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 جمعية المهندسين البحرينية 
 2005/2006تقرير مجلس اإلدارة للدورة 

 

 : الملخص التنفيذيأوال
 

 األخوة واألخوات ..
 األعضاء الكرام..

 
ادي للجمعية العمومية، ونتقدم لكم بخالص الشكر  يسعدنا أن نرحب بكم في االجتماع السنوي االعتي

والتقدير على حضوركم ومشاركتكم في هذا االجتماع الهام، ويطيب لنا أن نقدم لكم التقرير األدبي لمجلس  
 حتى هذا اليوم.   3/2005/ 22اإلدارة عن الدورة المنصرمة الممتدة من 

 
ع األعضاء الذين ساهموا بأوقاتهم وجهودهم  في البداية يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر الجزيل إلى جمي 

الذين   اآلخرين  ولألعضاء  الماضية،  الفترة  المختلفة خالل  الجمعية  وفعاليات  نشاطات  تنظيم  في  المخلصة 
بالشكر واالمتنان   نتقدم  النشاطات، كما  بالحضور والمشاركة في هذه  العامة  إساهموا  لي جميع المؤسسات 

جها والتي ساندت الجمعية في الفترة السابقة مما اسهم في إنجاح نشاطاتها  والخاصة من داخل البحرين وخار
 وبرامجها وتعزيز مكانتها المهنية والعلمية واالجتماعية. 

 
بتاريخ   عقد  الذي  العادي  العمومية  الجمعية  اجتماع  التالية    3/2005/ 22أسفر  المهندسين  انتخاب  عن 

 أسماؤهم لعضوية مجلس اإلدارة:
 

 علي الخزاعي محمد المهندس  .1

 مسعود إبراهيم الهرميالمهندس  .2

 جميل خلف العلويالمهندس  .3

 ية هيام محمد علي المسقطالمهندس .4

 جواد إبراهيم حسنعضو احتياطي المهندس  .5

 
برئاسة المهندس محمد خليل السيد ،    2005  مارس  22وقد عقد مجلس اإلدارة اجتماعه األول بتاريخ  

عتمد تسميات مناصب مجلس اإلدارة وتوزيع المناصب اإلدارية  حيث ا وذلك عقب فرز األصوات مباشرة  
 على النحو التالي: 

 
 نائب الرئيس مسعود إبراهيم الهرميالمهندس  -

 أمين السر محمد علي الخزاعيالمهندس  -

 األمين المالي سميح محمود العلويالمهندس  -

 المؤتمرات مدير  فؤاد احمد الشيخالمهندس  -

 مدير التدريب   جناحيعبدهللاالمهندس  -

 شؤون األعضاء والمهنة مدير  عيسى قمبر دكتورال -

 مدير األنشطة المهندس جميل خلف العلوي -

 عالم وخدمة المجتمعإلامدير   ة هيام محمد علي المسقطيالمهندس -

 
ا   استثنائي  عة عشر اجتماعا عاديا واجتماعا  بعقد مجلس اإلدارة خالل دورته التي تنتهي هذا اليوم س

 نشطة الجمعية المختلفة ومتابعة تنفيذها. أعداد والتخطيط لبرامج وإل ، تم خاللها اواحدا  
 

و  االستراتيجية  الخطة  مع  لتتماشى  عمل  خطة  المجلس  وضع  الدورة  بداية  االعتبار  أوفي  في  خذ 
دة من اإلمكانيات المتاحة،  الخطط والبرامج التي تبنتها اإلدارة السابقة ومقترحات الجمعية العمومية واالستفا
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و برامج  توفير  إلى  الفعاليات  أباإلضافة  من  واالستفادة  المشاركة  على  وتحفيزهم  األعضاء  لجذب  نشطة 
تهدف    ،المختلفة أنشطة  الخطة  تضمنت  والجمعيات    إلىكما  الرسمية  الجهات  مع  الجمعية  عالقة  تعزيز 

ب  وخارجها،  البحرين  في  والعلمية  واالجتماعية  العربية  المهنية  الهندسية  والمعاهد  االتحادات  إلى  اإلضافة 
 العرب والملتقى الهندسي الخليجي.  ن والعالمية وخاصة اتحاد المهندسي

 
وخالل العام الماضي وبداية العام الحالي تم تنفيذ الكثير من األنشطة والفعاليات استنادا إلى خطة العمل،  

 -نوجز أبرزها فيما يلي:
 

والمعاهد  مؤتمرات    خمسة تنظيم   .1 الجامعات  بعض  مع  بالتعاون  المنصرم  العام  خالل  ومعارض 
 والجمعيات المحلية والعربية والعالمية. 

