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تصدر من جمعية املهندسيين البحرينية لجنة العالقات العامة واإلعالم

اإلعالن عن جائزة جمعية املهندسين البحرينية

اعلنــت الجمعيــة صبــاح األثنــن املوافــق 29 أبريــل 

املــايض عــن جائــزة الجمعيــة الهندســية للمــرة 

ــكل  ــتكون بش ــي س ــة والت ــخ الجمعي األوىل يف تاري

ســنوي بــدءاً مــن هــذا العــام، وذلــك مبقــر الجمعيــة 

ــر. بالجف

وجــاء اإلعــان عــن هــذا الحــدث مــن منطلــق حرص 

ــي  ــل الت ــة العم ــر خط ــة وع ــس إدارة الجمعي مجل

ــة مــن  ــدورة اطــاق حزم ــذه ال ــس له أعدهــا املجل

الرامــج واملشــاريع الجديــدة التــي مــن شــأنها نقــل 

الجمعيــة نقلــة نوعيــة يف توفــر خدماتهــا للمهنــدس 

واملهندســة، وذلــك يف إطــار تخليــد وترســيخ الــدور 

الفعــال والبــارز للجمعيــة يف دعــم وتطويــر القطــاع 

ــان  ــا أن اإلع ــن، منوه ــة البحري ــديس يف مملك الهن

ــج  ــدة برام ــن ع ــد م ــو واح ــزة ه ــذه الجائ ــن ه ع

ــة التــي تعمــل عــى  ــدة تعمــل عليهــا الجمعي جدي

تنفيذهــا الفــرة القادمــة.

وقــدم رئيــس اللجنــة املرشفــة عــى الجائــزة املهندس 

عــاد املؤيــد رشحــا تفصيليــا عــن الجائــزة عــر 

ــا مــن  ــزة انطاق ــأيت الجائ ــه التــي قــال فيها:«ت كلمت

كــون جمعيــة املهندســن البحرينيــة تعمــل بشــكل 

املهندســن  إمكانيــات  حشــد  أجــل  مــن  دؤوب 

البحرنيــن لخدمــة مملكــة البحريــن يف أهــداف 

التنميــة املســتدامة ورفــع شــأن مهنــة الهندســة 

لتلبيــة  واملهنــي  العلمــي  مبســتواها  والنهــوض 

متطلبــات النهضــة يف مملكتنــا الغاليــة واإلرتقــاء 

مبســتوى املهندســن البحرنيــن مهنيــاً، إجتاعيــاً، 

ثقافيــاً وعلميــاً . وحرصــاً مــن الجمعيــة عــى تحفيــز 

ــم املهندســن  ــة والهندســية ودع ــات البحريني الطاق

الشــباب لحثهــم عــى اإلجتهــاد واإلبتــكار، اســتلهاماً 

ــة األخــرى،  ــة العاملي ــات املهني ــن تجــارب الجمعي م

ــز  ــادرة مــن شــأنها تحفي ــة خلــق مب ــأت الجمعي أرت

املهندســن، وبالتــايل املســاهمة يف النهــوض بالقطــاع 

ــات  ــن القطاع ــد م ــذي يع ــة وال ــديس يف اململك الهن

الواعــدة والحيويــة التــي متتــد أذرعهــا يف كافــة 

ــة. ــاالت التنمي مج

ــزة  ــن جائ ــرة تدش ــاءت فك ــق ج ــذا املنطل ــن ه م

الجمعيــة الهندســية للمــرة األوىل يف تاريــخ الجمعيــة 

ــداع الهنــديس  والتــي حرصــت عــى أن تتعلــق باإلب

لألفــراد والــرشكات، لتكــون فرصــة تخلقهــا الجمعيــة 

ــديس،  ــن يف املجــال الهن ــم املبدعــن واملبتكري لتكري

وتطويــر املشــاريع مــن خــال ابتــكار حلــول ذكيــة 

ــة  ــكار اإلبداعي ــاركة باألف ــة للمش ــتدامة، ومنص مس

ــديس«. ــادل الخــرات يف املجــال الهن وتب

وســيتم الفصــح عــن املشــاريع الفائــزة بالجائــزة 

»املهنــدس  بيــوم  الجمعيــة  احتفــال  خــال 

ــن  ــرش م ــس ع ــيقام يف الخام ــذي س ــي« ال البحرين

ــد  ــر 2019، يف حــن ســيكون آخــر موع شــهر أكتوب

للتقــدم للجائــزة هــو تاريــخ 2٥ يونيــو 2019.

