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اجلمعية تنتخب أربعة أعضاء جمللس إدارتها

اجلمعية تشارك يف امللتقى اهلندسي اخلليجي 22 يف مدينة الدمام

عقد اجتماع اجلمعية العمومية للعام 2019 
باجلفري  البحرينية  املهندسني  مجعية  مبقر 
مساء األربعاء املوافق 20 مارس 2019، مت 
اجلمعية،  إدارة  أعضاء جمللس   4 انتخاب 
اجلبل  جواد  املهندس  من  كل  فاز  حيث 
حممد  واملهندس  صوت،   100 حاصدا 
املهندسة  وحصلت  صوت   99 بـ  اخلزاعي 
ريم العتييب على 81 صوت واملهندس أمين 

ناصر حصل على 65 صوت. 

اهلندسي  امللتقى  يف  اجلمعية  شاركت 
اخلليجي الثاني والعشرون الذي أقيم حتت 
رعاية صاحب السمو امللكي األمري سعود بن 
املنطقة  أمري  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  نايف 
العربية  اململكة  يف  الدمام  مدينة  يف  الشرقية 
السعودية بعنوان " الواقع اهلندسي يف ضوء 
بني  ما  الفرتة  يف   " الرابعة  الصناعية  الثورة 

11 – 12 مارس 2019.

وترأس وفد اجلمعية د. ضياء توفيقي رئيس 
اجلمعية وعضوية كاًل من املهندس فؤاد 
جواد  واملهندس  املالي  األمني  الشيخ 

اجلبل أمني السر.
االحتاد  ينظمه  الذي  امللتقى  هذا  يأتي 

ما جاء  املصادقة على  االجتماع   ومت خالل 
جبدول أعمال االجتماع: 

إذ متت املصادقة على جدول األعمال.  •
اجلمعية  اجتماع  حمضر  على  املصادقة   •

العمومية للعام املاضي.
أعمال  عن  اإلدارة  تقرير جملس  مناقشة   •

الدورة املنتهية.
مناقشة التقرير املالي للجمعية.  •

تعيني مدققي احلسابات.  •
تشكيل جلنة انتخابات.  •

جمللس  جدد  أعضاء  أربعة  انتخاب   •
اإلدارة

وبهذه املناسبة، أثنى رئيس اجلمعية  الدكتور 
اإلدارة  جملس  جهود  على  توفيقي  ضياء 
موجها الشكر ألعضاء جملس اإلدارة املنتهية 
أعضاء  كافة  كما حث  دورتهم يف اجمللس، 
تكثيف  على  احلرص  ومنتسبيها  اجلمعية 

مشاركتهم يف جلان اجلمعية املختلفة.
وجريا على العادة، مت تشكيل جلنة انتخاب 
العام  هذا  اللجنة  وتكونت  اجلدد  األعضاء 
العسبول،  سعيد  املهندس  من  كال  بعضوية 
واملهندس عيسى جناحي، واملهندس إبراهيم 
يوسف، واملهندس عبدالشهيد، و ذلك لفرز 

األصوات وعدها .
ومت توزيع املناصب اإلدارية خالل االجتماع 

األول جمللس اإلدارة.

السعودية  واهليئة  اخلليجي  اهلندسي 
للمهندسني  سنوي  كلقاء  للمهندسني 
اهلندسية  واهليئات  اخلليجني 
كل  إقامته  العادة  جرت  إذ  اخلليجية، 
عام يف دولة خليجية خمتلفة، ويتضمن 
مدار  على  مؤمتر  انطالق  امللتقى  برنامج 
اجمللس  اجتماع  إىل  باإلضافة  يومني، 

األعلى لالحتاد اهلندسي اخلليجي.
كما يقوم امللتقى بتكريم رواد العمل اهلندسي 
يف كل عام من أعضاء كل هيئة من الذين 
اهلندسة  لتطوير  مميزة  خدمات  قدموا 
وخدمة القطاع اهلندسي، إذ مت هذا العام 
اهلرمي  إبراهيم  مسعود  املهندس  تكريم 

