اإلنشائي، 
للتطورات في البيئة الرقمية على تنفيذ 

اإلنشاءات الهندسية:-     
خالصة القول إن أثر التقنية الرقمية على معدالت 
اإلنتاج في سوق العمل الهندسي اإلنشائي، ليس 
أمرا مطلقا، بل يتوقف أثرها على طبيعة وحيثية 
التي شملته  األعمال  إذا كان من  العمل، وفيما 
التقنية الرقمية بنطاق واسع أو لم تشمله التقنية 
مباشرة، وحتى ما شملته التقنية فالبد من دراسة 
كبة التقنية الرقمية الهندسية لها.  فال  جدوى موا
يمكن اعتبار أن التقنية الرقمية زادت معدل انجاز 
بصورة  الهندسية  المشاريع  في  والتنفيذ  العمل 
الرقمية  بالتقنية  المستمر  التطور  أن  إال  مطلقة، 
واإلنشائية،  الهندسية  المشاريع  أعمال  كافة  في 
البشرية  للعمالة  مساعد  عــامــل  تشكل  بحيث 
أو بــديــل عــنــهــا، وخــاصــة مــع تــطــور مــجــال الــذكــاء 
االصــطــنــاعــي وإنــتــاج الــروبــوتــات، الــتــي يمكن أن 
اإلنشائية بشكل  تطور لتدخل في سوق األعمال 

فعال.
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د. محمد علي بن شمس

فرص المهندسين 
الكيميائيين في صناعة 
التنقيب عن النفط والغاز

والــغــاز  النفط  عــن  التنقيب  أنشطة  عــن  كثب  عــن  االطـــالع  قبل 
التنقيب  المرتبطة بقطاع  التدريس والتدريب واألبحاث  من خالل 
واستخراج النفط والغاز، كان لدي تصور بأن المهندسين الكيميائيين 
العاملين في مجال النفط والغاز ينتمون فقط إلى مرحلة المصب 
  .)Downstream processes( اإلنــجــلــيــزيــة  باللغة  يــعــرف  مــا  أو 
مرتبطين  الغير  أولئك  خصوصا  الــقــارئ،  لذهن  الصورة  ولتقريب 
بقطاع النفط والغاز أو للطلبة حديثي التخرج من المرحلة الثانوية 
العامة، والذين يعتقدون أن هذا المجال قد يكون ضمن اختياراتهم 
المحتملة للدراسة الجامعية، سأستعين بأسماء بعض الشركات 
المحلية لتصنيف أنواع صناعات النفط والغاز.  تعتبر شركة نفط 
البحرين )بابكو( وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبيك( 
الطرف  على  بينما   ،)Downstream( المصب  شركات  من  أمثلة 
اآلخر تعبر شركة تطوير للبترول، والمسؤولة عن اإلشراف والتطوير 
في حقل البحرين والحقول الجديدة المعلن عنها مؤخرا مثال على 
شركات المنبع )Upstream(.  هناك بعض الشركات الكبيرة في 
أرامكو  المنبع والمصب كشركة  أنشطتها مجالي  المنطقة تشمل 

السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( وغيرها.

بينما يركز قطاع المنبع )upstream( على االستكشاف واإلنتاج من حقول النفط البرية والبحرية على حد 
سواء، يقوم قطاع المصب )downstream( بتكرير النفط الخام إلى منتجات قابلة لالستخدام )البنزين، وقود 
الطائرات، ومواد التشحيم، وما إلى ذلك(. ضمن عمليات المنبع )upstream(، غالًبا ما يتم فصل العمليات 
 )subsurface work( واإلدارات في شركات المنبع نسبة لرقعة العمل وهما بالتحديد: أعمال تحت السطح
وأعمال المرافق السطحية )facility work(. بشكل عام، غالبا يساهم المهندسون الكيميائيون في شركات 
والمضخات  بالخزانات  المتعلقة  المشاريع  كــإدارة  السطحية  المرافق  وأنشطة  أعمال  خــالل  من  المنبع 

وخطوط األنابيب وأجهزة الفصل متعددة المراحل.

هنا قد يبرز السؤال التالي، وماذا عن باطن األرض أو األعمال التحت سطحية )subsurface(؟ وهل يمكن 
اإلجابة  عليه؟  المتعارف  التقليدي  بشكله  البترول  في مجال هندسة  المساهمة  الكيميائيين  للمهندسين 

التي قد تدهشك هي: نعم الى حد كبير!

الخزان )reservoir( هو في األساس خزان كبير مملوء بالوسائط المسامية وسوائل الخزان كالنفط والغاز 
أوال فهم  المكمن(، يجب  أيضا اسم  الخزان )يطلق عليه  الغاز من  أو  النفط  والماء. الستعادة واستخراج 
وتطبيق أساسيات الهندسة الكيميائية المعروفة مثل ميكانيكا الموائع )fluid mechanics( والديناميكا 

أستاذ مشارك 
قسم الهندسة الكيميائية

كلية الهندسة - جامعة البحرين

المهندس - العدد 71 - جمعية المهندسين البحرينية 34



الــحــرارة  ونــقــل   )thermodynamics( الــحــراريــة 
.)heat transfer(

بمعنى  دقــيــقــا،  علما  ليست  الــبــتــرول  هندسة 
ــدود الــخــزان الــدقــيــقــة غير  أنـــه غــالــًبــا مــا تــكــون حـ
الحرارة  الضغط-الحجم-درجة  عينات  معروفة، 
السوائل  سلوكيات  لتحديد  الــضــروريــة   )PVT(
وخصائصها قليلة ومتباعدة على عكس نظيراتها 
 downstream( المصب تطبيقات وعمليات  في 
االستخراج  آليات  أن  لذلك  أضف   .)processes
تحديد  يتم  مــا  وغــالــبــا  تــكــون غير جلية  مــا  غالبا 
واإلحتمال  بالترجيح  والغاز  النفط  تواجد  أماكن 
تحليلها.   بعد  المتوفرة  المعلومات  على  المبني 
االقتصادية  الناحية  أجــل ذلــك، ال يمكن من  من 
علما  البترول  هندسة  لجعل  البيانات  كل  حصر 
دقيقا بحدود معروفة. الملفت في األمر، أنه على 
المتعلقة  المعلومات  وغموض  شح  من  الرغم 
المنبع  النفط والغاز، مازالت شركات  باستخراج 
تبلي بالء حسنا وناجحة بشكل كبير في استعادة 

النفط والغاز من موارده الكامنة. 

يمكننا أن نطلق على مجمل ما تم استخراجه 
مــن الـــمـــوارد الــحــالــيــة مــن الــنــفــط والــغــاز عالميا، 
مملكة  على  أيــضــا  ينطبق  الــحــال  بطبيعة  وهـــذا 
وأننا  القطاف  وسهلة  متدلية  ثمار  أنها  البحرين، 
اآلن في صدد التعامل من بيئات استخراج ذات 
الحصر:  ال  المثال  سبيل  على  نذكر  كبر،  أ تعقيد 
النفط الثقيل، والصخور الصخرية الصعبة، والغاز 
العميقة وهي  المياه  واالستكشاف من  الضيق، 
مميزات حقول البحرين الجديدة.  غالًبا ما يشاع 
في أوساط االستخراج والتنقيب أن أفضل مكان 
المنتجة  الــخــزانــات  النفط هــو داخــل  للبحث عــن 
حالًيا أو سابًقا. عند العودة إلى هذه المكامن التي 
إلى مرحلة  أو حتى وصلت  النضج  بلغت مرحلة 
البنية  بالحقول  أيــضــا  )تــعــرف  اإلنــتــاج  انــخــفــاض 
حقل  التصنيف  هــذا  ويشمل   )Brown fields

ُعمر  إطالة  إلى  المنبع  شركات  تسعى  البحرين، 
اإلنتاج االقتصادي لهذه الحقول وذلك باستخدام 
التكلفة.   حــيــث  مــن  وفــعــالــة  منخفضة  تــقــنــيــات 
تلعب  ان  الكيميائية  الهندسة  لمفاهيم  يمكن 
الســتــعــادة  الــعــمــلــيــات  تصميم  فــي  حــاســمــا  دورا 
واستخالص هذه الــمــوارد.  رغم أن هناك آليات 
عديدة معروفة ومفهومة جيدا الستخراج النفط 
ورفع   )water-floods( الماء  كفيضانات  والغاز 
الغاز )Gas lifting( وغيرها، لكن هناك مجاالت 
المهندسين  إـلــى عــقــول وأعــيــن  بــحــاجــة  ــزال  تــ ال 
واقتراح  النماذج  بناء  على  والحريصة  المبتكرة 
المستخدمة  للتقنيات  جــديــدة  تحسين  ســبــل 
البخار  كفيضانات  تحديا  تــواجــه  مــازالــت  والــتــي 

والبوليمر.  

تحديات  مــواجــهــة  حــالــيــا  الــعــالــم  يــحــاول  بينما 
بال  والغاز  النفط  قطاع  سيظل  العالمية،  الطاقة 
لعقود  المعادلة  فــي  ومــؤثــر  رئيسي  عــامــل  شــك 
ــة لــســعــي الــمــهــنــدســيــن  ــافــ ــة. لـــذلـــك وإضــ ــادمــ قــ
إطــار  فــي  بديلة  طــاقــة  حــلــول  إليــجــاد  الكيميائيين 
تأهيلهم وتدريبهم الجامعي الحالي، نعتقد أنه ال 
يــزال هناك متسع لهم أيضا في إحــداث تأثير في 
عالم التنقيب عن النفط والغاز. من هذا المنطلق 
تــســعــى جــامــعــة الــبــحــريــن ومـــن خـــالل مــبــادرات 
عديدة لدمج متطلبات هذا القطاع الحيوي ضمن 
برامجها الهندسية الحالية على مستوى الجامعي 
الــجــامــعــي  والــمــســتــوى  )الـــبـــكـــالـــوريـــوس(  األول 
الثاني )الماجستير( وأيضا من خالل فرع جامعة 
مهندسي  جمعية  عن  المنبثق  الطالبي  البحرين 
 Society of Petroleum( الــعــالــمــيــة  الــبــتــرول 
مع  قريبا  تحالفها  ستعلن  والــتــي   )Engineers
 )AAPG( البترول  لجيولوجيا  األمريكية  الرابطة 
ضمن كيان واحد يعزز جهودهما في دعم وإثراء 

قطاع النفط والغاز العالمي.
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الدكتور عبد الله المقيرحي

النفط والغاز المحصور  
رافد جديد لالقتصاد البحريني

الــصــخــر الــنــفــطــي، والــنــفــط الــصــخــري والــنــفــط الــمــحــصــور، هــل هي 
مختلفة؟

ُتستخدم مصطلحات الصخر النفطي )الزيتي( )oil shale( والنفط 
 tight(  )( والنفط المحصور )المحكمshale oil( الصخري )الزيت(
oil( بالتبادل )interchangeably( في كثير من األحيان بينما يختلف 
االلتباس، سنلقي نظرة  لتوضيح هذا  اختالًفا جوهًريا.  كل مصطلح 
على النظام البترولي والذي يمثل أساًسا المكونات والعمليات التي 
كمها النهائي ولنرى  تؤدي إلى تكوين )creation( الهيدروكربونات وترا

أين يقع كل من هذه المصطلحات في مكانه الصحيح.

 mature source( يشمل النظام البترولي صخور المصدر الناضجة
المكمن  وصخور   )mature source rock( الهجرة،  ومسار   ،)rock

.)seal( والختم ،)trap( والفخ  ،)reservoir rock( الخزان

 )oil shale( النفطي  الصخر  يحتوي  أن  يمكن  أخــرى  ناحية  مــن 
على كميات كبيرة نسًبيا من المواد العضوية مقارنة بأنواع الصخور 
بالمصدر  القدرة على أن يصبح صخورا غنية  األخــرى، وبالتالي لديه 

الهيدروكربوني.

ــواد الــعــضــويــة إلــى  ــمـ تــتــطــلــب عــمــلــيــات تــحــويــل الـ
هيدروكربونات حـــرارة ووقــًتــا. بــمــرور الــوقــت وزيــادة 
الحرارة تدريجياً ومع استمرار دفن المادة العضوية في 
كبر )deeper( تحت حمولة الرواسب المتزايدة  عمق أ
بعض  وتــحــول   ،)increasing sediment load(
 biogenic( المواد العضوية إلى غاز الميثان الحيوي
 Microbial( الميكروبي  النشاط  بفعل   )methane
العضوية  الـــمـــواد  تــحــويــل  يــتــم  ــراً  ــيـ وأخـ  .)activity
بالكيروجين  ُتــســمــى  شمعية،  مـــادة  إـلــى  المتبقية 
)kerogen(. مع مزيد من الدفن )burial( والحرارة 
يحوالن الكيروجين إلنتاج البيتومين )bitumen(، ثم 
 ،)liquid hydrocarbons(السائلة الهيدروكربونات 
 thermogenic( وأخيراً إلى الغازات المولدة للحرارة

.)gas

تهاجر الهيدروكربونات السائلة الناتجة من مصدرها 
لديها  التي   )reservoir rocks(الــمــكــمــن إلــى صخور 
داخل  السائلة  الهيدروكربونات  تخزين  على  القدرة 
مسامها. تحدث الهجرة عادًة من منطقة ذات تركيبة 
النسبي  الطفو  بسبب  أعلى  منطقة  إلــى  منخفضة 
مقارنة  لــلــهــيــدروكــربــونــات   )relative buoyancy(

بالصخور المحيطة.

الختم )seal( السدادة عبارة عن صخور غير منفذة 
)impermeable rock( نسًبيا تشكل حاجزاً أو غطاًء 
فوق وحول صخر المكمن )reservoir rock( بحيث 
 )beyond( إلى ما وراء ال يمكن للسوائل أن تنتقل 
المكمن  صخور  من  التكوين  هــذا  يسمى  المكمن. 

.)trap( بالفخ )sealed reservoir( المختومة
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ـفـي ظــل الـــظـــروف الــمــنــاســبــة، مــن الــمــمــكــن أن 
أيضاً   )source rocks( الــمــصــدر  صــخــور  تصبح 
صخور مكمن )reservoir rock(  في ذات الوقت 
 tight oil( كما هو الحال في مكامن النفط الضيق

.)reservoirs

ســـواء   )Bottom Line( الــنــهــائــيــة  الــمــحــصــلــة 
كــنــا نــتــحــدث عـــن الــنــفــط الــصــخــري الــُمــنــتــج من 
قاسم  فهناك  الضيق  النفط  أو  النفطي،  الصخر 
واحــد  برميل  اســتــخــراج  يكلف  كالهما  مــشــتــرك: 
أن  التقليدية. هذا يعني  النفط  رواســب  كثر من  أ
السوق  التأثر )vulnerable( لقوى  كالهما سريع 
النفطي  الصخر  أن  حين  فــي   )market forces(
والــنــفــط الــضــيــق يــمــكــن أن يــكــونــا مـــصـــدراً هــائــالً 
للنفط، إال أنهما ال يــزاالن قيد التنفيذ فيما يتعلق 
 to( للمنافسة بما يكفي  اإلنتاج  تكاليف  بخفض 

.)compete

 Sources  الموارد واالحتياطيات الهيدروكربونية
and Reserved Hydrocarbons

الفخاخ  مــن  المتكونة  المكامن  تعريف  يمكن 
الــهــيــدروكــربــونــات  عــلــى  تــحــتــوي  ــتــي  ال  )traps(
احتياطيات  أو   )resources( مــوارد  إما  أنها  على 

 .)reserves(

اإلجمالية  الكمية  هــي   )resources( الــمــوارد   
من  الــمــقــدرة  الممكنة  الــهــيــدروكــربــونــات  لجميع 
في  اآلبـــار.  حفر  قبل    )formations( التكوينات 
المقابل )reserves(، االحتياطيات هي مجموعات 
فرعية )subsets(  من الموارد ؛ يتم تحديد أحجام 
االحتياطيات من خالل مدى جدواها اقتصادياً أو 
البترول من واستخدامه في ظل  تقنياً الستخراج 

الظروف التكنولوجية واالقتصادية المتاحة حالياً.