يشــار إىل أنــه ســيتم تقســيم الجائــزة يف عامهــا 

األول إىل موضوعــن هــا: جائــزة املهنــدس املتميــز، 

وجائــزة أفضــل مــرشوع تخــرج، وفيــا يتعلــق 

ســتكون  فأنهــا  الفائزيــن  للمشــاركن  بالجوائــز 

للمهنــدس  دينــار   1000 بقيمــة  نقديــة  جوائــز 

املتميــز فيــا ســتكون جائــزة أفضــل مــرشوع تخــرج 

ــاركة يف  ــاً إىل دروع املش ــة طبع ــار، باإلضاف 7٥0 دين

ــا. ــوز به ــزة والف الجائ

ــية  ــزة الهندس ــن الجائ ــان ع ــال اإلع ــم خ ــا وت ك

اطــاق املوقــع اإللكــروين الذي تــم تدشــينه خصيصا 

للجائــزة ليمكــن الراغبــن باملشــاركة الحصــول عــى 

www. ــع ــارة املوق ــال زي ــن خ ــل م ــة التفاصي كاف

.  bse_award.org
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توقيع مذكرة تفاهم
 مع جامعة البحرين

وأخرى مع الجامعة امللكية للبنات

جامعــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  الجمعيــة  وقعــت 

البحريــن يــوم األثنــن املوافــق 29 أبريــل 2019، 

ــة  ــات العام ــز العاق ــعي لتعزي ــار الس ــك يف اط وذل

الخــرات. وتبــادل  اإليجابيــة 

ووقــع املذكــرة كا مــن رئيــس الجمعيــة الدكتــور 

ضيــاء عبدالعزيــز توفيقــي، ورئيــس جامعــة البحريــن 

ــاض يوســف حمــزة. ــور ري األســتاذ الدكت

جــاءت مذكــرة التفاهــم املوقعــة بنــاًء عــى رغبــة يف 

توطيــد أوارص التعــاون بــن الطرفــن يف مجــاالت عدة 

أبرزهــا التعــاون بنتظيــم ورش العمــل والنــدوات ذات 

ــب  ــن، إىل جان ــن الطرف ــا ب ــق عليه ــع املتف املواضي

ــركة  ــطة املش ــارض واألنش ــرات واملع ــج للمؤمت الروي

ــن  ــاون ب ــرة التع ــح مذك ــا وتتي ــركة، ك ــر املش وغ

ــم املحــارضات املتخصصــة التــي مــن  الطرفــن بتنظي

مذكــرة  البحرينيــة  املهندســن  جمعيــة  وقعــت 

تفاهــم مــع الجامعــة امللكيــة للبنــات، وذلــك يــوم 

الثاثــاء املوافــق 16 أبريــل 2019.

ــة املهندســن  ــس جمعي ــن رئي ــرة كا م ــع املذك ووق

توفيقــي،  عبدالعزيــز  الدكتــور ضيــاء  البحرينيــة 

ــات  ــة للبن ــة امللكي ــة الهندســة بالجامع ــد كلي وعمي

ــم. ــاب كاظ ــان عبدالوه ــورة جن الدكت

ــور  ــن الدكت ــس املهندس ــب رصح رئي ــذا الجان يف ه

ضيــاء توفيقــي :« جــاءت مذكــرة التفاهــم املوقعــة 

التعــاون  أوارص  توطيــد  يف  رغبــة  عــى  بنــاًء 

والبحــوث  التعليــم  مجــاالت  يف  الطرفــن  بــن 

واالستشــارات، وذلــك مــن خــال منــح الطرفــن 

فرصــة للتعــاون يف خلــق األنشــطة والرامــج وبرامــج 

التدريــب والتأهيــل املهنــي للموظفــن، كــا وتتيــح 

املذكــرة التعــاون والرشاكــة يف املؤمتــرات والنــداوات 

ــادل  ــب تب ــن، إىل جان ــل الطرف ــد مــن قب ــي تعق الت

املعلومــات والخــرات«.

وبــن الدكتــور توفيقــي أن الجمعيــة تعمــل جاهــدة 

عــى التواصــل وتوطيــد عاقاتهــا املهنيــة مــع كافــة 

ــس يف الجامعــة  ــة التدري ــا ميكــن ألعضــاء هيئ خاله

وتبــادل  توفــر  إىل  باإلضافــة  فيهــا،  للمشــاركة 

املحكمــن مــن الطرفــن للمشــاركة يف املســابقات 

واملعــارض الداخليــة والخارجيــة وتشــكيل فــرق عمــل 

ــذا  ــة، ه ــات املتخصص ــل الدراس ــن لعم ــن الطرف م

ــادل نســخا  ــان تب ــرة يســتطيع الطرف وبحســب املذك

مــن الدراســات واألبحــاث واملجــات والنــرشات التــي 

الجهــات املعنيــة بالقطــاع الهنــديس بكافــة مجاالتــه 

داخــل وخــارج مملكــة البحريــن، وذلــك مــن خــال 

إبــرام مذكــرات التفاهــم التــي ترســم أطــر التعــاون 

ــى  ــز ع ــي ترك ــات والت ــذه الجه ــع ه ــل م والتواص

تدشــن الرامــج املتخصصــة التــي مــن شــأنها تطويــر 

ــل الطرفــن. تصــدر مــن قب

ــي  ــاء توفيق ــور ضي ــن الدكت ــس املهندس ــرب رئي وأع

شــكرهم   عــن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  وكافــة 

ــن مــن  ــا تقدمــه جامعــة البحري ــكل م وســعادتهم ل

أطــر التعــاون والحــرص عــى التواصــل مــع الجمعيــة  

مبختلــف املجــاالت واألنشــطة.