املهندسني  جلمعية  السابق  الرئيس 
الصباح  عبدالنيب  واملهندس  البحرينية 
الرئيس احلالي يف آخر دورته يف  نائب 

جملس اإلدارة.
اهلندسي  االحتاد  أن  بالذكر  واجلدير 
اخلليجي قد تأسس يف العام 1997 يف دولة 
الكويت الشقيقة كملتقى يف ذلك الوقت لتكون 
اخلليجية  اهلندسية  للهيئات  موحدة  مظلة 
وتبادل اخلربات وتوحيد اجلهود إىل أن مت 
تغيري املسمى إىل االحتاد بداًل من امللتقى هذا 
وسوف يقام امللتقى القادم يف مسقط يف سلطنة 

عمان الشقيقة بعد عام من اآلن. 



www.mohandis.orgIssue 44, January 2019

“معرض املهن اهلندسية 2019” يستقطب 53 مدرسة حكومية وخاصة

استقطب معرض املهن اهلندسية لعام 2019 
يف يوميه األول والثاني على اهتمام أكثر من 
مدارس  خمتلف  من  وطالبة  طالب   1000
حيث  واخلاصة.  احلكومية  البحرين  مملكة 
البحرينية،  املهندسني  مجعية  استقبلت 
مدرسة   53 حنو  للمعرض،  املنظمة  اجلهة 
األحد  يوم  من  املعرض  انطالق  فرتة  خالل 
املوافق 17 مارس وحتى يوم األثنني املوافق 

18 من الشهر ذاته.

سعادة  والتعليم  الرتبية  وزير  أناب  وقد 
الوكيل  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 
املهندس  واخلدمات  املالية  للموارد  املساعد 
خالد حممد الغريب افتتاح املعرض بنسخته 

الثامنة.
 13 املعرض ضم  أن  هذا وجتدر اإلشارة إىل 
املدنية،  اهلندسة  وهم:  هندسيا  ختصصا 
اهلندسة  الكميات،  مسح  البيئة،  هندسة 
اهلندسة  املساحة،  هندسة  امليكانيكية، 
اهلندسة  املعمارية،  اهلندسة  الكهربائية، 
هندسة  الكيميائية،  اهلندسة  اإللكرتونية، 
شبكات  هندسة  النفط،  هندسة  احلاسوب، 

ونظم  الدقيقة  اآلالت  هندسة  احلاسوب، 
التحكم، وهندسة الطريان.

استحدث  مت  العام  هلذا  بالذكر  واجلدير 
مبشاركة  الطالبي  اإلرشاد  خلدمة  منصة 
كافة  يف  متخصصون  ومهندسات  مهندسني 
على  لإلجابة  وذلك  اهلندسية  اجملاالت 
اسئلة واستفسارات الطلبة وذويهم ملساعدتهم 
رغباتهم  حتديد  كيفية  يف  وتوجيههم 
أبرز  على  الضوء  تسليط  وكذلك  وميوهلم.  
التحديات اليت من املمكن أن يواجهها طالب 
وشهدت  عليها،  التغلب  وكيفية  اهلندسة 

هذه اللجنة اليت ترأستها املهندسة شهربان 
املدارس  طلبة  قبل  من  كبريا  إقباال  شريف 
احلكومية واخلاصة على حد السواء، كما ومت 
معلومات  تضمن  الذي   QR الـ  رابط  إطالق 
اهلندسة  دراسة  على  املقبلني  للطلبة  قيمة 
من  أو غريها  البحرين  كان يف جامعة  سواء 

اجلامعات.
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Bahrain Society of Engineers elects four members to its Board of Directors

Bahrain Society of Engineers takes part in the 22nd Gulf Engineering  
Forum in Damam

Bahrain Society of Engineers held its 
2019 general assembly on March 20 
at its headquarters in Juffair.