مختلفة  فــئــات  إلــى  االحتياطيات  تصنيف  يتم 
تحتوي  استخراجها.  المحتمل  الكمية  على  بناًء 
على   )proven reserve( المؤكدة  االحتياطيات 
أعــــلــى قــــدر مـــن الــيــقــيــن ـفــي االســـتـــخـــراج الــنــاجــح 
كـــثـــر مـــن 90 بــالــمــائــة(،  لــالســتــخــدام الــتــجــاري )أ
 successful( الناجح  االســتــخــراج  يــقــدر  حين  فــي 
والممكنة  المحتملة  لالحتياطيات   )extraction
لالستخدام التجاري بنسبة 50 في المائة وبين 10 

و 50 في المائة على التوالي.

Oil Shale "الصخر النفطي "الزيتي

هو صخر من الصخور الرسوبية دقيقة الحبيبات 
تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة نــســًبــيــا مـــن الــمــادة 
الــعــضــويــة الــمــعــروفــة بــاســم الــكــيــروجــيــن )70% 
تسمية   )Oil Shale( النفطي  الصخر  كيروجين( 
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خاطئة ألن الكيروجين ليس نفطاً خاماً، والصخور 
من  حتى  ليست  غــاًلــبــا  الكيروجين  تحمل  الــتــي 
الصخر النفطي إال إنه يمتلك القدرة على إنتاجه. 
كمادة صلبة.  النفطي  الصخر  يمكن حرق بعض 
ومـــع ذلـــك، فــهــي سخامية وتــحــتــوي عــلــى نسبة 
ــدا مـــن الـــمـــواد الــمــتــطــايــرة عــنــد حــرقــهــا.  ــ عــالــيــة ًج
كوقود  النفطي  الصخر  استخدام  يتم  ال  وبالتالي، 
صلب، ولكن بعد أن يتم تعدينها وتقطيرها، يتم 

استخدامها كوقود سائل.

 Kerogen  الكيروجين

ــيـــط( مــعــقــد مــن  ــلـ ــزيـــج )خـ الـــكـــيـــروجـــيـــن هــــو مـ
المركبات الكيميائية العضوية التي تشكل الجزء 
الرسوبية،  المادة العضوية في الصخور  األكبر من 
الــكــيــروجــيــن غــيــر قـــابـــل لـــلـــذوبـــان ـفــي الــمــذيــبــات 
الجزيئي  وزنـــه  جــزئــيــا بسبب  الــعــاديــة  الــعــضــويــة 
الــعــالــي لــمــركــبــاتــه الــمــكــونــة. يــعــرف الــجــزء القابل 

للذوبان باسم البيتومين.

أو  الخام  النفط  تطلق  الكيروجين  أنــواع  بعض 
الغاز الطبيعي، والمعروف إجماالً بالهيدروكربونات 

)الوقود األحفوري(.

عــنــدمــا تــوجــد مــثــل هـــذه الــكــيــروجــيــنــات بتركيز 
عــــاٍل ـفــي الــصــخــور مــثــل الــصــخــر الــطــيــنــي الغني 
المصدر  صخور  تشكل  فإنها  العضوية،  بــالــمــواد 
بالكيروجين  الــغــنــي  الــزيــتــي  الــصــخــر  المحتملة. 
المطلوبة  الــحــرارة  لــدرجــة  تسخينه  يتم  لــم  ولكن 
لتوليد الهيدروكرب ونات قد يشكل بدالً من ذلك 

رواسب الصخر الزيتي.

السنين  األمر ماليين  الطبيعة، قد يستغرق  في 
 )burial temperatures( في درجات حرارة الدفن
تتراوح ما بين 100 إلى 150 درجة مئوية لتوليد 
الــنــفــط مــن مــعــظــم صــخــور الــمــصــدر. مــع بعض 
 )Kerogen( المساعدة، يمكن تحويل الكيروجين
الموجود في الصخر النفطي )oil shale( إلى نفط 
خام صناعي )synthetic crude( شبيه بالبترول 
الــصــخــري  الــنــفــط  يــســمــى   )petroleum-like(
)Shale Oil( )المعروف باسم نفط الكيروجين(، 

فــي وقـــت يــتــراوح مــا بــيــن بــضــع دقــائــق إـلــى بضع 
سنوات.

Shale Oil النفط "الزيت" الصخري

ــنــفــط "الــــزيــــت" الـــصـــخـــري أو نــفــط -الــصــخــر  ال
)الـــزيـــت(  الــنــفــط  أي   )oil shale-oil( الــنــفــطــي 
اً  أيــض  ويعرف  النفطي  الصخر  من  الُمستخرج 
نفط  هو   )kerogen oil( الكيروجين  نفط  باسم 
غــيــر تــقــلــيــدي يــنــتــج مـــن شــظــايــا الــصــخــر الــزيــتــي 
أو   )pyrolysis( الــــحــــراري  ــحــــالل  ــ االن بـــواســـطـــة 
الهدرجة )hydrogenation( أو التذويب الحراري 

.)thermal dissolution(

تــعــمــل هــــذه الــعــمــلــيــات عــلــى تــحــويــل الـــمـــادة 
العضوية داخل الصخ الكيروجين )kerogen( إلى 

نفط وغاز

اصـــطـــنـــاعـــي. يــمــكــن اســـتـــخـــدام الـــزيـــت الــنــاتــج 
لتلبية   )upgraded( ترقيته  أو  كوقود  الفور  على 
عــن طريق  للمصفاة  األولــيــة  الــمــواد  مــواصــفــات 
إضافة الهيدروجين وإزالة الشوائب مثل الكبريت 
المكررة  المنتجات  والنيتروجين. يمكن استخدام 
النفط  مــن  المشتقة  تلك  مثل  ــراض  األغـ لنفس 

الخام.

النفطي  الصخر  من  الصخري  النفط  استعادة 
Recovery of shale oil from oil shale

الصخر  مــن  االصطناعي  النفط  اســتــرداد  يتــم 
الموجود  الكيروجين  تحويل  طريق  عن  النفطي 
طريق  عــن  مفيد،  شــيء  إـلـى  النفطي  الصخر  فــي 

استخدام أي من العمليتين التاليتين:

1. تتضمن العملية األولى تعدين )mining( وسحق 
إلى  الصخور  نقل  ثم  الزيتي  الصخر   )crushing(
مصنع معالجة )Processing Plant( مادة الصخر 
خاصة  معوجات  فــي  تسخينها  يتم  حيث  النفطي 
السريع  بالتسخين  تسمح   )special retorts(
للصخور في بيئة خالية من األكسجين تعرف باسم 
إلــى درجــات حــرارة   )pyrolysis( الــحــراري االنحالل 

تبلغ حوالي 500 درجة مئوية.
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الصخور  من  الزيت  أبخرة  الشديدة  الحرارة  تطلق 
التي تسيلها )liquefy( في سلسلة من المكثفات.

في  المنبعثة  والــغــازيــة  السائلة  الــهــيــدروكــربــونــات 
البترول  في  الموجودة  لتلك  مماثلة  الطريقة  هــذه 

التقليدي.

2. تتضمن العملية الثانية إجراء االنحالل الحراري 
عـــن طــريــق تــســخــيــن الــصــخــور تــحــت األرض في 
التقنية،  هذه  في   .)in situ extraction( الموقع 
بالمتفجرات،  الزيتي  الصخر  رواســب  يتم تكسير 
الغاز والــهــواء في  وبعد ذلــك يتم ضخ خليط من 
ــــرواســــب واشـــعـــالـــه لــتــســخــيــن الـــصـــخـــور. ينتج  ال
الكيروجين تحت  الــنــاتــج عــن  الــحــراري  االنــحــالل 
التكثيف،  عند  ضخها،  يتم  نفطية  أبــخــرة  األرض 

مثل النفط الخام.

يتمثل االختالف الرئيسي بين هاتين الطريقتين 
في أن الطريقة األولى طريقة التعدين تتطلب حرارة 
كثر من الطريقة الثانية طريقة الموقع، حيث يتم  أ
حقن الحرارة في الموقع. هناك أيًضا فوائد إضافية 
هذه  من  الناتج  الغاز  ألن  الثانية  للطريقة  أخــرى 
إعادة  يمكن  للعملية،  ثانوي  منتج  وهو  العملية 
تدويره إلنتاج مزيد من الحرارة. باإلضافة إلى ذلك، 
النهائي ذو جــودة أعلى. ومع ذلــك، تؤدي  المنتج 
كلتا الطريقتين إلى منتج يكلف استخراج البرميل 

كثر من منتجات النفط التقليدية. أ

Tight oil ) النفط المحصور ) الضيق

الصخري  )الـــزيـــت(  الــنــفــط  مصطلح  يستخدم 
)Oil Shale( أيًضا للنفط الخام المنتج من الصخر 
التكوينات  مــن   )Shale Oil( "الــزيــتــي"  النفطي 
low-( األخرى منخفضة النفاذية )formations(

.)permeability

ومـــع ذلــــك، لــلــحــد مـــن خــطــر الــخــلــط بــيــن النفط 
من  الــُمــنــتــج   )Oil Shale( الــصــخــري  )الـــزيـــت( 
في  الــخــام  والنفط   )Shale Oil( النفطي  الصخر 
 ،))oil-bearing shale للنفط  الــحــامــل  الصخر 
يفضل استخدام مصطلح زيت محصور "ضيق" 

)Tight Oil( بالنسبة لألخير.

أنه  المحصور "الضيق" على  النفط  يمكن تعرف 
التقليدي  النفط  مثله مثل  عــادي  نفط  عبار عن 
محتجز  السائلة  الــحــالــة  على  الطبيعة  فــي  يــوجــد 
 tight( الضيقة  الصخرية  المكامن  فــي  عــالــق  أو 
المسام  ذات  صماء  شبه   )reservoirs - rocks
الصغيرة ًجدا أو ضعيفة النفاذية بحيث ال تسمح 
له بالجريان دون فتح ممرات شعرية توصل بين 
.)wellbore( مساماته إلى حيث فتحة بئر اإلنتاج

احــتــيــاطــي الــنــفــط والـــغـــاز الــضــيــق ـفـي البحرين 
Tight Oil and Gas Reserves in Libya

تــبــلــغ احــتــيــاطــيــات الــنــفــط الــضــيــق ـفــي الــعــالــم 
في  الجديد  كتشاف  ا بعد  لكن  برميل  مليار   345
الضيق  النفط  التنقيب  تم  الذي  البحرين  مملكة 
والغاز في منطقة خليج البحرين تصدرت مملكة 
برميل  مليار   80 بمخزون  العالم  بلدان  البحرين 
مــن الــنــفــط الــصــخــري وحــســب تــقــديــراتــس إدارة 
بالمرتبة  روسيا  فإن  األمريكية  الطاقة  معلومات 
الضيق  النفط  مخزون  حيث  من  بالعالم  الثانية 
باحتياطيات تقدر ب 75 مليار برميل في حين تأتي 
ليبيا في المركز السادس عالميا والثانية عربيا ما 
بعد )البحرين( بمخزون يقدر ب 26 مليار برميل، 
فيما يلي تقديرات لألحجام القابلة لالسترداد تقًنيا 
النفط  بتكوينات  المرتبط  الــصــخــري  النفط  مــن 
الطاقة  مــعــلــومــات  إدارة  أعــدتــهــا  والــتــي  الــضــيــق، 
النفط  كل  يكون  ال  قد   .2013 عــام  في  األمريكية 
اقتصاًديا  لالسترداد  قابالً  تقًنيا  لالسترداد  القابل 

باألسعار الحالية أو المتوقعة.

1. البحرين 80 : مليار برميل

2. روسيا 75: مليار برميل

3. أمريكا: 78 مليار برميل

4. الصين 32: مليار برميل

5. األرجنتين 27: مليار برميل

6. ليبيا 26 : مليار برميل

7. فنزويال 13: مليار برميل

8. المكسيك 13: مليار برميل
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Tight oil production إنتاج النفط الضيق

الموارد الصخرية والضيقة هي الهيدروكربونات 
الــغــاز  الــخــام والـــغـــاز الطبيعي وســـوائـــل  )الــنــفــط 
ــمـــوجـــودة ـفــي الــمــكــامــن الــصــخــريــة  الــطــبــيــعــي( الـ
ذات   )tight reservoirs - rocks( الــضــيــقــة 
المسام الصغيرة ًجدا أو ضعيفة االتصال بحيث ال 
يمكن أن يتدفق النفط والغاز الطبيعي من خاللها 
في  الموجودة  الهيدروكربونات  إلــى  بسهولة.يشار 
المكامن باسم "الــغــاز الضيق"  األنـــواع مــن  هــذه 

.)tight oil( أو "النفط الضيق )tight gas(

الضيق  الــصــخــري  النفط  مــن  النفط  إنــتــاج  يتم 
الهيدروليكي  التشقيق  تدعى  عملية  طريق  عن 
hydraulic(  Fracturin(، وتتطلب هذه العملية 
الثمن  باهظة  الثقيلة  الــمــعــدات  مــن  عــدد  وجـــود 
السوائل  ضــخ  على  كبيرة  قــدرة  ذات  ومضخات 

تحت ضغط مرتفع.

الماء  إلى كمية كبيرة من  الواحدة  البئر  وتحتاج 
مــع خليط  جــالــون،  إـلـى خمسة ماليين  قــد تصل 
الخشن.  الرمل  من  وكمية  الكيماوية  المواد  من 
يـــدل عليه  كــمــا  العملية،  الــرئــيــس مــن  والــغــرض 
اسمها، هو تشقيق الصخور الصلبة تحت ضغط 
الضخ واحــداث شقوق شعرية يندفع من خاللها 
بئر  كــأي  إنتاجه  ليتم  البئر،  إلــى  النفطي  السائل 
على  المساعدة  الكيماوية  المواد  ومهمة  عــادي. 
عملية  وأثــنــاء  تشقيقها.  ليسهل  الصخور  تليين 
في  لتستقر  الرملية  الحبيبات  تندفع  التشقيق 
زوال  بــعــد  مفتوحة  وتبقيها  الــصــخــريــة  الــشــقــوق 

ضغط عملية التشقيق.