جهات    24تنظيم   .2 مع  أو  لوحدها  الجمعية  نظمتها  التي  تلك  سواء  تدريبية،  ودورات  عمل  ورشة 
 أخرى أو على هوامش المؤتمرات، وقد القت جميع تلك الورش نجاحا باهرا. 

ة أقدامها في مجال تنظيم المؤتمرات وورش العمل واكتسبت سمعة ممتازة مما حدا  رسخت الجمعي .3
او   عنها  بالنيابة  األنشطة  تلك  تنظيم  الجمعية  من  تطلب  أن  والمؤسسات  الوزارات  من  بالعديد 
بذله   لما  طبيعية  كنتيجة  ذلك  ويأتي  جميعا،  لنا  واعتزاز  فخر  مصدر  يمثل  مما  معنا،  بالتعاون 

 ود خالق في هذا المجال. األعضاء من مجه 

الرسمية   .4 الجهات  مع  واالتصاالت  والدراسات  الجهود  من  العديد  إجراء  السابقة  الدورة  شهدت 
باتجاه   للدفع  بثمارها خالل  والشورية  تؤتي  أن  الجهود  تلك  أوشكت  وقد  للمهندسين،  كادر  إصدار 

 األسابيع القادمة. 

إقباال  كبيرا  من    2006فبراير    22رها بتاريخ  يوم المهن الهندسية الذي نظمته الجمعية في مقشهد   .5
بعد   عام  كل  المعرض  هذا  تكرار  مما شجع على  األمور،  وأولياء  مستقبال   الطلبة  السلبيات  تالفي 

 وإبرازه بصورة أفضل . 

، ويجري العمل على إصدار العدد الثالث، من مجلة " المهندس" خالل هذا العام   عددين تم إصدار   .6
 . الحصول على جهتين تتكفالن بمصاريف إصدار المجلةول مرة من وتمكنت الجمعية وأل 

واصلت الجمعية تعهدها بتمويل عدد من األعضاء الذين يدرسون بكلية الهندسة في جامعة البحرين   .7
 تشجيعا منها لمهنة الهندسة ومساهمة منها لتذليل المصاعب المالية التي يعاني منها أهالي الطلبة. 

تم  .8 في  الجمعية  فلسطين  استمرت  في  النجاح  بجامعة  الهندسة  كلية  طلبة  من  طالبا  عشر  أحد  ويل 
المنح   تكاليف  دفع  في  المالية  بالمساهمة  الجمعية  أعضاء  من  تبرع عدد  وقد  بمصاريفهم،  والتكفل 

 الدراسية. 

  من الفعاليات خالل العام الماضي شملت عددا  كبيرا  من المحاضرات والندوات   ا  نظمت الجمعية عدد  .9
 في إطار ملتقى الثالثاء وبعض األنشطة الترفيهية والزيارات الفنية إلى المشاريع.  يةالتخصص

واصلت الجمعية مشاركتها الخارجية في اجتماعات الملتقى الهندسي الخليجي واجتماعات اتحاد   .10
 المهندسين العرب. 

 عضوا  .   95إجمالي عدد األعضاء المقبولين خالل العام الماضي بلغ  .11
 .  www.mohadis.orgالجمعية الجديد على شبكة االنترنت  موقع طويرتم ت .12

 .جديد للجمعيةالداري اإلمعلوماتي والمحاسبي والنظام واصل مجلس اإلدارة تفعيل ال .13

 
 مبينة أدناه.األنشطة فهي  هذه أما تفاصيل

 
 

 
 خوة واألخوات الكرامألا

، ونحـن لكنها تبقـى دون طموحاتنـا جميعـا  على اختالف أوجهها ، اإلنجازات عديد من حقق مجلس اإلدارة ال
، لمزيـد مـن التطـويرتحقيق اوجه القصور والتغلب على السلبيات، وألتفادي  نعلم أن المجال ال يزال مفتوحا  

 نتداولها. لمزيد من المشاريع التي مازالت أفكارا  باتجاه ا
 

http://www.mohadis.org/
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 بعض التوصيات والمقترحات لمجلس اإلدارة الجديد: إلى ذلك نورد هنا  واستنادا  
تمهيـدا  النظام األساسي والالئحة الداخلية للجمعية وإجراء التعديالت المناسبة عليهما   دراسة .1

 إلقرارهما في اجتماع استثنائي تعقده الجمعية العمومية.