During the meeting, four board 
members were elected. Engineer 
Jawad Al Jabal got 100 votes, 
engineer Mohamed Al Khuzaei 
received 99 votes, Reem Al Otaibi got 
81 votes and Ayman Naser received 
65 votes.

A number of items were approved 
during the meeting as part of its 
agenda. These include:

• Approving the agenda

• Approving the minutes of last 
year’s general assembly.

• Discussing the Board of Directors’ 
report on the work of the 
completed session.

• Discussing the society’s financial 
report.

• Assigning auditors.

• Forming an election committee.

• Electing four new board members.

Society president Dr. Dheya Towfiqi 
praised efforts by the Board of 
Directors of the completed session. 
He also called upon all members 
to intensify their participation in the 
various committees of the society.

A committee to elect new members 
was also formed. Its members 

The Bahrain Society of Engineers 
took part in the 22nd Gulf Engineering 
Forum in Damam, held under the 
patronage of the Governor of the 
Eastern Region Prince Saud bin Naif 
bin Abdulaziz on March 11 an 12.

The event was held on the theme, 
“The Engineering Reality in Light of 
the Fourth Industrial Revolution.” 

The society delegation was headed 
by its president Dr. Dheya Tawfiqi 
and included its treasurer, Fouad Al 
Shaikh and secretary Jawad Al Jabal.

The forum, organised by the Gulf 

are engineers Saeed Al Asbool, 
Isa Janahi, Ibrahim Youssef, 
Abdulshaheed who will be 
responsible for vote count.

Administrative positions were also 

distributed during the first meeting of 
the Board of Directors.

Engineering Union in co-operation 
with the Saudi Council of Engineers, 
was held as an annual convention 
of Gulf engineers and engineering 
bodies.

It is organised in a different country 
every year and includes a conference 
that runs over a two-day period and a 
meeting by the Supreme Council of 
the Gulf Engineering Union.

The forum features awarding 
engineering pioneers from among 
members of all bodies that presented 
special services to develop the 

engineering field.

Awardees for this year include former 
society president Masoud Ebrahim 
Al Hermi and current vice-president 
Abdul Nabi Al Sabah.

The Gulf Engineering Union was 
established in 1997 in Kuwait as 
a forum to act as an umbrella to 
unify Gulf engineering bodies, the 
exchange of expertise and combine 
efforts before it was redefined as a 
union. The next forum is to be held in 
Muscat next year.    
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The Engineering Career Expo 2019 attracts 35 public and private schools

More than 1,000 students from 
35 of Bahrain’s public and private 
schools turned up for the two-day 
Engineering Career Expo 2019 on 
March 17 and 18.

The event was organised by Bahrain 
Society of Engineers.

In its eighth edition, the expo 
was held under the patronage of 
Education Minister Dr Majid Al 
Nuaimi, who deputized Education 
Ministry Financial Resources and 
Services Assistant Under-Secretary 
Khalid Mohammed Al Ghareeb.

The exhibition included 13 engineering 
specialties - civil engineering, 

environmental engineering, quantity 
surveying, mechanical engineering, 
survey engineering, electrical 
engineering, architecture, chemical 
engineering, computer engineering, 
petroleum engineering, computer 
network engineering, instrumentation 
engineering and aeronautical 
engineering.

This year, a student counselling 
service platform was introduced for 
the first time. It saw the participation 
of specialized engineers in all fields, 
with the aim of answering questions 
and enquiries by students and their 
parents to help them decide what 
they want.

The service also aimed to throw light 
on prominent challenges engineering 
students can face and how to 
overcome them.

The platform, introduced by engineer 
Shahraban Shareef, was deemed a 
success and saw a big turnout by 
students from both public and private 
schools.

A QR link, which included valuable 
information for potential engineering 
students aiming for Bahrain 
University or other universities, was 
also launched.   