بطريقة  المنتجة  الطبقات  معالجة  فعالية  إن 
جداً  كبيرة  بدرجة  تعتمد  الهيدروليكي  التشقيق 
على نوعية السوائل المستعملة وخواصها، حيث 
يتكون سائل التشقيق الهيدروليكي من 90.5 % 
مــاء و 9.5 رمــل، و 0.5 % إضــافــات و هــي مــواد 

كيميائية تساعد في عملية التشقيق.

Hydraulic fracturing التكسير الهيدروليكي

 )Hydraulic fracturing( التكسير الهيدروليكي
والتكسير   ،)fracking( التكسير  أيــضــاً  ويسمى 

تقنية  هـــي   ،)hydrofracking( بــالــهــيــدروجــيــن 
الطبيعي  الــغــاز  اســتــخــراج  لتمكين  مستخدمة 
تحفيز  الضيقة عن طريق  الصخور  من  الزيت  أو 
اآلبار التي تنطوي على تكسير تكوينات الصخور 
بواسطة سائل مضغوط. تتضمن العملية الحقن 
عالي الضغط ل سائل التكسير )الماء الذي يحتوي 
بشكل أساسي على الرمل أو مواد دعامة أخرى 
البئر  حفرة  في  عوامل سماكة(  بمساعدة  معلقة 
العميقة  الصخرية  التكوينات  فــي  شــقــوق  لخلق 
التي يمر من خاللها الغاز الطبيعي والنفط وسوف 

كبر. يتدفق المحلول الملحي بحرية أ

عندما يتم إزالة الضغط الهيدروليكي من البئر، 
التكسير  دعــامــات  مــن  الصغيرة  الحبيبات  فــإن 
األلومنيوم(  كسيد  أ أو  الــرمــل  )إمــا  الهيدروليكي 

تبقي الكسور مفتوحة.

ــيـــكـــي  ــيـــدرولـ ــهـ تـــتـــكـــون مـــــعـــــدات الـــتـــكـــســـيـــر الـ
المستخدمة في حقول النفط والغاز الطبيعي عادًة 
كثر مــن مضخات  أو أ مــن خــالط مــالط، ومضخة 
ــادًة  الــحــجــم )عــ الــضــغــط وعــالــيــة  التكسير عــالــيــة 
مضخات ثالثية قوية أو خماسية( ووحدة مراقبة. 
التكسير،  خــزانــات  المصاحبة  الــمــعــدات  تشمل 

كثر لتخزين ومعالجة مادة الدعم، ووحدة أو أ

مضافة  ووحـــدة  الضغط،  عالي  معالجة  وحــديــد 
كيميائية )تستخدم لم ا رقبة اإلضافة الكيميائية 
بدقة(، وخراطيم مرنة منخفضة الضغط، والعديد 
مـــن الــمــقــايــيــس ومــتــر لــمــعــدل الــتــدفــق وكــثــافــة 

السوائل وضغط المعالجة.

المضافات لكيميائية عادة ما تكون ٪ 0.5 من 
حجم السائل الكلي. تعمل معدات التكسير على 
نطاق من الضغوط ومعدالت الحقن، ويمكن أن 
بــاونــد/   15000( بــاســكــال  ميغا   100 إلــى  تصل 

بوصة مربعة( و 265 لتر في الثانية.

Fracturing Fluid مائع التكسير

ألغراض الرئيسية لمائع التكسير هي تمديد الكسور 
 add( التزييت )extend fractures( واضافة مادة 
 )gel strength( الهالم  قوة  وتغيير   )lubrication

وحمل مادة الدعم )proppant( في التكوين.
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ــادة الــدعــم فــي المائع  هــنــاك طــريــقــتــان لنقل مـ
 )High-Rate( الــعــالــي  مــعــدل  الــمــعــد  طــريــقــة   –
  .)High Viscosity( الــعــالــيــة  الــلــزوجــة  وطــريــقــة 
حــدوث كسور  إلــى  الــلــزوجــة  عالي  التكسير  يميل 
السرعة  التكسير عالي  بينما يؤدي  سائدة كبيرة، 
)الــمــاء الــزلــق( إلــى حـــدوث كــســور دقيقة صغيرة 

منتشرة.

الماء  في  للذوبان  القابلة  التبلور  عوامل  تعمل 
)Water-soluble gelling agents( )مثل صمغ 
اللزوجة وتوصيل مــادة حشو  زيــادة  الغوار( على 

الدعم )proppant( بكفاءة في التكوين.

)slurry( من  مــالط  عــن  عــبــارة  التكسير  مــائــع 
ومــواد   )Proppant( دعــمــي  ــواد حشو  ومـ الــمــاء 

كيميائية مضافة.

الهالمية  المواد  إلى ذلك، يمكن حقن  باإلضافة 
)gels( والرغاوى )foams( والغازات المضغوطة، 
الكربون  كسيد  أ وثــانــي  النيتروجين  ذلــك  فــي  بما 

والهواء.

يــتــكــون الــمــائــع كــمــا هــو مــوضــح بــالــشــكــل )1( 
9.5 رمــل مع إضافات  90 مــاء و٪  أسفل من ٪ 
فقد  ذلـــك،  ومــع   % 0.5 حــوالــي  تمثل  كيميائية 
البترول  غاز  باستخدام  التكسير  تطوير سوائل  تم 

المسال )LPG( والبروبان.

حبيبية  مـــادة  هــي   )proppant( الــدعــم  مـــادة 
االنغالق  من  الناتجة  الكسور  تمنع   )granular(

شكل ) 1 ( يوضح مكونات مائع التكسير

ــد مـــعـــالـــجـــة الـــتـــكـــســـيـــر.  ــعــ بــ
الــدعــم  مــــادة  أنــــواع  تشتمل 
 silica( السيليكا  رمــل  على 
الــمــطــلــي  والــــرمــــل   ،)sand
 resin-coated( ــراتــنــج  ــال ب
والــــبــــوكــــســــيــــت   ،)sand
والــســيــرامــيــك   ،)bauxite(

من صنع اإلنسان.

الدعم  مــادة  اختيار  يعتمد 
ــوع الــنــفــاذيــة أو قــوة  ــ عــلــى ن
الحبوب المطلوبة. في بعض 
يكفي  بما  كبيرا  الضغط  يــكــون  حيث  الــتــكــويــنــات، 
يمكن  الطبيعي،  السيليكا  رمـــل  حبيبات  لسحق 
استخدام مواد دعم عالية القوة مثل البوكسيت أو 
رمل  هي  شيوعا  الداعمة  المواد  كثر  أ السيراميك. 
السيليكا، على الرغم من أن الدعامات ذات الحجم 
 ceramic( الخزفية  الدعامة  مثل  الموحد،  والشكل 

كثر فاعلية. proppant(، ُيعتقد أنها أ

Tight Oil and Gas Well بئر النفط والغاز الضيق

التقليدي  غــيــر  الــهــيــدرولــيــكــي  التكسير  يستخدم 
low-( الـــنـــفـــاذيـــة مــنــخــفــضــة  الـــمـــكـــامـــن  لــتــحــفــيــز 

الضيق.  والنفط  الــغــاز  الستكمال   )permeability
الكبير  الــحــجــم  ذو  الــهــيــدرولــيــكــي  التكسير  يتطلب 
عادًة ضغوطاً أعلى من التكسير ذو الحجم الصغير ؛ 
كبر من  هناك حاجة إلى ضغوط أعلى لدفع كميات أ
فتحة  عن  بعيًدا  تمتد  التي  الدعم  ومــواد  السوائل 

البئر.

ــار بــهــا ثقب  ــ يــشــتــمــل الــحــفــر األفـــقـــي عــلــى حــفــر آب
طرفية مكتمل باعتباره "جانبًيا " يمتد بالتوازي مع 
المراد  الــمــادة  على  تحتوي  التي  الصخرية  الطبقة 
الــجــوانــب  الــمــثــال، تمتد  عــلــى سبيل  اســتــخــالصــهــا. 
الجانبية من 1500 إلى 5000 قدم )460 إلى 1520 
 Barnett Shale( بــارنــيــت شــيــل فــي حـــوض  مــتــراً( 
ــدم  basin( فــي تــكــســاس، ومــا يصل إـلــى  10000قــ
)3000 متر( في تشكيل باكن )Bakken( في نورث 
ذلك،  من  النقيض  على   )North Dakota( كوتا  دا
ال يصل البئر الرأسي إال إلى سمك الطبقة الصخرية 

41المهندس - العدد 71 - جمعية المهندسين البحرينية



الــتــي تــتــراوح عــــادًة بــيــن 50 و 300 قـــدم ) -15
األفــقــي مــن االضــطــرابــات  الحفر  91 مــتــراً( يقلل 
السطحية حيث يتطلب األمر عدًدا أقل من اآلبار 

للوصول إلى نفس الحجم من الصخور.

 Method الهيدروليكي   التكسير  إجــراء  طريقة 
 of hydraulic fracture

يتم تكوين الكسر الهيدروليكي عن طريق ضخ 
مائع التكسير )fracturing fluid( في حفرة البئر

عند  الضغط  لــزيــادة  كــاف  بمعدل   )wellbore(
لتتجاوز   ،)target depth( المستهدف  العمق 
تــدرج  أو    )fracture gradient( الكسر  انــحــدار 
 .)pressure gradient( rock( الــصــخــر  ضــغــط 
زيـــادة  هــو   )fracture gradient( الــكــســر  تـــدرج 
 )per unit depth( عــمــق  وحـــدة  لــكــل  الــضــغــط 
بالباوند  قياسه  يتم  مــا  وعـــادة  للكثافة،  بالنسبة 

.)Bar( لكل إنش مربعة، لكل قدم مربع، أو البار

تتشقق الصخور، ويتخلل مائع الكسر الصخور 
كثر  أ  )extending the crack( الــشــق  لتمديد 
كثر. يحاول المشغلون عادًة الحفاظ على عرض  وأ
الكسر )fracture width(، أو إبطاء انخفاضه بعد 
مــادة حشو دعمي  إدخـــال  عــن طريق  المعالجة، 
)proppant( مثل حبيبات الرمل أو السيراميك في 
السائل المحقون )injected fluid ( لمنع الكسور 
ــة الضغط  ــ وإزال الحقن  تــوقــف  االنــغــالق عند  مــن 
في  النظر  أهمية  تـــزداد    )pressure removed(.
كثر أهمية  أ الدعم والوقاية من فشلها  قوة مادة 
في األعماق األكبر )greater depths(  حيث تكون 
الضغط والجهود )stresses( على الكسور عالية. 
بما   )permeable( للنفاذ   قابل  المفتوح  الكسر 
يكفي للسماح بتدفق الغاز والزيت والماء المالح 

وسوائل التكسير الهيدروليكي إلى البئر.

التكسير  لمائع  تــســرب  يــحــدث  العملية،  أثــنــاء 
 )fracture channel( من قناة الكسر )leak off(
إلى الصخور النفاذة )permeable rock( المحيطة. 
إذا لـــم يــتــم الــتــحــكــم ـفــي هـــذا الــتــســرب فــقــد يتم 
فقدان ٪ 70 من حجم الحقن. قد يؤدي هذا إلى 
 ،)formation matrix( التكوين  مصفوفة  تلف 

 adverse( العكسي  الــتــكــويــن  ســوائــل  وتــفــاعــل 
 altered( الــكــســر  أبــعــاد  وتــغــيــيــر   ،)formation

fracture geometry(، وبالتالي تقليل الكفاءة.

التحكم بشكل صــارم في موقع كسر واحد  يتم 
البئر من خــالل طــرق مختلفة  كثر على طــول  أو أ
جانبي  على  الثقوب   )seal( سد  أو  ختم  تشمل 
التكسير  إجــــراء  يــتــم   .).wellbore( الــبــئــر  حــفــرة 
 cased( الُمبطنة  اآلبــار  فتحات  في  الهيدروليكي 
المراد  المناطق  إلــى  الــوصــول  ويتم   ،).wellbore
تكسيرها عن طريق ثقب )perforating( أنابيب 

التبطين )casing( في تلك المواقع.

ــيـــكـــي  ــيـــدرولـ ــهـ تـــتـــكـــون مـــــعـــــدات الـــتـــكـــســـيـــر الـ
المستخدمة في حقول النفط والغاز الطبيعي من 

خالط مالط

)slurry blender( لخلط مواد التكسير، ومضخة 
كــثــر مــن مــضــخــات الــتــكــســيــر عــالــيــة الضغط  أو أ
أو   triplex ثالثية )عــادًة مضخات  الحجم  وعالية 

خماسية quintuplex قوية ( ووحدة مراقبة.

التكسير  خــزانــات  المصاحبة  الــمــعــدات  تشمل 
لتخزين  كــثــر  أ أو  ووحـــدة   ،)fracturing tanks(
ومــعــالــجــة مـــادة الـــدعـــم، ومــعــالــجــة الــحــديــد عالي 
المؤقتة  السطحية  األنــابــيــب  تشمل   ( الــضــغــط 
 )manifolds( الفتحات والصمامات ومتشعبات 
ــة لــتــوصــيــل مــعــالــجــة الـــســـوائـــل إلــــى حــفــرة  ــالزمـ الـ
البئر من معدات الخلط والضخ، ووحــدة مضافة 
تستخدم   )chemical additive unit( كيميائية 
بدقة، وخراطيم مرنة  الكيميائية  لمراقبة اإلضافة 
ومتر  المقاييس  من  والعديد  الضغط،  منخفضة 
لمعدل التدفق وكثافة السوائل وضغط المعالجة. 
٪ من   0.5 تكون  ما  عــادة  الكيميائية  المضافات 
حــجــم الــســائــل الــكــلــي. ســيــتــم تــشــغــيــل مــعــدات 
المختلفة  الــضــغــوط  مــن  مجموعة  عبر  التكسير 
األعلى  الطرف  بالبئر. في  الخاصة  الحقن  ومعدالت 
من الطيف، قد يصل الضغط المستخدم للتكسير 
بــوصــة مربعة  بــاونــد /   15000 إـلــى  الــهــيــدرولــيــكــي 
100 برميل في  ويمكن أن يصل معدل الحقن إلى 

الدقيقة.
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االختراع عبارة عن نظام يتم تركيبه في برك السباحة 
من  يتكون  و  العامة  االماكن  او  المنازل  في  سواء 
حاالت  في  يرتفع  و  المسبح  قاع  في  يكون  شبك 
الغرق، و يمكن  الغريق و يمنع حالة  ليرفع  الغرق 

التحكم بالنظام عن طريق تطبيق بالهاتف الذكي.