ها الجمعية خالل راسة وإعداد لواح إدارية ومالية جديدة بما يتناسب والتطورات التي شهدتد  .2
 السنوات السابقة. 

ــامج الخطــة  الخطــة اإلســتراتيجية مراجعــة .3 ــل برن ــم تســتكمل وتفعي ــي ل ــود الت وإنجــاز البن
 . اإلستراتيجية

والتفاعـل مـع الجهـات المختصـة بمـا  المهنيـة، الجمعيـات لعمل على متابعة إصدار قـانون  ا .4
 والقطاع الهندسي.  الجمعيةيضمن حقوق 

ح شامل لالستفادة من المبالغ الموجودة لـدى الجمعيـة وبحـث السـبل لعمل على وضع مقترا .5
 . الستثمارهاالناجعة 

 طوير المرافق والخدمات في مقر الجمعية. ت .6

تابعة إصدار كادر المهندسين مـع الجهـات المعنيـة فـي القطـاع العـام، والعمـل علـى حـث م .7
 القطاع الخاص لإلقتداء بنفس الكادر أو تبني كوادر مماثلة.

عمل على اجتذاب اكبر عدد من المهندسين الكتسـاب عضـوية الجمعيـة مـن أجـل تأهيلهـا لا .8
 لتمثيل القطاع الهندسي في المملكة على قطاع أوسع. 

 لموافقة على تعين السادة جواد حبيب ومشاركوه كمدقي حسابات للجمعية في العام المقبل. ا .9

 

 

 العالقات الخارجيةثانيا :  
 

 جي التاسع:  الملتقى الهندسي الخلي
 

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشـيخ خليفـة بـن سـلمان لل خليفـة رئـيس مجلـس الـوزراء، 
ديسمبر  14لغاية    12استضافت الجمعية أعمال الملتقى الهندسي الخليجي التاسع والذي عقد خالل الفترة من  

ن ومتحدث ديسمبر وشارك فيه 13و 12للفترة    بفندق كراون بالزا حيث شملت الفعاليات عقد الملتقى  2005
من خارج المنطقة، وتم استعراض عدد كبير من أوراق العمـل مـن خـالل ومن مختلف دول الخليج العربي  

خالل حفل االفتتاح تم تكريم الرواد في المجال الهندسي الخليجـي وعـددهم اثنـان مـن كـل   الجلسات العلمية.
 دولة ومن البحرين أربعة مهندسين هم:

 
 هندس حسن فخرو مكتور السعادة الد  ▪
 والمهندس هشام الشهابي  ▪
 والمهندس ضياء عبد العزيز توفيقي ▪
 والمهندس أحمد أبو بكر جناحي ▪

 
تم تقديم جائزة التميز واإلبداع ألول مرة في الملتقيات الخليجية، حيث حجبت الجائزة األولى وتـم تقـديم وقد  

ن تطـوير مواصـفات وقـود الطـائرات والمهنـدس/ فهـد جوائز تقديرية لكل من المهندس/ عبيدهللا الغامدي ع
ديسـمبر   14كما تم عقد اجتماع المجلس األعلى للملتقـى بتـاريخ  ،  اللهيم عن مشروعه للتخرج )دار القرلن(

بمقر الجمعية وشاركت في االجتماع الوفود الرسمية الخليجية ممثلي الهيئات الهندسية، واتخذ المجلس عـددا  
 ساهم في تطوير العمل الخليجي المشترك.من القرارات التي ت

 
 االجتماع االستثنائي للمجلس األعلى للملتقى الهندسي الخليجي:

 
فـي مكـة شارك المهندس مسعود الهرمي نائب الـرئيس فـي االجتمـاع االسـتثنائي للمجلـس األعلـى للملتقـى  

الئحـة الداخليـة للملتقـى كمـا وذلك إلقـرار التعـديالت المقترحـة علـى ال، 2006فبراير  23المكرمة بتاريخ 
 شارك في اجتماعات اللجان المتخصصة التابعة للملتقى.
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 اتحاد المهندسين العرب:
 