املشــاركات  خــال  مــن  أو  املهندســن،  وتأهيــل 

الفعالــة يف أنشــطة وفعاليــات تلــك الجهــات أو عــر 

اســتقطاب الفعاليــات واملحافــل الدوليــة املتخصصــة 

ــن  ــة املهندس ــق جمعي ــن طري ــن ع ــة البحري ململك

ــة. البحريني
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القصاب يشارك يف اجتماعات »الفيدرالية العاملية للمنظمات الهندسية«

العضــو  القصــاب  املجيــد  عبــد  املهنــدس  شــارك 

ــة  ــة البيئ ــو لجن ــذي وعض ــس التنفي ــي باملجل الوطن

البحرينيــة  املهندســن  جمعيــة  وممثــل  والطاقــة 

الهندســية  للمنظــات  العامليــة  الفيدراليــة  يف 

ــلوفينيا،  ــت يف س ــي أقيم ــة الت ــات الفيدرالي باجتاع

ــات املشــاركة باإلضافــة  بحضــور رؤوســاء كافــة الهيئ

إىل املديــر العــام ملنظمــة اليونيســكو.

ــام  ــأن امله ــاب ب ــدس القص ــن املهن ــأن ب ــذا الش وبه

التنفيــذي  باملجلــس  وطنــي  كعضــو  لــه  املوكلــة 

مــع  والتواصــل  بالتنســيق  القيــام  للفيدراليــة 

املنظــات الهندســية يف منطقــة الــرشق األوســط 

وشــال أفريقيــا )MENA(، وذلــك لارتقــاء بالتعليــم 

الهنــديس واملارســات الهندســية متاشــيا مــع أهــداف 

ــة  ــة للمنظــات الهندســية وأهــداف التنمي الفيدرالي

.)SDG’s( املســتدامة 

قــررت الفيدراليــة تنظيــم مؤمترهــم القــادم يف العــام 

2020 بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وذلــك بعــد 

مؤمتــر هــذا العــام الــذي ســيقام يف ملبــورن باســراليا 

نهايــة العــام الجــاري 2019، وعليــه فقــد تــم تكليــف 

املهنــدس عبداملجيــد القصــاب بإجــراء االتصــاالت 

اإلمــارات  بدولــة  املعنيــة  الجهــات  مــع  الازمــة 

العربيــة املتحــدة الســتضافة هــذه الفعاليــة الكبــرة.

للمنظــات  الفيدراليــة  اجتــاع  أن  إىل  ويشــار 

الهندســية ركــز عــى أهميــة التواصــل بــن املهندســن 

العامليــن وخصوصــا املعاهــد العلميــة لرفــع مســتوى 

الهندســة ودراســتها ومراجعــة املناهــج الهندســية يف 

ــات. ــذه الجامع ه

 تكريم أعضاء مجلس اإلدارة السابقين للدورة املنتهية
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تكريم اللجنة املنظمة ملؤتمر ومعرض الثورة الصناعية الرابعة
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الغبقة الرمضانية للمهندسين

اجتماع املتابعة للمجلس األىلع لالتحاد الهندسي الخليجي يف االجتماع مع املعهد البريطاني للمهندسين املدنيين ٢ مايو ٢٠١٩م
دورته الثانية والعشرون – بمدينة مكة املكرمة

تاريخ ٢6 أبريل ٢٠١٩
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BSE Award announced 

The Bahrain Society of Engineers 
has launched an annual award 
that aims to motivate engineers 
towards innovation.

The inaugural BSE Award is part 
of the executive Board’s plan to 
launch a bundle of programmes 
and projects directed at creating 
a paradigm shift in how the BSE 
provides services to engineers.

The step reflects the Board’s 
eagerness to consolidate the BSE’s 
effective role in supporting and 
developing Bahrain’s engineering 
sector.

The Award is one among many 
new programmes planned by 
the BSE in the coming months. 
It was announced during a 
ceremony that took place at the 
BSE headquarters in Juffair on 
April 29.