نظام الحماية واالنقاذ للمسابح العامة واالنقاذ، هو 
تقليل  صالح  في  يصب   - بحريني  لشباب  اختراع 
حوادث الغرق المميتة قدر اإلمكان، وقد برز النظام 
بعد حدوث عدة حوادث مميتة في مملكة البحرين 
وخارج مملكة البحرين، أدت لوفاة العديد من األطفال 
في المسابح - وقد حصل االختراع على أفضل خمسة 
اختراعات بحرينية لعام 2017 وتم االشتراك فيه في 
عدة مسابقات عالمية منها ) كوريا الجنوبية / تركيا 
العديد  المغرب وكندا( حصدنا  افريقيا /  / جنوب 
من الميداليات الفضية والذهبية لصالح االختراع - 
ونال إعجاب المؤسسات المجتمعية والحكومية في 
مملكة البحرين.. واالختراع عبارة عن شبكة توضع 
في قاع المسبح مع وجود عدة استشعارات حرارية 

لتقوم  المسبح  في  حالة غرق  أي  تعمل على رصد 
للمساهمة  ذاته  الوقت  في  الجسم  رفع  في  الشبكة 

في عملية االنقاذ.

حصل الفريق، على الميدالية الذهبية لقسم السالمة 
وأيضاً  كوريا،  بجمهورية  الدولي  سيؤول  بمعرض 
اختراع  ألفضل  تايلند  جائزة  مثل  دولية  شهادات 
بتايلند،  الدولي  األبحاث  مجلس  من  مقدم  دولي 
وجائزة مارس الدولية لالختراعات من معهد األبحاث 
اختراع مقدمة من  براءة  والحصول على  الماليزي، 
مكتب براءات االختراع لدول مجلس التعاون. يشار 
طريق  عن  كانت  األخيرة  الفريق  مشاركات  أن  إلى 
لالختراعات  األبداعية  كوريا  بمسابقة  الين"  "األون 
بجمهورية  االختراعات  ومسابقة   ،"Cic 2020  "
كندا وتمكنهم من حصد ميداليتين ذهبيتين واآلن 
العمل على االستعداد للمرحلة النهائية واستكمال 
على  للحصول  الالزمة  األوراق  وتسليم  إجراءات 

كثر تقدماً بكندا. جائزة أ

فريق االختراع:

 علي عبدالله إسماعيل 
)مهندس حاسوب(

 علي جميل السباع 
)مهندس ميكانيكي(

 جنان المرزوق 
)مهندسة معدات طبية(

اختراع نظام الحماية 
واإلنقاذ للمسابح 
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أتت الفكرة عن طريق برنامج المخترعين الشباب 
نتيجة  الفكرة  انطالقة  و   - البحرين  مملكة  في 
حوادث الغرق المؤسفة التي تعرض لها األطفال 
إلى  وبالنظر  المملكة  وخارج  البحرين  مملكة  في 
كمسؤولية  و  الغرق  نتيجة  الوفاة  حاالت  ازدياد 
شبابية ابتكارية ارتأينا المضي قدًما في ايجاد حل 

لمسألة الغرق في المسابح الخاصة أو العامة.

مستوى  على  مشابهة  أفكار  عدة  إيجاد  وتم   
االنقاذ والحماية  العالم، ولكن جاءت فكرة جهاز 
شبك  على  تحتوي  لكونها  مغايرة،  للمسابح 
حوالي  توضع  وحركية  حرارية  استشعارات  و 
نظيف  طاقة  مصدر  الستخدام  إضافة  المسبح، 
الطاقة الشمسية في حال فقدان مصدر  أال وهو 
الصحة  جوانب  مراعاة  مع  األساسي  الطاقة 
التأكد  المسبح ومع  في  الجهاز  لوضع  والسالمة 
العالمية بأن ال توجد فكرة مطابقة  المواقع  من 

تماًما.

 ،"invention" االختراعات  مسابقة  في  البداية   
كز  للمرا الذهبية  الميدالية  على  حصلوا  حيث 
الخمس األولى والتي تأهلنا من خاللها للمشاركه 
الذي  لالختراعات  األوسط  الشرق  معرض  في 
في  لمشاركتهم  إضافة  الكويت،  بدولة  أقيم 
الخاص  الجناح  في  واالعتمادية  الصيانة  مؤتمر 

لالختراعات كممثلين عن المملكة في المعرض.

السالمة  لقسم  الذهبية  الميدالية  الحصول 

كوريا،و  بجمهورية  الدولي  سيؤول  بمعرض 
ألفضل  تايلند  جائزة  مثل  دولية  شهادات 
الدولي  األبحاث  مجلس  من  مقدم  دولي  اختراع 
من  لالختراعات  الدولية  مارس  بتايلند،وجائزة 
معهد األبحاث الماليزي وذهبيات من كندا وتركيا 

والمغرب وافريقيا.

المشروع  تطبيق  في  التوسع  هللا  بإذن  نأمل   
محليا ودوليا.
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الخطيرة  الصبغات  إلزالة  المشروع  هذا  يهدف 
األنسجة  الناتجة عن صناعات  المياه  في  المتواجدة 
في  تلوثا  بالتحديد  و  البيئة  في  تلوثا  تسبب  التي 
المياه. هنالك العديد من الطرق إلزالة هذه الصبغات 
تفاعل  وباألخص  متقدمة  األكسدة  هي  وإحداها 
الفنتون الذي يفكك هذه الصبغات إلى مكونات أقل 
كسيد الكربون و الماء. بالرغم من  ضرراً مثل ثاني أ
فعالية هذا التفاعل إال أن تنفيذه في مفاعل الدفعات 
يعرضه لقصر تدفق الكتلة. لحل المشكلة المذكورة 
مسبقا ُينفذ هذا التفاعل في المفاعل الدقيق الذي 
الهدفان  إن  ف  لهذا  المشكلة.  هذه  على  يقضي 
تنفيذ  و  تصميم  هي  المشروع  لهذا  الجوهريان 
مفاعل دقيق مع استخدام محفز الزيواليت و دراسة 
معدل التفاعل الكيميائي للتفاعل المذكور. و إلزالة 
الماء فإنه يتم تصنيع  الزرقاء من  الميثالين  صبغة 
مفاعل دقيق مصنوع من نوع من أنواع البولمرات 
الدقيق  القطع  وجهاز  الليزر  قاطع  باستخدام 
الُمتحكم به بالحاسب اآللي. كانت النتائج المكتسبة 

ونظافة  دقة  حيث  من  أفضل  الثانية  الطريقة  من 
المفاعل  الُمصنعة. تم دمج المحفز بقطعة  القطع 
الدقيق عن طريق طريقتين تكللت إحداهما بنجاح 
باهر و هي طريقة وضع المحفز على شكل أقراص 
مضغوطة. انعكس اختيار طريقة دمج المحفز على 
المناسب  التصميم  اختيار  فتم  التصميم  اختيار 
لهذه الطريقة. تمت دراسة معدل التفاعل الكيميائي 
باستخدام بعض النماذج في مفاعل الدفعات. كانت 
هذه النماذج تتمثل في نموذج الرتبة األولى و الثانية 
و المجهولة باإلضافة إلى نموذج تشو و الرتبة األولى 
و الثانية المستعارين. و كانت أفضل هذه النماذج 
هي نموذج الرتبة األولى و الرتبة األولى المستعار و 
األول ى  الرتبة  نموذج  اُستخدم  نموذج تشو حيث 
التفاعل  معدل  لدراسة  المستعار  األولى  الرتبة  و 
الكيميائي في المفاعل الدقيق بينما اُستثنى نموذج 
بصورة  التفاعل  التعبير عن  قدرته على  لعدم  تشو 

واضحة.

أسماء الطالب:

اإلشراف:

ملخص المشروع:

زهراء حسين اإلبريق
محمود عبدالله صالح

بتول سيد مجيد مصطفى

د. زينب رضا
د. حياة عبدالله
د. شاكر حاجي

إزالة الصبغات الخطيرة 
المتواجدة في المياه الناتجة 

من صناعة األنسجة
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الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو دراسة اآلثار الموسمية للبيانات المقدمة 
 ،)2017-2019( الثالثة  للسنوات  المحرق  في  الصحي  الصرف  محطة  من 
من خالل تطبيق تقنيات التحكم في العملية اإلحصائية لتحسين جودة مياه 
الصرف الصحي المعالج. تم اختيار األكسجين المذاب واألكسجين الكيميائي 
والتعكر  العالقة  الصلبة  المواد  ومجموع  النيتروجين  ومجموع  المستهلك 
والقولونيات البرازية لتقييم أداء العملية وفقاً لمعايير المجلس األعلى للبيئة 
للحدود البيئية للتصريف. اوالً تم تطبيق مخطط التشغيل والمدرج التكراري 
مدار  على  البيانات  وتكرار  الوقت  خالل  البيانات  في  والتدرج  التنوع  لمعرفة 
السنوات الثالث. يجب أن تستند مخططات التحكم إلى مبدأ المراقبة في أوقات 
بشكل  توزيعها  ويتم  البعض  بعضها  عن  مستقلة  البيانات  تكون  مختلفة 
طبيعي، لذلك تم رسم مخططات االحتمالية للتحقق إذا كانت البيانات موزعة 
طبيعياً. لكن كانت البيانات األصلية يوجد بها مشكلة مع التوزيع الطبيعي، 
لذلك تم أخذ متوسط كل شهر لعام 2019-2017 وأصبح عدد المجموعة 

الفرعية 36. حيث تم تطبيق العديد من االختبارات للتوزيع 
الطبيعي التي حققت المبدأ بنجاح. أيضاً تم تنفيذ االرتباط 
للتحقق من االستقاللية وما إذا كانت المتغيرات مرتبطة 
ببعضها البعض، والنتيجة كانت أن التعكر ومجموع المواد 
الصلبة العالقة واألكسجين الكيميائي المستهلك مرتبطين 
رسم  تم   ،Stat-Graphics تطبيق  باستخدام  ببعضهم. 
على  للعثور  المتعدد  الطبيعي  التوزيع  اختبار  مخطط 
العالقة المتعددة للتوزيع الطبيعي بين المتغيرات الثالث. 
يجب مراقبة هذه المتغيرات المرتبطة معاً، في هذه الحالة 
T2- مخطط  رسم  تم  الطبيعي  التوزيع  من  التأكد  بعد 
hotelling من أجل الثالثة المتغيرات لمراقبة والتحكم في 
العملية. بينما المتغيرات األخرى لم يكن بينهم عالقة أو 
ارتباط، ونتيجًة لذلك تم رسم المخطط الفردي لكل متغير 
دراسة  في  أخيراً  واحد.  يساوي  العينة  حجم  كان  بحيث 
المتغيرات  على  تطبيقها  تم  الجودة  مراقبة  مخططات 

والتي تم رسمها في برنامج Minitab، حيث ظهرت النتيجة 
إلى أن األكسجين المذاب واألكسجين الكيميائي المستهلك 
موسمياً  تتأثر  البرازية  والقولونيات  النيتروجين  ومجموع 
بين الثالث سنوات، بينما ومجموع المواد الصلبة العالقة 

والتعكر لم تتأثر موسمياً. 

أسماء الطالب:

اإلشراف:

ملخص المشروع:
مريم محمد

سارة عبدالله األسود
رباب رضي

د. قيس بوعلي
د. زينب رضا

تطبيق تقنيات التحكم في 
العملية اإلحصائية لتحسين جودة 
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تتجه صناعة المناديل الورقية لتطوير منتجاتها تزامنا 
المناديل  على  وإقباله  المستهلك  طلب  ازدياد  مع 
إذ  الناعم.  والنسيج  العالية  الجودة  ذات  الورقية 
أبدت اهتماما كبيرا في دراسة عملية ترقيق المناديل 
على  تعمل  التي  األساسية  العملية  تمثل  وهي 
جعل النسيج الورقي ناعماً جدا. هذه الدراسة تهدف 
الترقيق  عملية  على  تؤثر  التي  العوامل  تحديد  إلى 
في احدى شركات صناعة المناديل في المملكة. كما 
تهدف أيضا الى تطوير نموذج إحصائي يصف عملية 
اإلحصائي  البرنامج  باستخدام  والترقيق  التجفيف 
)R-Studio( وذلك لتحقيق معايير نعومة األنسجة 
المثلى. تم تحقيق ذلك من خالل استخدام بيانات 
الصناعي،  القطاع  المعنية في  الشركة  التصنيع من 
والتي تم استخدامها لنمذجة عملية تليين األنسجة 
والتحقق من النموذج. تم تصنيف البيانات الواردة 
 ،0 كيميائية  مادة  بيانات؛  مجموعات  ثالث  إلى 
وقد  المدموجة.  البيانات  ومجموعة   1 كيميائية 
من  المستوى  نفس  الكيميائيتان  المادتان  أعطت 
البيانات  فقد  أظهرت  ذلك،  ومع  تقريًبا.  النعومة 
النمذجة  عملية  في  بداية  أقل.  تبايًنا   1 الكيميائية 

العلمية  للمراجع  وفقاً  المتغيرات،  تحديد  تم 
من  تبين  وقد  الشركة،   الخبرة   ذوي  والمباحثات 
الدراسة أن "شعور/ملمس اليد" )HF( هو العامل 
األكثر أهمية لتحديد نعومة المنديل الورقي. بعد ذلك 
تمت دراسة البيانات للكشف عن األنماط وفحص 
قبل  ما  األخيرة  الخطوة  المتغيرات.  بين  العالقات 
البدء في النمذجة هي قياس مجموعة البيانات التي 
سيتم دراستها للتأكد من أن القيم الرقمية الرئيسية 
ال تهيمن على النموذج وذلك بسبب حجمها الكبير 

بالنسبة للقيم األخرى. 

المتعدد  الخطي  االنحدار  نموذجي  فحص  تم 
األصغر  والمربع   Multiple Linear Regression
تحليل  وبعد   .Partial Least Square الجزئي 
النموذجين المختبرين  البيانات بدقة وتقييم صحة 
لم يظهر أيا من النموذجيين نتائج مقبولة ومعتمدة. 
لذلك تم فحص نموذج ثالث، وهو الشبكة العصبية 
إنتاج  على  قادرة  كانت  والتي   Neural Network
جديدة  مجموعة  تغذية  تم  عندما  موثوقة  تنبؤات 

من البيانات ذات نطاق أوسع في التباين.

أسماء الطالب:

اإلشراف:

ملخص المشروع:

بتول سيد حسين القصاب
زهراء علي عيسى البصري

فاطمة جالل العريبي

د. حياة عبدالله يوسف
د. رائد الجودر

تحليل إحصائي لعملية ترقيق 
وتجفيف المناديل باستخدام 

 R - Studio البرنامج اإلحصائي
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الكهربائية  الهندسة  الطالب من قسم  فريق من  قام 
واإللكترونية في جامعة البحرين بتصميم روبوت لتسلق 
الدرج، قادر على صعود الساللم في كال االتجاهين إلى 
األمام والخلف والقيام بالهبوط اآلمن أثناء حمل المواد 
الخفيفة للمساعدة في النقل بين الطوابق المختلفة في 
المنزل / المبنى. وقد تم اختيار الجنزير في التصميم 
أثناء  الدرج  لتسلق  وموثوقية  عالية  بكفاءة  لتمتعه 
باالعتبار  أخذ  وقد  بالعجالت.  مقارنة  األغراض  حمل 

مواصفات الدرج القياسية أثناء تصميم الروبوت.