( التحاد المهندسين العرب 60حضر أمين السر ومدير المؤتمرات اجتماع المجلس األعلى )الدورة  .1
 .2005نوفمبر  21و 20الذي عقد في ليبيا خالل يومي 

التعلـيم الهندسـي، حيـث حضـر اجتماعـا فـي األردن لسماك في أعمال لجنـة  شارك د. عبد األمام ا .2
 ، وقد تمخض عنه تدشين صفحة اللجنة على شبكة اإلنترنيت.12/5/2005بتاريخ 

عمـان فلسـطين ودعـم االنتفاضـة وذلـك فـي  كما حضر المهندس عيسى علي جناحي اجتماع لجنة   .3
 . 2005خالل عام  باألردن

ــؤت .4 ــاد الم ــامش انعق ــى ه ــة االتصــاالت وعل ــدت لجن ــث والعشــرين، عق ــي الثال ــي العرب مر الهندس
والمعلوماتية اجتماعا  برئاسة مقررها المهندس صالح طاهر طراده بحضور أغلب أعضاء اللجنـة، 
ونتج عنه التخطيط إلـى تنظـيم مـؤتمر االتصـاالت الثالـث فـي دولـة الكويـت خـالل شـهر نـوفمبر 

2006 . 

 

   WFEOهندسية  االتحاد العالمي للمنظمات ال
 

هشـام الشـهابي   هندسـية المهنـدسيمثل جمعية المهندسين البحرينية في االتحاد العالمي للمنظمـات ال
، 2008بصفته نائبا  لرئيس االتحاد ونائب رئيس لجنة التعلـيم والتـدريب ورئـيس فريـق متابعـة مـؤتمر 

لالتحـاد، إضـافة إلـى   تيجيةاإلسـتراوهو عضو في لجنة  الجوائز والميداليات وعضو في لجنـة الخطـة  
 عضويته في المكتب التنفيذي والمجلس التنفيذي. 

 
جمعيـة شارك المهنـدس هشـام الشـهابي فـي أغلـب الفعاليـات خـالل عملـه فـي اللجـان ممـا أكسـب  

اإلقليمـي  نالمهندسين البحرينية سمعة طيبة وعكس دورهـا كهيئـة هندسـية مهنيـة رائـدة علـى الصـعيدي
 الهيئات التي تمتاز بالتفوق على صعدي العمل الهندسي.  والعالمي وجعلها من

 
 ثالثـا  : الخطة االسـتراتيجية:

 
 وهذه البنود هي:   2005  – 2004بنود عمل لتنفيذها خالل دورة    6اشتملت الخطة االستراتيجية على  

 
 ميثـاق أخالقيات المهـنة.  - 1
 النظم المعلوماتية التشغيلية بالجمعية.  - 2
 الهيكل التنظيمي بالجمعية. تطوير  - 3
 زيادة عدد األعضاء المشاركين في الجمعية.  - 4
 إنشـاء مركز التدريب.  - 5
 عملية التخطيط االستراتيجي بالجمعية.  - 6
 

وتفاوتت درجة اإلنجاز من بند إلى    2005  –  2004لم يتمكن مجلس اإلدارة من إنجاز جميع بنود خطة  
على بعض البرامج التي أعطيت    2005ركيز مجلس اإلدارة خالل عام  بند. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ت

في   قصور  إلى  أيضا   ويرجع  كبيرا ،  جهدا   المجلس  من  أخذ  الذي  المهندسين  كادر  مشروع  مثل  األولوية 
متابعة بعض البنود، ويؤكد مجلس اإلدارة على ضرورة تجاوز ذلك في المرحلة المقبلة وإنجاز ما تبقى من  

 قييمها وإعادة دراسة األولويات. وفيما يلي نبذة عن درجة إنجاز بنود الخطة: الخطة بعد ت
 
 ميثاق أخالقيات المهنة  - 1

يونيو    في  تدشينه  وتم  المهنة  أخالقيات  ميثاق  إعداد  من  اإلدارة  مجلس  منتدى    2004انتهى  في 
معية إنجازا هاما  على  مشترك مع الفيدرالية العالمية للمهندسين االستشاريين )فيديك(. كما حققت الج
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هذا الصعيد بتبني وزارة األشغال واإلسكان ميثاق أخالقيات المهنة. ويسعى مجلس اإلدارة لتوسيع  
 قبول الميثاق ليشمل الوزارات والمؤسسات الهندسية األخرى. 