“The Award comes as a result of 
the BSE  working diligently to 
mobilise capabilities of Bahraini 
engineers to serve the country’s  
sustainable development 
goals,” said Award supervising 
committee president Emad 

Almoayyed.
“It also looks to elevate the 
engineering profession and 
enhance its scientific and 
professional level to meet latest 
developments aimed at raising 
the level of engineers in Bahrain 
professionally, socially, culturally 
and scientifically.”
She said the BSE is eager to 
motivate Bahraini engineering 
potential and support young 
engineers to encourage 
them towards diligence and 
innovation as well as be inspired 
by the experiences of other 
international professional 
associations.
“The BSE envisaged the 
creation of an initiative that 
would motivate engineers and 
contribute to the development 
of the Bahrain’s engineering 
profession, which is one of the 
most promising and vital sectors 
that extends to all developmental 
fields.” 

She said the idea of launching 
the award for the first time in 
the BSE’s was to encourage 
innovation at the individual and 
company levels. It is envisaged 
to be an opportunity to honor 

the creative spirit and to develop 
projects by coming up with 
smart and sustainable solutions. 
It would also serve as a platform 
to exchange innovative ideas and 
experiences in the field.

Winners of the projects will be 
announced during a celebration 
that on Bahraini Engineers Day, 
which falls on October 15.
Applications for the award can be 
submitted until June 25.

The award will feature two 
categories: Distinguished 
Engineer Award and Best 
Graduation Project Award.
The winner of the Distinguished 
Engineer Award will get 
BD1,000, while the prize for the 
Best Graduation Project Award is 
BD750.

Certificates of appreciation and 
trophies will also be handed out 
to the winners.

Those willing to apply for the 
award can visit www.bse_award.
org,  which has been specially 
launched for event and has all 
details required for application.
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BSE and University of Bahrain sign MoU

BSE has signed a memorandum of 
understanding with the University 
of Bahrain to enhance overall 
positive relations and to exchange 
expertise.

BSE President Dr. Dheya Tawfiqi 
and UOB President Professor Riyad 
Hamzah signed the agreement, on 
April 29.

The MoU aims to strengthen 
co-operation in areas, including 
organising workshops and forums 
on topics that will be agreed on 
by both the BSE and the UoB, 
as well as promote conferences, 
exhibitions and other activities.

The MoU also allows organising 
lectures in which the UoB faculty 

can take part in and includes the 
exchange of jurists for contests 
and exhibitions within and outside 
Bahrain.

According to the MoU, the BSE and 
the UoB will also form work teams 
for specialised studies and will 
both sides will be able to exchange 

copies of studies, researches, 
magazines and other publications.

Dr. Tawfiqi and all BSE executive 
board members expressed their 
gratitude and happiness at the keen 
interest in communication shown 
by the UoB in various fields and 
activities.

Bahrain Society of Engineers and RUW Sign MoU
The Bahrain Society of Engineers 
has signed a memorandum of 
understanding with the Royal 
University for Women (RUW).

The MoU was signed by society 
president Dheya Tawfiqi and RUW 
Engineering College Dean Dr. 
Janon Kadhim on April 16.
“The MoU was signed based 
on a willingness to enhance co-
operation between both parties in 
relation to education, research and 

consultation,” said Dr. Tawfiqi.
“This can be done through allowing 
both parties an opportunity to 
co-operate by creating activities, 
programmes and training schemes 
for employees.

“The MoU also allows co-
operation and partnership in 
conferences and forums organized 
by both sides, as well as exchanging 
information and expertise.”
Dr. Tawfiqi said the BSE is 

working hard to communicate 
and consolidate professional 
ties with all relevant parties in 
the engineering sector within 
and outside Bahrain by signing 
memorandums of understanding 
that draw co-operation and 
communication frameworks and 
focus on launching specialised 
programmes designed to qualify 
engineers and involve them in 
activities and events, as well as 
attracting international events. 
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Al Qassab Takes Part in WFEO Meetings

Bahraini engineer Abdul Majeed 
Al Qassab attended meetings 
held by the World Federation 
of Engineering Organisations 
(WFEO) in Slovenia.

The meetings focussed on the 
importance of communication 
between engineers across the world, 
as well as scientific academies, for 
the betterment of the sector and to 
increase the engineering curricula.

Mr. Al Qassab, a WFEO executive 
board national member and 
a member of the Committee 
on Engineering and the 
Environment (CEE), was joined 
by several executives representing 
participating bodies as well as United 
Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO) 
Director-General Audrey Azoulay.

Mr. Al Qassab, who is also Bahrain 

Society of Engineers’ representative 
in WFEO, said tasks assigned 
to him as a national member in 
the executive Board include co-
ordinating and communicating 
with engineering organisations in 
the Middle East and North Africa 
to raise the level of engineering 
education and practices as 
corresponding with the federation’s 
sustainable development goals.

He was also assigned to help pave 
the way for WFEO to host its 
World’s Engineers Convention in 
2020 in the UAE by communicating 
with relevant authorities.
This year, the the event will take 
place in Melbourne, Australia.
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