البقالة   / الخفيفة  األمتعة  نقل  تسهيل  أجل  ومن 
)حتى 25 كجم( دون الحاجة إلى القلق بشأن العتبات 
التكنولوجيا  استخدام  تم  المستوية،  غير  الساللم  أو 
الخزان.   في   )sensors( المجسات  من  العديد  بدمج 
حيث تم التحكم في الخزان بواسطة WIFI باستخدام 
تطبيق Blynk )APP( وعن بعد باألشعة تحت الحمراء 
بناء  المضاف  التخزين  صندوق  تصميم  تم  كبديل. 
يهدف  والذي  المشروع،  وقيود  الدولية  المعايير  على 
إلى االحتفاظ باألمتعة / البقالة وتخزينها، في حين تم 

دمج نظام التبريد في الصندوق. 

استشعار  أجهزة  ثالثة  اضافة  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
فائقة الصوت لحماية الصندوق من العقبات، خاصة 
كبر من الخزان. وعالوة  أن الصندوق له عرض وارتفاع أ
الروبوت بكاميرا البث المباشر ومكبر  على ذلك، زّود 
صوت بلوتوث للتحكم في الخزان والتواصل مع الناس 

من مسافة بعيدة. 

للتطبيق  قابليتها  المدروسة  الفكرة  أظهرت  وقد 
ويمكن أن تساعد كبار السن واصحاب الهمم في نقل 
األشياء من طابق إلى آخر في منزل متعدد الطوابق ألن 
نطاقها كبير جدا؛ فضالً على أن الخزان لديه الكثير من 
الروبوت مع تحسينات  تعزيز  اإلمكانات، وكما يمكن 
من  مختلفة  قياسات  تسلق  يمكنه  بحيث  بسيطة 

الدرج.

أفضل  بجائزة  فاز  قد  المشروع  ان  بالذكر  والجدير 
مشروع تخرج في الهندسة الكهربائية في الفصل الثاني 
من العام الدراسي 2020/2021 حيث تم األعالن عن 
الجائزة في معرض مشاريع التخرج الذي أقامته كلية 

الهندسة بنهاية العام الدراسي في يونيو 2021. 

أسماء الطالب:

اإلشراف:

ملخص المشروع:

خالد أحمد العمري
يوسف طارق الخان

محمد فاضل عباس
بدر خالد العيسى

سيد حسين الوداعي

د. سلوى باصّرة

تصميم روبوت لتسلق الّدرج 
لتسهيل نقل األمتعة الخفيفة

أستاذ مشارك 
قسم الهندسة الكهربائية واإللكترونية 

كلية الهندسة - جامعة البحرين
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منذ ظهور جائحة   COVID-19 ، شهد   نظام كشف 
الخوارزمي تطورات كبيرة في مجاالت  الكمامات 
التخرج  تقرير  مشروع  يتضمن  الصور.  معالجة 
هذا نظاًما ذكًيا للمراقبة عن بُعد لتقليل تعرض 
 . COVID-19   المعدي للمرض  األمن  حراس 
المشروع  نظاما ذكًيا للكشف عن  يستخدم هذا 
كثر أجهزة  األشياء من خالل مقارنة بين اثنين من أ
الكشف عن األشياء ذات المرحلة الواحدة شيوًعا، 
وهما   YOLOv3  و   SSDMobileNetV2  من أجل 
الكمامات  عن  للكشف   مخصص  نموذج  بناء 
إلى  النهج  المقترح  ينقسم   . raspberry pi  على
مرحلتين: تدريب النموذج المخصص، ثم مزامنته 
مع أجهزة االستشعار المتعددة لتحقيق التصميم 
المطلوب. أظهرت  النتائج التي تم الحصول عليها 
كان    SSDMobileNetV2   أن التقرير  هذا  من 
الكمامات  عن  الكشف  حيث  من  األمثل  الخيار 
المحمولة مثل  الحرارة في األجهزة  وقياس  درجة 

 . raspberry pi 

أسماء الطالب:

اإلشراف:

ملخص المشروع:

زينب زهير
رشا ناصر

آمنة محمد

د. محمد ماجد الخالدي

 نظام كشف 
الكمامات مع أجهزة 

االستشعار المتعددة

استاذ مساعد 
قسم الهندسة الكهربائية واإللكترونية

كلية الهندسة - جامعة البحرين
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Eng. Mahmood Al 
Yaqoob

From Editor›s Desk

Dear Readers, 

Greetings. 

I would like to welcome you in this issue No.71 of Almohandis 
Magazine. At first, I congratulate you with the New Year 2022 
and wish that it will be a successful year during which we could 
achieve our objectives, particularly providing comprehensive 
knowledge that helps in promoting the Bahraini engineer in 
his drive locally and internationally. 

We may recall the beginning of last year 2021 that it was full 
of events, more specifically the emergence of Covid variants 
and the precautionary measures taken to combat the virus 
which registered success, thanks to our medical national 
team, citizens and residents who exerted all efforts in this 
line. The tourism and travel sector after two years of slump 
witnessed revival and I wish that such commitment would 
continue until we manage to overcome the pandemic. 

We should look at the other side of the sudden virus, when 
the technological development played a significant role in 
all spheres. The rapid transformation to digitalization was 
unexpected where what was supposed to be implemented 
after years seen light in a few months. Due to such 
technologies many obstacles were eliminated to go back 

to normal in all aspects while maintaining 
the precautionary measures and social 
distancing.  With the life going back gradually 
to normal, we can see the world is continuing 
the technological advancing and the artificial 
intelligence in place in various fields of life.  
In contrary we have ceased continuing our 
way with the same momentum with the 
gradual receding  of the virus.  Here are the 
questions that emerge and I redirect them to 
you “What is the reason behind the decline 
in the momentum in developing technologies 
and proceed to higher level of artificial 
intelligence, how we can use this technology 
in our favour in fighting the virus and how 
we can predict the future risks that may be 

caused due to the use of this technology?”. 

In conclusion I would like to express my 
greetings to you all and to myself  on the 
occasion of the Society’s Golden Jubilee with 
the Society celebrating its fifty years since 
founding this edifice that gathered all the 
engineers and enabled them to meet with 
their Arab colleagues in various events and 
programs.  In this occasion the Society will be 
launching  a series of events specifically the 
main ceremony, general conference and the 
electronic exhibition. 

I wish you a pleasant reading of the articles 
of this issue, and waiting for your comments 
and remarks. 
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«What distinguishes the work of the 
Bahrain Society of Engineers is that it is 
done with one spirit, enthusiasm and 
real passion for volunteer work, all which 
were implanted in us by our families, and 
leading colleagues to achieve the best 
accomplishments» 

Eng. Abdulnabi Alsabah:

Eng. Abdulnabi embodies the ethos of the Prophet’s (Peace be Upon Him) Hadith “The 
best people are those who are useful to others”. His passion for serving others and building 
the community is reflected in his contributions and voluntary work in professional and 
non-profit activities throughout his life.

His journey spans 37 years in Engineering since joining the Ministry of Works, Power 
and Water in March, 1981 as a trainee until his retirement as the Minister’s Advisor in 
2018. A period marked by numerous contributions and exceptional service to the field of 
engineering.

This is our journey with engineer Abdulnabi Alsabah in this issue of Almohandis Magazine.

A journey with an Engineer

Interviewer and preparation for publication: Husain Ismail

Can you describe your upbringing and where 
you went to school as child?

I I was born in Ras Rumman, a neighborhood 
of Manama in a family comprising 5 siblings. 
The neighborhood was the northeast gateway 
to Manama, where my family lived near the 
coast before it expanded to the north and East 
due to reclamation. The house was situated 
in front of the first power station in Bahrain 
opened in 1929 (currently Sakeena bint 
Alhussain School). 

I studied in Ras Rumman Primary School, 

Abu Bakr AL Siddiq Intermediate School, and 
finally Al Hoora Secondary School.

What attracted you to specialize in 
engineering?

Looking back, the environment inspired 
me to be an engineer. In high school I was 
fascinated by math. And during my summer 
holidays, I worked, along with my schoolmates 
as labourers with building contractors. This 
made me familiar with building materials 
in addition to construction methods. Also, 
Ras Rumman was the location of historical 
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«My interest in mathematics 
and physics and my architectural 
surroundings encouraged me to 
study engineering»

engineering achievements in Bahrain, the 
first power station (inaugurated in 1929) 
in front of our house, and Shaikh Hamad 
Causeway connecting Muharraq to Manama 
via Ras Rumman (inaugurated in 1941) which 
the locals helped build. All of these factors 
contributed to my fascination with engineering 
and to becoming an engineer.

Where did you study engineering?

I joined The College of Engineering in Al- 
Azhar University and earned my Bachelor’s 

degree in Civil Engineering at the end of 1980.

When did you join the workforce?

Three months after returning home, I started 
work as a trainee engineer in the Ministry of 
Works, Power and Water in March 1981.

Did you continue your education beyond 
your Bachelor degree?

Despite the invaluable training, I always 
believed in continuing education throughout 
my career. I attended Leeds University in the 
United Kingdom and obtained a Master’s 
degree in Civil Engineering in September 1984. 
I later also obtained a Diploma in Advanced 
Management from the University of Bahrain.

I continued to seek additional professional 
certification and was certified as a Project 

His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain, honors Eng. Abdulnabi Alsabah and 
grants him  the First-Class Medal of Merit, in December 2015 during the Kingdom’s celebrations of 
the National Day,and the accession to the throne Day.
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Management Professional (PMP) from the 
Institute of Project Management - USA in 
2007.

 I am also a member in some international 
professional organizations.

You have spent 37 years in engineering. 

Can you give us a summary of your career 
trajectory?

My career in the Ministry of Works entailed 
serving the public and providing better and 
safer roads and infrastructure as a catalyst to 
Bahrain’s economy. After becoming a traffic 
planning engineer in 1984, I held multiple 
positions in the Ministry including Manager 
of Traffic Engineering and Planning, a position 
I held until 2005 and Acting Director, Roads 
Planning and Design. In 2006, I was later 
assigned as an Advisor, Roads and Traffic in 
the Office of the Assistant Undersecretary, 
Roads.

In 2012, I was promoted to Technical Advisor 
to H.E Engineer Essam bin Abdulla Khalaf, the 
Minister of Works, Municipalities Affairs and 
Urban Planning and additionally Chief of the 
Project Management Office, a position I held 
until I retired in 2018.

I spent 37 years in the Ministry of Works 
working side by side with leading engineering 
figures and their extensive training, mentoring, 
and apprenticeship.  This encouraging and 
trusting environment helped us to effectively 
plan, build, and maintain a network of well-
developed roads, the backbone of Bahrain. I 
personally hope that the new generation of 

«37 years of work with leading 
engineers, made them trust my 
ability to shoulder responsibilities»

«My thanks and appreciation to 
the Bahrain Society of Engineers 
(BSE) for its trust in nominating me 
for the membership in the Council 
for Regulating the Practice of 
Engineering Professions»

engineers will thrive in this in environment 
and further improve what we built.

After retiring, I became a member in 
the Council for Regulating The Practice of 
Engineering Professions (CRPEP), after being 
nominated by the President and of The Bahrain 
Society of Engineers (BSE), Dr. Dheya Tawfiqi. 
I am thankful for the trust BSE bestows and  
hope to uphold the highest standards of our 
profession in fulfilling my obligations

What is your achievements in the Ministry?

• Improved the road network leading to 
Bahrain International Circuit project (formerly 
F1 Circuit) and organizing the flow of traffic 
during the F1 competitions since its inception 
in April 2004 collaborating with other 
ministries, directorates and stakeholders

• Supported the national studies to improve 
the strategic road networks first in 2005, under 
the leadership of HE Eng. Fahmi bin Ali Aljowder 
and later in 2011 under the leadership of HE 
Eng. Essam bin Abdulla Khalaf, the Minister 
of Works, Municipalities and Urban Planning 
and later executed the plan successfully and in 
a short timeframe, while cooperating with all 
relevant stakeholders, such as Electricity and 
Water Authority, Sanitary Engineering Sector, 
Communication Regulation Authority, Batelco, 
Bapco, Banagaz, and others.

• Oversaw the design of of bridges and 
tunnels such as the flyover/underpass at the 
Isa Town Main Gate junction, flyover at the 
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Map of Bahrain junction, flyover/underpass at 
Mina Salman junction (three level junction) , 
the bridge leading to Reef Island in the Seef 
district, the flyover for outgoing traffic from 
Seef to Manama, bridges and tunnels on 
Sh. Khalifa road which lead to Hamad Town 
(roundabouts 6, 14 and 18), flyovers at the 
Diplomat Hotel junction and three level 
interchange at Alba junction. 

• Participated in the General Committee for 
Road Safety that supported the efforts of the 
General Directorate of Traffic, the Ministry 
of the Interior, and the Ministry of Works, in 
implementing the highest safety levels for the 
Kingdom’s road networks.

What are the highest honors that you have 
received?

Nationally, I was honored to receive the 
First-Class Medal of Merit from His Majesty, 

The King of Bahrain, in December 2015, This 
medal was a culmination of all my efforts and 
I was honored to be appreciated and hope to 
continue to serve Bahrain. 

I was also honored on various occasions at 
the Ministry of Works and the Bahrain Society 
of Engineers. 

In the Gulf, I was honored as one of the 
Pioneering Engineers by the Gulf Union of 
Engineers in 2019

You are well-known for volunteer work. 
What are some volunteer activities that you 
are or were involved in?

My passion for volunteer work stems from 
the Prophet’s (Peace be Upon Him) Hadith 
“The best people are those who are useful to 
others”. In addition to my volunteer work at the 
Bahrain Society of Engineers, I am a member 

Eng. Abdulnabi Alsabah on a trip with the Bahrain Society of Engineers
 Muscat, Sultanate of Oman on February 26thth, 2012
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of the Board of Directors of Al Najma Sports 
Club. I also volunteer with the Ras Rummani 
community in documentation and cultural 
initiatives. I am also a Founding Member and 
a former Member of the Board of Directors of 
Ras Rumman Charity Organization.

How did you become a member of Bahrain 
Society of Engineers?

I joined the Society after graduating from 
university in 1981 and continued to be active 
member in its committees until I was formally 
elected the Board of Directors in 2013. I 
remained on the board for three consecutive 
election terms (6 years). I had the opportunity 
to be the Media Director and then Vice 
President from 2016 to 2019. It was an  honor 

«We should not let our children 
inherit our interest in studying… 
instead let them do what they are 
interested in and according to their 
capabilities»

to work and learn from three distinguished 
presidents; Eng. Abdulmajid Alqassab, Eng. 
Masood Alhirmi and Dr .Dheya Tawfiqi and all 
the colleagues in the  board of directors.  

And, how has the Bahrain Society of 
Engineers benefited you?