 النظم المعلوماتية التشغيلية بالجمعية  - 2
لجة المعامالت الحسابيــة والمعلوماتية لنشاطات  تم االنتهاء من هذا المشـروع ويتم حاليا  عمل ومعا 

 . وأعمال الجمعية فيما يخص الحسابات والعضوية والمؤتمرات ومركز التدريب 
 

) اوقد    االستراتيجية  الخطة  احتوته  مما  أبعد  خطوة  اإلدارة  مجلس  بإعداد  2005  –  2004تخذ   )
يش الجمعية  في  الجودة  إلدارة  شامل  نظام  لوضع  المناقصة  وإجراءات  وثائق  عمليات  كافة  مل 

شركات لتقديم    خمس يزو. حيث تم دعوة  آلالجمعية وتوثيقها وينتهي بحصول الجمعية على شهادة ا 
استالم  و عروضها،   سيجريعروض    أربعةتم  حيث  االستشارية    ،  الشركة  لتعيين  تمهيدا   تقييمها 

 لوضع نظام إدارة الجودة. 
 تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية  -3

إعادة ج إنجازه خالل عام  تم  ليتم  البند  اإلدارة    2006دولة هذا  لمجلس  الشأن  بهذا  وهناك توصية 
 القادم. 

 زيادة عدد األعضاء المشاركين -4

إنجاز   اإلدارة  يكمل مجلس  ولم  استبيان لألعضاء  إعداد وإرسال  وتم  الغرض  لهذا  لجنة  تم تشكيل 
 . 2006هذا البند وتم إعادة جدولته ليتم إنجازه في عام  

 التدريب  مركز -5

تم إعداد وثائق المناقصة لدعوة عدد من الشركات االستشارية إلجراء دراسة جدوى إلنشاء مركز  
 تدريب تابع للجمعية ويدار بشكل احترافي وعلى أسس تجارية. 

دعوة  على   أربع  تم  الحصول  وتم  استشارية  العروض    ثالثة  شركات  تحليل  تم  حيث  عروض، 
 ن الشركة االستشارية إلعداد الدراسة. وتقييمها وقرر مجلس اإلدارة تعيي 

 عملية التخطيط االستراتيجي   -6

 . ويؤكد مجلس اإلدارة على أهمية هذا البند. 2006تم إعادة برمجة هذا البند ليتم إنجازه في عام  

 

:  كادر المهندسينرابعا    ً 
 

ما له من تأثير على  تابع مجلس اإلدارة موضوع كادر المهندسين في القطاع الحكومي وأواله عناية خاصة ل

 قطاع واسع من المهندسين واألعضاء. وتشكلت لجنة الكادر على النحو التالي: 

 رئيسا      . المهندس محمد خليل السيد 1

 منسقا       . المهندس منير يعقوبي 2

 عضوا      . المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط 3

 عضوا      . المهندس مسعود الهرمي4

 عضوا      الجبل. المهندس جواد جعفر 5

 عضوا     . المهندس زياد عبداللطيف جناحي 6

 عضوا      . المهندسة سيما أحمد اللنجاوي 7

 

وقد تدارست الجمعية موضوع إعادة النظر في الكادر الحالي للمهندسين وأطلعت على تجارب أخرى ومنها  

الشروط المرجعية لدراسة كادر    تجربة جمعية المهندسين الكويتية في دراسة كادر المهندسين. وأعدت اللجنة

وعلى   المهندسين.  كادر  دراسة  إلعداد  عروضها  لتقديم  إدارية  استشارات  شركات  أربع  ودعت  المهندسين 

 إلعداد الدراسة.  BDOضوء العروض المقدمة، تم تعيين شركة جواد حبيب 

لفة من إعداد الدراسة، وتم  وقد عقدت لجنة الكادر اجتماعات عديدة مع الشركة االستشارية في المراحل المخت

ديسمبر   في  النهائي  شكلها  في  الدراسة  من  ومجلس    2005االنتهاء  المدنية  الخدمة  ديوان  إلى  تسليمها  وتم 

النواب وعدد من الوزارات المعنية التي توظف أعداد  كبيرة نسبيا  من المهندسين. وتم عقد اجتماع موسع في  

في الحكومة حيث تم استعراض مشروع الكادر الذي حظي بقبول  مع المهندسين العاملين    2005ديسمبر    3

 واسع من قبل المهندسين المجتمعين. 
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وقد تابع مجلس اإلدارة خالل الشهور الماضية موضوع كادر المهندسين بشكل حثيث مع عدد من أصحاب  

د  وزير  وسعادة  المدنية  الخدمة  وديوان  والنواب  الهندسية  الوزارات  في  الوزراء  رئيس  السعادة  سمو  يوان 

 مجلس الوزراء.