The Society is an integral part of our 
Engineering community. It binds us together 
in its activities and resources creating a strong 
environment for engineers to thrive. Whether 
through participating in the activities or 
through organizing them, BSE provided the 
opportunity to learn valuable teamwork and 
leadership skills, build strong networks, be 
exposed to latest practices and knowledge in 
the field. 

In addition, BSE’s community ties extend 
beyond Bahrain to organizations in the Gulf, 
the Arab World and internationally expanding 
the reach of our engineers and providing 
the opportunity to collaborate and attend 

Eng. Abdulnabi Alsabah giving a speech during his participation in a project management conference 
in the Arab Republic of Egypt, November 2009
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activities outside Bahrain.

What do you hope the Society will accomplish 
in the future?

The Society’s accomplishment spanned the 
last 50 years. It has achieved its expected 
goals as a professional Society and proved its 
importance in developing career and Society 
in general. 

There is still more to be done to further 
engineering professionalism utilizing 
international practices. We can enhance 
vocational development of engineers 
through  improving engineering practices 
in the government and private sectors while 

supporting engineers to obtain vocational 
engineering degrees. 

Continuing to set strategic plans of the 
engineers’ Society based on clear objectives 
and executing them will push the development 
process forward. The “Tam-heed” project 
undertaken by the Society in collaboration 
with Tamkeen and the Ministry of Labour and 
Social Development is a pioneering move in 
that direction.

On a personal level, what are your favorite 
hobbies past and present?

I enjoy reading and football, which I 
practiced until high school, and keep following 
international tournaments. I also enjoy self-
learning which became easy and accessible 
due to the internet. Technology is moving at 
an incredible speed and I enjoy keeping up 
with the latest innovations.

«I worked under three presidents of 
the BSE, I learnt a lot from them and 
other engineers and still am»
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With your experience in the engineering 
sector, did your career choice impact your 
children?

It is important to openly discuss educational 
direction of children and provide them with a 
view of the opportunities that exist. However, 
we should leave the final choice to them based 
on their preferences and abilities. I have three 
children: Eman, Esraa and Ahmad. Eman is 
the only one that opted for engineering due 
to the multiple career trajectories it provides. 
She has a Civil Engineering degree from 
Purdue University in the US and an MBA 

from New York University. My other daughter 
Esraa, is now interested in sustainability 
and continuing her post-graduate studies in 
Columbia University in the US. My son Ahmed 
has always been interested in languages, and  
recently joined the Ministry of Foreign Affairs 
after studying in Germany.

Based on this long professional career and 
the people you met, who would you say is 
your role model in engineering and why?

I am proud of all the experience that I 
gained while working with officials during 
my vocational journey, but I consider HE 
engineer Essam bin Abdulla Khalaf, the 
Minister of Works, Municipalities Affairs 
and Urban Planning as my role model. We 
worked together for 37 years and during this 
long period, he set an example in exemplary 
leadership through dedication, limitless 
contribution, strong organizational skills, 
acceptance of creative ideas and solutions, and 

Eng. Abdulnabi Alsabah participated in one of the meetings of the Project Management Institute, 
the Arabian Gulf Branch, as Vice President of the Bahrain Branch

«“I greatly encourage students at 
engineering colleges to join the 
Bahrain Society of Engineers to 
gain communication skills and to 
help them work within teams and 
different committees»
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his relentless effort in creating an exceptional 
working environment, and in training young 
Bahraini engineers.

Finally, is there a word of advice for young 
engineers or those who plan to pursue 
engineering studies?

Firstly, my advice to myself and other 
engineers that occupy leadership positions:

• For those in leadership positions, trust 
the abilities of our young Bahraini engineers. 
Give them the space to be creative and the 
opportunities to receive guidance, training, 
and continuous encouragement for them to 
grow.

• As for our Engineers, diligence and hard 
work is the most important attribute in 

«HE Engineer Essam bin Abdulla 
Khalaf, the Minister of Works, 
Municipalities and Urban Planning 
is my role model in engineering»

an engineer’s career. This requires being 
organized and committed at work, and 
continuously furthering your education and 
studies.

• For Engineering students in Bahrain and 
abroad, I encourage them to join the Bahrain 
Society of Engineers as soon as they enroll in 
University. This will give them an opportunity 
for support and assistance from members of 
the Society. Also, working in committees will 
help form their teamwork and communication 
skills.

· I also encourage engineering students 
in Bahrain and abroad to join the Bahrain 
Society of Engineers as soon as they enroll 
in the engineering college. This will give them 
an opportunity to get all kinds of support and 
assistance from members of the engineers’ 
Society. Also. Their work in committees 
will help them work with teams within 
the engineers’ Society and improve their 
communications skills and other relevant 
skills.
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Eng. Hamad Bao

The winning idea that was selected 
by the Ministers Committee in 
the Government Innovation 
Competition “Fikra (Idea)”

«(Fikra) Idea»
Introduction:
Green by Grey is simply is an 
idea with esthetical nature which 
aims at facing the environmental 
challenges and transform 
them to useful opportunities 
through sustainable solutions, by 
increasing the green spaces and 
scenes. This could done through 
recycling domestic waters instead 
of potable waters.

Source of Inspiration:  
The Kingdom of Bahrain is one of the countries 

that exert all efforts to attain the goals of the 
sustainable economic development which is 
reflected in Bahrain Economic Vision 2030. 
However, challenges are still in place particularly 
in the environmental sphere, as follows:

· Decrease in the green spaces that covered the 
Kingdom during the last decades with the farmed 
lands reduced by more than half compared to the 
year 1965. This caused various environmental 
impacts, most importantly increase in temperature 
and change in the clarity and purity of air.

· The accelerated increase in the temperature, 
shown by the thermal maps of the Kingdom of 
Bahrain, during short periods of time created 

serious concerns about change of climate and 
global warming phenomenon.

· The threat of water insecurity: Reliance mainly 
on desalinating sea and land water in supplying 
households with potable water is not an easy or 
cheap element which imposes a burden with the 
increase of water demands.

· Overloading the wastewater treatment plants.

· Wasting water and consuming more than 
what is needed specifically in watering domestic 
gardens. 
Idea Contents: 

Here the idea of (Green by Grey) concept emerged 
to face such challenges through introducing a 
new system for residential and public buildings 

Senior Civil Engineer

Ministry of Works, Municipalities 
Affairs and Urban Planning 
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to reuse the treated grey water in 
the same building in irrigation and 
also the green spaces through the 
following two ways:

· Creating the necessary sewer 
pipes connection system for houses 
and buildings to separate the grey 
water (easily treatable) from the 
remaining sewerage water.

· Installing a simple domestic 
device for treatment of this grey water and 
benefit from it in watering domestic gardens and 
the public green spaces.

These grey waters represent 70% of sewerage 
water, originating from laundry, showering and 

washing machines waters. This 
water is less polluted and is easily 
treatable at home. It is worth noting 
that the use of the grey water has 
been successful in many countries. 
The number of houses that adopt 
this solution in Australia is more 
than 50%

Idea’s Goals and 
Expected Outcomes?

Creating more green spaces among 
residential houses leading to the 
enhancement of air quality which will 
benefit both the environment and 
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individuals in the community.

· Reduction in the consumption 
of water in the houses which 
include 17% gardens, reduce water 
bills and reduce pressure on the 
desalination water plants.

· Reduce pressure on the sewerage 
networks and desalination water 
plants by 20% per house and may 
reach to 70% per house in the 
event of full use of grey water which 
will lead to decrease of treatment 
burdens.

· Social contribution in creating 
a sustainable environment and 
enhancement of culture of reusing the 
water in the community.

Where we can see this idea in 
future?
I look forward in future to expanding in 
the use of the treated grey waters by no 

less than 60% 
for each house or 
building. This is 
the target of many 
countries that 
suffer shortage in 
the natural water 
resources. This increase in the use of grey 
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waters maybe directed 
towards irrigating 
trees and street green 
spaces and the use of 
flush tanks

What is motive 
behind forming this idea?
Having reviewed world experiments 
and studying and analyzing the high 
consumption rate of Bahraini individuals 
which reaches to 249 liters daily while 
the international average rate is 60% 
i.e. 155 liters daily, I discovered how this 
idea is important and has substantial 
impact on the environment, individuals 
in the community and a group of State’s 
institutions . Therefore I decided to take 
part in this innovative competition so that 
it could be wide spread. I was dreaming 
that this idea will win so the idea can 
come into light and could be implemented 
by the concerned authorities. Thanks to 
almighty Allah, I was able to formulate 
the idea and introduce it to the audience 
and the arbitration committees.

How you 
describe your 
experience in 
winning the 
award?
It was a wonderful 
experience where I felt the significance 
of responsibility in contributing in 
enhancing the Government work and 
services that are enjoyed by all the 
people on this beloved island. I feel 
honored and proud with the high level of 
attention to innovation and the guidance 
by HRH Prince Salman bin Hamad Al 
Khalifa, Crown Prince, Deputy Supreme 
Commander and Prime Minister.
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Dr. Hessa Al-Junaid

Assistant Professor, 
Computer Engineering
University of Bahrain

Engineering 
Curriculum Design
During the first and second industrial revolution, engineering 
education focused on preparing students by means of 
practical training. However, at that time the role of science and 
mathematics which is used to build system models were not 
used.  Then after the second world war, there was a need to 
design complex systems, and this is done using the Engineering 
and Science approach which signify a major leap in Engineering 
education.  Therefore, the scientific and mathematical context 
of engineering programs increased, whereas the time spent by 
students in laboratories and workshops is decreased.

When designing and developing engineering curriculum, the 
main objectives are first to develop strong program to produce 
competent engineer and competitive graduates for both 
industries and graduate studies. Second, to open new career 
opportunities by adding contemporary knowledge areas and 
skills which enable graduates adapt to changes, such as the 
digital transformation era, and the challenges of the fourth 
industrial revolution.

There are many requirements to consider when designing 
curriculum, it includes challenges and opportunities which 
makes the curriculum design a working balance of different 
factors.  There are seven main requirements as follows:

 1. Institutional requirements:
The vision and mission of universities 
necessitates requirements on programs 
and courses. For example, in University of 
Bahrain, all enrolled students should take 
4 courses. They are: Human Rights, Arabic 
Language Skills, Modern History of Bahrain 
and Citizenship, and Islamic Culture.  The 
university has objectives behind including 
them, such as emphasis on Arabic language, 
Islamic culture, and citizenship.  Other 
objectives that courses are aligned with the 
United Nation Sustainable Development 
Goals (SDGs).

Another requirement is the range of 
postgraduate studies options that students 

could pursue at the same university 
and programs should prepare students 
accordingly.  Also, the student admission, 
where background, level, and number of 
students should be taken into consideration 
in orientation courses or some of first year 
courses.

A program focus should be chosen. Most of 
the time the program serves the industry 
needs. So, the specialization courses which 
are taken in the last year should be towards 
the chosen focus.  For example, computer 
engineering program focus could be on 
network engineering or cybersecurity.

There could be a limitation to the intended 
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curriculum design which is faculty resources, 
where the number and specialty of faculty 
members is important when including 
certain courses.  This could be solved by 
future planning and faculty professional 
development.

2. International accreditation:
Engineering programs are seeking external 
accreditation and at the University of Bahrain 
all programs of Engineering and computing 
are accredited by the Accreditation Board 
of Engineering and Technology (ABET).  
This is to ensures that graduates have met 
the educational requirements necessary to 
enter the profession.  ABET has 8 criteria 
for engineering programs: students, program 
educational objectives, student outcomes, 
continuous improvement, curriculum, faculty, 
facilities, and institutional support.

The curriculum criterion states three main 
requirements, 

- one year of a combination of college 
level mathematics and basic sciences (two 
academic semesters equivalent to 30 Credit 
Hours. 

- one and one-half years of engineering 
topics, consisting of engineering sciences, and 
engineering design (45-48 Cr Hrs). 

- a general education component that 
complements the technical content of the 
curriculum. 

3. Professional Societies 
Standards Benchmarking:
Leading professional societies has taken the 
effort to tailor curriculum recommendations, 
such as the collaboration between ACM 
and IEEE computer society.  The standard 
categorizes the main subjects into Body 
of Knowledge, each is divided into units, 
and each includes lists of topics.  When the 
standards are used, a detailed mapping is to 
be performed to ensure that the number of 
hours required for each subject is covered in 
the courses.  

4. National accreditation:
The Education and Training Quality Authority 
(BQA) is established in Bahrain to enhance 
the quality of higher education, conducting 
both programs and institutional reviews.  The 
process involves writing self-study reports, 
prepare evidence of the different activities 
for students and written academic bylaws, 
institute visit, external evaluators conducting 
interviews with faculty members, preparing 
NQF scorecards for courses.  There are a set of 
indicators to ensure the curriculum is fulfilling 

«There are many requirements 
to consider when designing 
curriculum, it includes challenges 
and opportunities which makes 
the curriculum design a working 
balance of different factors»
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the academic standards for students and 
graduates. Going through this process is 
very beneficial for curriculum, in particular, 
preparing the courses score cards. 

5. Program Stakeholder’s 
feedback:
The stakeholders of any engineering 
program are faculty members, students, 
alumni, and employers.  All Engineering 
departments have a Program Industry 
Advisory Committee which consists of 
employers as main stakeholders plus 
alumni and other representatives from 
the market.  To collect feedback from 
stakeholders, various methods are 
used such as surveys, interviews, focus 
groups, and workshops. Feedback is 
used to evaluate the curriculum and 
providing ideas and rationale. 

6. Market requirements and 
trends:
Conducting market study is good 
practice as it is essential to gather 
what new knowledge and skills are 
required (technical or soft skills).  
If a college would like to offer a 
completely new program, then the 
market study will help in measuring 
the acceptability of the new program.  
Also, it is essential to investigate 
the job market, employment, and 
potential new positions for engineers.  
For the design and implementation 
of the market study, a quantitative 
or qualitative method could be used 
to survey the market using a well-

designed questionnaire or interviews 
to gather the data.  The study could be 
sent to employers, partners, alumni, 
and industry experts.

7. Benchmark the program 
with other universities 
programs:
Another good practice is comparing 
the intended program with national 
and international universities, and it 
is a step to learn good practices and 
hence work on improvements.  The 
selected universities could be chosen 
if following the same accreditation 
body.  The comparison could be in 
many variables such as, length of study, 
number of total credits, number of 
credits for Math and science courses, 
core courses, range of elective courses, 
having senior project, or training.  In 
addition, comparisons could be on 
the overall structure, if it is single 
track, several tracks, or having minor 
specialization.  Other aspects could 
be the course contents and topics 
included.

«In conclusion, Engineering 
Education has undergone 
significant changes and will 
evolve in the future according to 
the global changes. The design of 
engineering curriculum is to create 
a workable balance among many 
factors, a balance which require 
taking many different choices.»
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Gaston Bachelard

The book and its author:
Gaston Bachelard, 1884-1962

French philosopher and academic

He started writing about philosophy and 
science and later his interests expanded to 
literature and research.

He was influenced by his contemporaries, 
Freud, Jung and Hiedegger.

The book translated by Ghalib Halsa consists 
of 214 pages. It was published in 1997 by the 
University House for Studies, Publications 
and Distributions, Beirut.

Book chapters: 
The book comprises 10 chapters:

1. The home; from the basement to the attic

2. The home and the universe

3. Drawers, chests and closets

4. Nests

5. Shells

6. Corners

7. The very small things

8. The very large things

9. The debate about inside and outside

10. The outwards of turnaround

I read this book in English in October 
2019 and purchased the Arabic version two 
months later and I based my participation on 
both readings and my interaction with both 
languages.

In the preface, translator Ghalib Halsa 
strikes a nerve which made me completely 
agree with him when I completed reading the 
work. He says “for a short time, the spacial 
aspect of Arabic stories and tales occupied 
myy mind. This was based on observing that 
when a work of literature lacks a spacial 
aspect, it loses its privacy and originality. 
When I read such a work, I feel that I am 

Book review 

«Aesthetics of the place»

 architects.read
Reviwed by: 
Eng. Ghadeer  Alkhenaizi
Arcitecture & Blogger
www.galkhenaizi.com
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perusing a faint shadow of something I have 
read before. That is why I call it cosmopolitan 
literature. To clarify this terminology in view 
of world literature I say: what I mean with 
world literature is that type of literature that 
when you read it, makes you say to yourself 
“this is what I wanted to say, but this book 
beat me to it.”

In the first three chapters, the other talks 
-with a mixture of philosophical/theoretical 
explanations and segments of poetry- about 
concepts related to aesthetics and others 
about the familiarity of a place.

What is beauty/aesthetics according 
to Bachelard?
It is a branch of knowledge based on a poetic 
approach, which does not rely on sensory 
experience to prove its truth or worth. In this 
book, he was relying on this type of knowledge 
to interpret the phenomenalism pertaining to 
a familiar place. He believes that sensory and 
material descriptions are insufficient. Dreams, 
daydreams, memories and imagination are all 
listed under this knowledge and are its main 
generators.

What is the familiarity of a place?
Bachelard asserts that the first and primary 

place that generates our consciousness of the 
outside world is home. He repeats saying that 
home is our corner of the world and in this 
familiar place we gain all the skills that make 
us active people in the outside community 
and in the universe as a whole. So., before 
he talks about other places that have human 
interaction, he wants us to understand a 
point, that our childhood home makes us 
attached to all other places that come later, 
be they houses or large spaces.

To explain the concept of “space”, the 
author uses his colleague Karl Jung’s 
psychoanalysis and applies it to the home and 
not to the person. Jung used psychoanalysis 
to treat his patients/visitors who suffer 
from psychological traumas. So, he would 

listen to their dreams and analyze them 
(the subconscious mind) to understand why 
they behave in certain manners and ways 
consciously. Bachelard applies this theory on 
the home and calls it “the analytical survey”, 
so that the home is the person, the basement 
or cellar is his subconscious mind and the 
attic is his conscious mind. He calls all the 
vertical levels that are between the basement 
and the attic “the polarized space” where life 
happens in an intensive manner.

Bachelard, therefore, considers the material 
function of the home to be protection in the 
first place, for homes protect dreams and 
the dreamers from the outside world. After 
that he mentions the common sayings that 
the function of a home is to provide a roof 
over us and protect us from natural disasters. 
But he does not like the home to be isolated 
from the exterior conditions. This represents 
his biggest tragedy, in living in a Parisienne 
apartment where he could hear the noise of 
cars instead of thunderstorms, the roar of 
engines instead of the sound of waves. By 
exterior elements, he means the change of 
seasons and their affect on changes to the 
house or its inhabitants. For example, winter 
feels more romantic if the house is warm and 
nice; spring becomes more harmonious when 
windows are opened and the interior of the 
house becomes an extension of the space 
outside and vice versa.

Also, in Bachelard’s concept of home and 
the universe, he approximates the home 
to the mother since both embrace us and 
are kind. He asserts that his concept of a 
living area with its spacial value in providing 
protection, guard, belonging and residence 
exceeds its being an architectural space; 

«Bachelard asserts that the 
first and primary place that 
generates our consciousness 
of the outside world is home»
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therefore, the mother is the home and the 
home is the person and the home is the 
living being that needs space to stretch and 
to accommodate daydreams that can stretch 
with it. This concept is not strange to the 
person’s subconscious condition; when we are 
depressed we say “the universe has tightened 
on us” and this feeling is immediately reflected 
on the space we live in, as if the walls are 
against us and are strangling us. But, when we 
are happy, we feel that the place has become 
welcoming and the walls have expanded to give 
space to our happiness. Homes according to 
the author are dynamic. This is the picture we 
carry with us when we plan our future homes 
or our dream homes. The author says:” we 
register all our happy and familiar memories 
and place them within walls and doors so that 
this familiar place becomes a dream rebuilt by 
the dreamer.

In the middle chapters of the book, the author 
leaves the world of adults to move to topics 
more universal and comprehensive. He talks 
about the concept of memories, childhood 
games by which children use boxes, crates 
and treehouses for hiding and storing dreams. 
After that he elaborates on returning the home 
to its original function amongst all beings, that 
is security and safety. He says that a person 
can find his home (the familiar place) just as 
animals find their nests and hiding places. This 
comparison might seem primitive, self-evident 
and familiar at the same time. From this comes 
the connection of safety with trust, because 
the only reason that makes a bird build its 
nest in a specific place is its confidence in the 
safety which this spot provides. A nest, despite 
being fragile, is a symbol of safety. With the 
same amazement, he describes the simple joy 
of shells that protect weak and fragile snails 
that could not survive if not for this protective 
element. Bachelard wants us to return to the 
amazement of nature and to delve into the 
vast universal dream.

The author ends his book with chapters that 
focus on the affect of details and the space 
that we leave between them and ourselves to 
re-familiarize us with the space. He describes 

the accumulation of details in “corners” and 
how these little nooks in the house hide our 
psychological secrets and paint personal 
profiles. Then he talks about the concepts of 
minimizing and maximizing or the expanding 
and shrinking of space, and the feeling of 
control or emancipation from it. In both cases, 
we cross the boundaries of the visible and 
sensory world.

Bachelard ends his spacial/existential 
philosophy by warning us of the danger of 
believing boundaries., yes and no, black and 
white. At the same time, he admits that there 
is a moral value for these boundaries since 
they gave meaning to the space, but he calls for 
continuous doubt and redefining things. There 
is fear of closed or small places as there is fear 
of open and large places. So, fearing things 
that are outside is a deformed assumption. It 
is natural for the last chapter of the book to be 
about turning around, an instinctive tendency 
imbedded in us by nature and which we have 
re-created in our spaces, sometimes its futile 
to draw an ending and its simple and natural 
to turn around as the universal law dictates.

 I feel this work’s importance lies in two 
areas:

-the philosophy of science and knowledge, 
since the author often calls on extracting 
our knowledge from daydreams. This is his 
method of expressing internal knowledge 
that is based on the mind, a method which, in 
his opinion, has moved away from us due to 
modernity.

-the phenomenalism of space, since the 
author has provided us with tools and initial 
ideas that can be used and built upon to 
expand the research, of utmost importance 
being the analytical survey.

«Bachelard ends his spacial/
existential philosophy by 
warning us of the danger of 
believing boundaries»
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«I was torn between medicine and 
engineering, but my obsession 
with numbers tipped the scale to 
favour engineering»

He was known for being quick witted and quiet. His 
hobbies since childhood included disassembling and 
re-assembling toys, and after growing a little, he later 
was attracted to football and volleyball which made 
him play in neighbourhood games and participate in 
football tournaments for the Hidd area, where he 
was born.

In his university years, he changed his hobbies 
to become a professional chess player and a 
member of the board of directors of Bahrain 
Chess Club.

Distinguished engineer Ibrahim Alburshaid 
grew up among 5 siblings and was a middle 
child amongst his brothers and sister. He 
was an outstanding student during high school which qualified him for three different scholarships 
to study engineering. 

This and in the next few lines, engineer Alburshaid talks about his hobby, the game of chess.

Engineer Alburshaid grew up among 5 
siblings. He was the middle child amongst 
his brothers and sister. He was known for 
being quick witted and quiet. Despite his 
quietness, Engineer Ibrahim Alburshaid 
had many hobbies; when he was young, 
he liked disassembling and re-assembling 
toys and like his peers, he played volleyball 
in the city of Hidd (the coast previously) at 
an early age. Naturally, he was attracted to 
football, so he played in many tournaments 
that where held among neighbourhoods 
in Alhidd, where he was born. But once he 
reached the university level, his hobbies 

changed and shifted to chess, which he 
played professionally and became a well-
known name in the chess world, being a 
member of the board of Directors of the 
Bahrain Chess Club.

Engineer Ibrahim Alburshiad went to 
South Hidd School for his primary level and 
North Hidd School for his intermediate 
level, where he graduated with distinction. 

«My academic excellence 
qualified me for three different 
scholarships in engineering»

Engineer Ibrahim Alburshaid
Senior Space Data Analyst, 
National Space Science Agency
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This drove him to chose Alhidaya 
Alkhalifiyya School for his high school 
studies. He graduated with excellence 
and was honoured by the Minister of 
Education, HE Dr. Majid Alnoiami.

 In this regard, engineer Ibrahim 
Alburshaid says: “In the beginning, I 
was torn between studying medicine 
and engineering, but my obsession with 
numbers which I inherited from my dear 
father who was a math teacher, plus  my 
interest in physics and applied sciences 
made me settle on engineering. This 
was also due to the fact that I excelled 
in high school which qualified me for 
three different scholarships; I received 
a scholarship in Jeddah, the Kingdom of 
Saudi Arabia to study civil engineering, 
a scholarship from the UK to study 
building services and a scholarship 
to study geomatics and survey in the 
Jordanian kingdom. I chose the last 
scholarship which was offered by the 
Survey and Land Registration Bureau.

As for the reason for specializing 
in survey and geomatics, engineer 
Alburshaid said that it is a rare field and 
much in demand among government 
sectors in the kingdom of Bahrain in line 
with the government’s move towards 
a permanent real estate sector. This 
specialization focusses on the study 
of land, geology, real estate space and 
geomatics technology which includes 
geographical information, remote 
sensing, cartography and coordinates. 
With God’s blessing, I completed studies 
in this specialization and was able to join 

the core team of data analysis laboratory 
and space images at the National Space 
Organization.

Alburshaid was not content with his 
bachelor’s degree. So, he continued 
his studies to obtain an MSc degree 
in Engineering Management from the 
University of Bahrain. He graduated 
in 2021. In this regard, Alburshaid 
would like to thank the Khalifi Mabarra 
Organization under the Rayat programme 
for paying for his tuition and other study 
expenses. 

In view of our discussion of his hobby 
of playing chess, how it started, how he 
became a professional and how it relates 
to his unique engineering specialization, 
engineer Ibrahim Alburshaid said; “chess 
is a game of thinking, understanding 
different scenarios, and probabilities to 
reach the best solution which in the end 
makes you chose from all alternatives”. He 
assured us that this was the connection 
between chess and engineering since 
the latter involves problem solving and 
challenges to find the right and logical 
solution and with the least cost in the 
long run.

About his initial interest in chase and 
playing it, engineer Alburshaid said” I 

«From playing chess, I learned 
the methodology of taking 
the right decisions and the 
importance of studying the 
next step»

Almohandis - Issue 71 - Bahrain Society of Engineers 27



remember playing chess with family and 
friends in the beginning, but I was not 
interested in understanding the rules 
of the game. While accompanying my 
father-may God protect him- to family 
gatherings (majlis), I became more 
interested and serious in this game. 
Every Friday evening during our family 
gathering, my uncles would meet to 
play chess. My uncle Abdulaziz was an 
international chess referee, who was 
delegated by the Arab Chess Union to 
referee chess tournaments. It was the 
same case with our elder, uncle Salman 
Alburshaid who was an experienced 
chess player and well known for 
complicated chess strategies. With my 
continuous visits and witnessing them 
play with fervor and allowing me to play 
(and losing to them often), I started to 
like this enjoyable game, which involved 
thinking and strategy. I promised myself 
to become a professional and as they 
say, there are 7 benefits to travel. When 
I travelled to Jordan for my studies, I 
had ample time to learn chess and its 
rules to the tiniest detail. Every now 
and then, I would visit the Royal Chess 
Club in the capital to meet up close 
with the professional chess players. I 
would also practice playing chess during 

family gatherings whenever I returned 
to Bahrain, ultimately beating all the 
players in the majlis. Since then, and up 
until now, nobody has beaten me which 
prompted me to participate in many 
tournaments organized by the university.

With regard to his participation in local 
and international tournaments, Engineer 
Ibrahim Alburshaid said” I represented 
the national team in many tournaments 
and competitions; my first was within 
championships held by the Chess Union 
and I was able to meet well known 
professional players in Bahrain. Outside 
Bahrain, my first participation was in 
the International Cities’ championship 
in Sharjah, in 2013. I also participated 
several times in the Abu Dhabi Festival 
championship. I ranked third in this 
tournament, which included seasoned 
international players from all over the 
world. Additionally, I participated in the 
Head of Gulf Union Championship, in 
which I was named best Gulf player in 
the championship.”

Regarding the techniques he uses to 
hone his chess playing skills, engineer 
Alburshaid said” reading is the best and 
most useful practice to enhance any 
hobby. Therefore, I read a lot of books 
and magazines that focus on chess. I also 
consider myself an avid follower of the 
analysis of international tournaments 
to benefit from the ideas and concepts 
of the strongest teachers of the game 
such as the American champion Bobby 
Fisher and the legendary Russian player 

«I inherited the interest in 
numbers from my father and 
my uncles are the reason for 
loving to play chess»
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Kasparov. My love and interest in this 
game have also driven me to travel, at my 
own expense often, to many countries to 
either participate or to learn more such 
as my travels to all Gulf countries, in 
addition to a number of Arab countries 
in the east or west and others.

as for the number of times he plays 
chess, h said: “this depends on life 
pressures; most of the time, I play daily 
in championships through chess sites 
or weekly with mates at the Bahrain 
Chess Club. But due to the Corona virus 
and following precautionary measures 
and preventive steps put forth by the 
Bahrain Medical team to combat the 
Corona virus, our meetings to play are 
less frequent. I therefore, have planned 
practice sessions for my children, Ali 
and Muhra as a means to practice and 
continue my hobby on the one hand, and 
to teach the new generation a wonderful 
and unique game on the other hand”.

For the question on the challenges 
of playing chess, engineer Ibrahim 
Alburshaid said;” Chess, like any 
other international game, faces many 
challenges, mostly that players shy away 
from it in favour of electronic games. 
Therefore, many pundits and supporters 
of this important game are trying to 
make it part of school activities in order 
to find players and build a large chess 
foundation through the next generation. 
Many private schools train their students 
to play chase, because it has great 
mental benefits which scientific studies 
say has a positive impact on their school 

achievement and performance.