الكادر  على  النواب  بمجلس  الخدمات  لجنة  موافقة  شملت  ايجابية  نتائج  عن  المتابعات  هذه  أسفرت  وقد 

فبراير  أوائل  في  الوزراء  مجلس  في  الموضوع  ومناقشة  والنواب  الوزراء  من  عدد  دعم  على  والحصول 

المد   2006 الخدمة  لديوان  التوجيه  الوزراء  مجلس  من وإصدار  المقترح  الكادر  مراجعة  في  باإلسراع  نية 

 الجمعية ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.

للمباحثات حول الكادر. وقد عقدت لجنة الكادر   المدنية على برنامج زمني  تم االتفاق مع ديوان الخدمة  وقد 

 .2006مارس   11موسعا  ثانيا  مع المهندسين العاملين في القطاع الحكومي في   اجتماعا
 

 تنظيم مزاولة المهنة  خامسا :
 

واصل مجلس اإلدارة متابعته لموضوع تنظيم مزاولة المهن الهندسية وبعث بخطاب في هذا الصدد إلى سعادة  

وزير األشغال واإلسكان يطالب بدور أكبر لجمعية المهندسين في تنظيم المهنة وبتمثيل الجمعية بشكل صريح  

المهن مزاولة  تنظيم  مجلس  في  وطالب    ورسمي  الجديد.  القانون  مسودة  حسب  إنشاؤه  المزمع  الهندسية 

 الخطاب بقيام الجمعية بالمهام واألدوار التالية في تنظيم المهنة: 

 

 استحداث نظام لتأهيل المهندسين.  .1

 تقييم وتأهيل وتسجيل المهندسين.  .2

 إعداد نظام أخالقيات المهنة.  .3

 برنامج التطوير المهني المستمر. .4

5.  

ا مجلس  طلب  القطاعكما  في  العاملين  للمهندسين  السماح  إمكانية  دراسة  المذكور  الخطاب  في   العام   إلدارة 

بميثاق   االلتزام  يكون  بأن  طالب  كما  محددة،  ومعايير  ضوابط  ضمن  الهندسية  المكاتب  في  العمل  مزاولة 

 أخالقيات المهنة الصادر عن الجمعية شرطا  من شروط الترخيص لمزاولة المهنة. 

مج تابع  تم  وقد  كما  الجمعية،  رئيس  خالل  من  واإلسكان  األشغال  وزير  سعادة  مع  الملف  هذا  اإلدارة  لس 

وقد وافقت لجنة تنظيم مزاولة المهن على ادراج تمثيل الجمعية    إرساله خطابي متابعة إلى الوزير المختص.

 في لجنة المزاولة في مسودة القانون الجديد.

 
 

 : المؤتمرات والمعارض سادسا  
 

الدولية    2005عام  خالل   والمعارض  والمؤتمرات  الندوات  البحرينية  المهندسين  جمعية  نظمت 
وقد   األخرى.  المؤسسات  مع  وبالمشاركة  مستقلة  بصورة  وحظيت    حققت التالية  كبيرا   اقباال   فعالياتنا  كافة 

 بالتقدير من قبل كافة المشاركين من دول الخليج والمناطق األخرى في العالم.   
 

 
 2005ات والمعارض التي تم تنظيمها خالل سنة المؤتمر

 المكان  التاريخ عنوان المؤتمر  التسلسل

ــؤتمر 1 ــي المــ ــي الهندســ ــث  العربــ الثالــ
 والعشرون

مارس   14-16
2005 

مركز الخليج الدولي  
 فندق الخليج   -للمؤتمرات 

 

سبتمبر   29-27 معرض العقارات  2
2005 

مركز البحرين الدولي  
 للمعارض 
 

مركز الخليج الدولي  نوفمبر    30-27معرض الشرق األوسط  الثالـث ومؤتمر   3
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 فندق الخليج   -للمؤتمرات  2005 تالفية الإللفحوصات ال
 