In light of the Corona virus and the 
preventive measures affecting the game 
of chess, engineer Ibrahim Alburshaid 
said: “Yes. Chess  has been affected by the 
Corona virus. Many championships have 
been cancelled and others postponed, 
the most important being the World 
Champion Qualifying games in Russia. 
The first five rounds were played and 
other rounds were stopped until further 
notice. In addition, many championships 
no longer require physical presence to 
play but are online. This has caused an 
increase in the level of cheating, requiring 
artificial intelligence to detect these 
irregularities. But in the Kingdom of 
Bahrain, thank God, the skillful Bahrain 
medical team under the leadership of 
Prime Minster and Crown Prince, HRH 
Prince Salman bin Salman Alkhalifa and 
the Bahraini people’s commitment to 
protect public health, our country has 
been able to lower the number of cases 
infected with the Corona virus which 
means that we can resume our normal life, 
provided we observe the precautionary 
and preventive measures while engaging 
in various activities including playing 
chess in person at Bahrain Chess club, 
cafes and other venues.

«Survey and Geomatics are 
rare specializations and are 
required for the Kingdom of 
Bahrain»
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The Swimming Pool Protection and Rescue 
System has been invented by Bahraini youths 
focusing on minimizing fatal drowning as much 
as possible. This system emerged following 
a number of fatal accidents in the Kingdom 
of Bahrain and overseas, leading to the death 
of many children in pools. This invention has 
been characterized as the best five Bahraini 
inventions during 2017. It entered a number 
of international competitions in North Korea, 
Turkey, South Africa, Morocco and Canada the 
invention managed to win a number of silver 
and golden medals in addition to receiving 
an overwhelming response and admiration 
of Government and public institutions in the 
Kingdom of Bahrain.  

The invention is a net kept in the bottom of a 
swimming pool with thermal sensors which are 
triggered in case of any drowning incident where 

the net raises the drowning body and saves the 
person.  

The team won Safety Golden Medal in Seoul 
International Exhibition in the Republic of Korea 
and also Thailand Award for the best international 
invention granted by the International Research 
Council in Thailand, Mars Inventions Award from 
the Malaysian Research Institute and obtain a 
patent from the GCC Patent Office.  It is worth 
noting that the last participations of the team 
took place online in the Korean Cic 2020 and 
Invention Competition in Canada where they 
received two golden medals. The team is now 
preparing for the final stage by completing the 
formalities and deliver the necessary documents 
to obtain a more advanced award in Canada. 

The idea emerged through the Young 
Inventors Program in the Kingdom of Bahrain 

Invention Team:

Ali Abdulla Ismail 
Computer Engineer

Ali Jameel Al Sabba 
Mechanical Engineer

Jenan Al Marzooq 
Medical Equipment Engineer

Invention of Swimming 
Pool Protection and Rescue 
System

It is a system that is installed in swimming pools, whether in houses or public locations, and 
consists of a net at the bottom of the pool which raises in case of someone drowning so the 
drowned raises to prevents drowning.  The system is controlled by a mobile application. 
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on the light of the regrettable drowning 
incidents involving children in the Kingdom 
and overseas. Through the youth creative 
responsibility, we decided to proceed in 
finding a solution for drowning problems in 
private and public swimming pools. 

Similar ideas were seen worldwide but the 
idea of Swimming Pool Protection and Rescue 
System is different in terms of availability of 
a net, thermal detection sensors kept around 
the pool. This is in addition to using a clean 
energy source which is the solar energy in 
case the main energy source is not available 
while considering the health and safety 
measures in keeping the device in the pool. 
The team also ensured that no similar idea 
in place through visiting some international 
websites. 

The beginning was when the team 
participated in the Invention Competition 
where they won the golden medal for the 
first five positions, through which we were 
qualified to take part in the International 
Invention Fair of the Middle East that took 
place in the State of Kuwait. The team also 
took part in Maintenance and Reliability 
Conference within the invention section, 
representing the Kingdom of Bahrain in the 
fair.

After winning the Safety Golden Medal in 
Seoul International Exhibition in the Republic 
of Korea and international awards such as 
Thailand Award for the best international 
invention granted by the International 
Research Council in Thailand, Mars Inventions 
Award from the Malaysian Research Institute 
and golden medals from Canada, Turkey, 
Morocco and  Africa, we hope to expand in 
the application of the project locally and 
internationally. 
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A Kinetic Study of Azo 
Dye Decolorization 
in a Microreactor 
Containing Fe-Y 
Zeolite Catalyst

This study targets the treatment of the 
harmful azo dyes present in the effluent of 
textile industries, which is one of the sources 
of environmental pollution, specifically 
water pollution. Furthermore, numerous 
methods were developed in efforts to 
reduce the adverse effects of dyes on the 
environment. 

Among those methods, advanced 
oxidation processes in general and Fenton 
oxidation in particular, were reported to be 
highly effective. Such processes break down 
the dyes into less harmful components, 
namely: CO2 and H2O. 

Nevertheless, advanced oxidation 
processes may be subjected to mass and 
heat transfer limitations when performed in 
batch reactors. Yet, those limitations can be 
overcome in microreactors. 

The chief objectives of this report 

were to design and fabricate a zeolite 
based microreactor, and to analyze the 
degradation reaction kinetics of an azo 
dye, more specifically, methylene blue. 
Thus, a microreactor was fabricated from 
polymethyl methacrylate (PMMA) through 
testing two fabrication techniques, which 
were the CO2 laser cutter and mechanical 
microcutting using CNC milling machine. 

The microreactor fabricated through the 
latter achieved a better surface finishing and 
was used later on to carry the degradation 
of the aforesaid dye. The suitable catalyst 
incorporation method was selected through 
the examination of two methods which 
were heat attachment and direct position of 
catalyst pellets. 

A different design for the microreactor was 
proposed for each catalyst incorporation 
method. The incorporation of the latter has 

Abstract:
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proven its superiority, as the catalyst 
pellets achieved greater stability in 
comparison to the former. Consequently, 
its accompanied design was implemented. 

Firstly, the reaction kinetics were 
investigated using a batch reactor, 
through examining 6 different kinetic 
models, namely: first order, second order, 
nth order, Chu, pseudo first and second 
order models. Among the aforesaid 
kinetic models, the first order, Chu and 
pseudo first order models have proven 
their robustness over the other kinetic 
models. They yielded the lowest sum of 
square difference between the model 
and the measured concentration data 
having magnitudes of 100.943, 18.893 

and 45.850 mg2/L2, respectively. 

Yet only the first and pseudo first order 
models were nominated to describe the 
continuous system performed by the 
microreactor whereas the Chu model 
was excluded due to its nature of not 
having a clear rate law expression. The 
Fenton oxidation process was carried 
successfully in the microreactor achieving 
a steady state conversion of 5%. Also, it 
was found that one of the main reasons 
for the catalyst deactivation is the 
adsorption of dye to the catalyst surface. 
Finally, the catalyst regeneration was 
proven to be successful as the catalyst 
retained its exact activity after washing 
with H2O and H2O2.

Figure 1. The fabricated microreactor

Almohandis - Issue 71 - Bahrain Society of Engineers 33



Student Names:

Supervisor:

Co Supervisor:

Maryam Mohammed
Sara Abdullah AlAswad 
Rabab Radhi Ahmed

Dr. Qais Bu-Ali

Dr. Zainab M. Redha 

The Application Of 
Statistical Process 
Control Techniques For 
Quality Improvement 
Of Treated Wastewater: 
Seasonal Variation

The main target for this project is to 
study the seasonal effects for three years 
(2017-2019) data provided from Muharraq 
sewage treatment plant by applying the 
statistical process control techniques for 
quality improvement of treated wastewater.

Dissolve oxygen, Total N, COD, Turbidity, 
TSS and E-coli were the chosen parameters 
to monitor the statistical in control status 
of the process.

In this regard, Shewhart chart 
and multivariate statistical process 
control chart are used to investigate 
if the process is within control or 
not. The histogram was applied to 
see the frequency of the data over 
the three years. Then, run chart were 
plotted to observe the variation of 
the studied qualities over time. 

A typical control charts should be based 
on two principles which are independence 
of the parameters and date normally 
distributed so, the probability plot has 
been used to check the normalization. The 
average of every month during the years 
2017-2019 was taken since the original 
data refused to be normally distributed. 
Different normalization techniques were 

Abstract:
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applied prior the development of the 
control charts. Moreover, a correlation 
was preformed to determine the 
independency between the selected water 
qualities. the correlated parameters were 
Turbidity, TSS and COD as evident by the 
low P-Values. Furthermore, a multiple 
normality test chart was plotted to find 
the relationship between the multiple 
normally distributed variables.

These parameters 
that correlated need 
to be monitored 
together. In this 
situation, the 
multivariate control 
chart specifically 
T2-hotelling control 
chart is plotted 
for the correlated 
parameter: Turbidity, 
TSS and COD.

However, I-charts 
which is one of the 
Shewhart charts 
were applied for 
the uncorrelated 
parameters: E- coil, 
Total N, and dissolved 
oxygen parameters. 
The results revealed 
that the T2-hotelling 
chart parameters were 
in statistical control, 
yet Total N, E-coil, and 

dissolve oxygen were statistically out of 
control and showed seasonal variation 
among the three years including COD. 
On the other hand, Turbidity and TSS 
showed no seasonal variation. The 
possible assignable causes for out of 
control were investigated.
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Statical Analysis Of The 
Tissue Softness Process 
In A Yankee Dryer 
Using R-Programming

Nowadays, the tissue manufacturing industry 
is pushed to develop high-quality products that 
satisfy the expectations of the consumer where 
softness is the most important attribute of 
a substantial amount of the tissue produced. 
Creping is an essential process to produce 
moderate tissue paper.

 This stage has the fundamental transformation 
and greatest impact on tissue softness. The 
purpose of this investigation is to statistically 
explore the factors impacting the creping 
process in a Yankee dryer, at one of the famous 
Companies in tissue production in the Kingdom, 
using R-Studio software, make predictions that 
characterize the creping process in the dryer, 
and optimize the parameters for optimal tissue 
softness. 

This is accomplished through the utilization 
of data from the company, which was used for 
modeling and model verification of the tissue 

softening process. The received data was 
categorized into three data sets; Chemical 0, 
Chemical 1, and the mixed data set.

The two chemicals gave approximately the 
same level of softness. However, chemical 1 
data showed less variation. The first stage in 
modeling is to identify the variables that must 
be monitored. Hand Feel (HF) is the most 
important output, according to the literature. 

The data was next explored to uncover patterns 
and examine relationships between variables. 
The final step before the modeling is scaling the 
data set to ensure that major numeric values do 
not dominate the model simply because of their 
large size in relation to other values. 

In this project, three models were examined on 
the data set received from April until December 
of 2021. Multiple Linear Regression (MLR) 
and Partial Least Square (PLS) models were 
examined. The data were analyzed thoroughly 

Abstract:

Tissue machine illustration
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Tissue softness analyzer (TSA)Error prediction plot for data with wider variation 
range using Neural network

and the validity of the two tested 
models was evaluated. It was found 
that neither model shows acceptable 
fit nor characterizes the supplied data 
set. Therefore, a third model, the neural 
network, was investigated. The neural 
network was able to produce reliable 
predictions when a new set of data with 
wider range in variation was fed.
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Design Of A Light 
Stair-Climbing Mobile 
Carrier

A team of students from the Department 
of Electrical and Electronic Engineering at the 
University of Bahrain designed an automated 
device  if  the  ability  to    move  items  from  
one place to another  without  worrying about  
climbing the stairs,  this  device  has  the  ability 
to  climb the stairs and move  around the house 
as well,  as It  helps  people,  especially the 
elderly   and those  interested  in  transporting  
their  own  items  using  this  device  without  
having  to  carry  those items.

In addition, we have  programmed the device 
to     control    it  by      smartphone and in  case of 
disconnect  between the phone and the device 
can be  controlled    by  remote,  we have  also  
added a Bluetooth  speaker  to communicate  
with  The people next to  the device,  and 
because  the device will go up  the stairs and we 
don't  want to follow it  to control  it  we  added  
a camera  to see the perimeter of the device  
and control  it,  because   the width of the box is 
greater than the width  of  the device  and  not 

We can  see  if   the box will hit  a barrier  or  not  
even  with the camera  we  added  ultrasonic    
sensors,      added  a box  over  the device to 
put  the items in it,  and  allocated part of the  
The box  is a  mini refrigerator to save  products  
that  need to be cooled.

 A team of students from the Department 
of Electrical and Electronic Engineering at 
the University of Bahrain designed a stair-
climbing robot, which is able, to climb stairs 
in both directions forward and backward and 
do secure landing while carrying light items to 
help transporting between different storeys 
in house/building. The track type has been 
selected in the design as it is found more 
efficient and reliable to climb the stairs while 
carrying load compared to other types. The 
standard stair specifications are considered 
while designing the robot.

Many add-ons are integrated into the tank 
to make it feasible to transport light luggage/

Abstract: Team of the Project
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grocery (up to 25 Kg) without having to 
worry about uneven steps/stairs. The tank 
is made controllable by WIFI using the Blynk 
Application (APP) and by IR remote as an 
alternative. The added storage box is designed 
based on the international standards and the 
project constraints, which is intended to hold 
and store luggage/groceries, while a cooling 
system is integrated into the box. 

In addition, three ultra-sonic sensors 
are implemented to protect the box from 
obstacles, especially the box has a width and 
height greater than the tank. Furthermore, a 
live stream camera and Bluetooth speaker are 
added to control the tank and communicate 
with people from a long distance. 

The studied idea has shown its 
applicability and could help old/disabled 
people in transporting objects from one 
floor to the other in a multiple-floor house 
and because it is quite big in scope; the tank 
concept has a lot of potentials and can be 
enhanced with several improvements or 
additions to coop different sizes of stairs.

The project won the first prize in the 
Exhibition of the Senior Projects in the 
second semester of the academic year 
2020/2021 for the electrical engineering 
projects.

The award was announced at the 
Graduate Projects Exhibition held by the 

College of Engineering at the end of the 
academic year in June 2021.

Front view of the Tank. Back view of the Tank

The connection inside the Tank

Ascending and descending of the tank
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SSD vs. YOLOv3 for 
Mask Detection and 
Temperature Sensing

Since the advent of the COVID-19 pandemic, 
face mask detection has witnessed substantial 
advancements in the fields of image processing. 

This senior project report includes a smart and 
remote surveillance system to reduce exposure 
of security guards to the infectious agent, 
COVID-19 by deploying object detection. 

This project uses intelligent object detection 
through a comparison between two of the most 
popular one-stage object detectors, YOLOv3 and 
SSDMobileNetV2 for a custom mask detection 
model on the raspberry pi.

The proposed approach is split into two 
phases: training the custom model, and then 
synchronizing it with multi-sensors to achieve 
the desired design. The results obtained from 
this report showed that SSDMobileNetV2 
was the optimal choice in terms of mask and 
temperature detection in portable devices such 
as the raspberry pi.

Abstract:
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