ــؤتمر الشــرق األوســط  4 للبنــاء  2005م
 الذكي  

ديسمبر   5-7
2005   

مركز البحرين الدولي  
 للمعارض 
 

ديسمبر   14-12 الهندسي الخليجي التاسعلتقى الم 5
2005 

 كراون بالزا فندق 

 
 2005مارس    16-14، الثالث والعشرونالعربي المؤتمر الهندسي  -1

العربي  الهندسي  مع اتحاد المهندسين العرب المؤتمر    بالتعاون  ة، نظمت جمعية المهندسين البحريني 
تحت رعاية صاحب     2005مارس    16  إلى   14 في البحرين خالل الفترة من  الثالث والعشرون
خلي  الشيخ  هذا  السمو  وقد حضر  البحرين.  لمملكة  الموقر  الوزراء  رئيس  خليفة،  لل  سلمان  بن  فة 
مشاركا  من جميع الدول العربية وخاصة أعضاء إتحاد المهندسين العرب.    400المؤتمر أكثر من  

قد   المؤتمر  هذا  بأن  بمركزويذكر  نجاحا     أقيم  وحقق  الخليج  فندق  في  للمؤتمرات  الدولي  الخليج 
   واسعا . 

 2005عرض العقارات م -2
البحريني المهندسين  جمعية  مع   ة نظمت  معرض    بالتعاون  والمعارض  للمؤتمرات  البحرين  هيئة 
الفترة    خالل  الثاني  تحت    2005سبتمبر    29-27العقارات  للمعارض  الدولي  البحرين  بمركز 

 البحرين.   ديوان سمو رئيس الوزراء بمملكة رعاية سعادة الشيخ خالد بن عبدهللا لل خليفة، وزير 
 

من   أكثر  المعرض  في  شارك  واإلمارات    52وقد  السعودية  العربية  والمملكة  البحرين  من  شركة 
المعرض   لهذا  البالتنيوم  رعاة  من ضمن  وكان  وايطاليا.  وماليزيا  والهند  وعمان  المتحدة  العربية 

ال درة  المالي،  البحرين  مرفأ  وهم  العقاري  التطوير  في  المتخصصة  الشركات  بحرين،  كبريات 
 عقارات اإلنماء وشركة الخليج للتعمير.   

 2005نوفمبر    30-27، للفحوصات الالإتالفية مؤتمر ومعرض الشرق األوسط  الثالث -3
البحرين،   بمملكة  والتجارة  الصناعة  الدكتور حسن عبدهللا فخرو،  سعادة  تحت رعاية سعادة وزير 

مؤتمر ومعرض الشرق    ASNTالسعودي لـ    بالتعاون مع الفرع   ة جمعية المهندسين البحريني  نظمت 
الثالث   الالإتالفية  األوسط   الفترة  للفحوصات  الخليج    2005نوفمبر    30-27 وذلك خالل  بمركز 

 للمؤتمرات بفندق الخليج.     
 

تقديم   تم  فيما  الرئيسية  كلماتهم  المدعوين  المتحدثين  من  أربعة  قدم  قبل    57وقد  من   فنية  ورقة 
 حاء العالم.  متحدثين من مختلف أن 

 
 
المؤتمر    تنظيم    430وقد حضر  تم  وقد  العالم.  أنحاء  وبقية  الخليج  دول  متحدثين من  مع  مشاركا  

شركة من دول الخليج    47جناحا  من قبل    61معرض أيضا  على هامش هذا المؤتمر حيث تم حجز  
 ومختلف دول العالم.  

 

   2005بر  ديسم 7-5  -للبناء الذكي  2005مؤتمر الشرق األوسط  -4
البحريني المهندسين  جمعية  مع   ة نظمت  وشركة    بالتعاون  والمعارض   للمؤتمرات  البحرين  هيئة 
األول للبناء الذكي  وذلك خالل    2005مؤتمر الشرق األوسط  معارض نيومبرغ الدولية األلمانية   

همي  رعاية سعادة المهندس فبمركز البحرين الدولي للمعارض تحت      2005ديسمبر    7-5الفترة  
واإلسكان  األشغال  وزير  اللذين    الجودر،  والمعرض،  المؤتمر  هذا  حقق  وقد  البحرين.  بمملكة 

يعتبران أول فعاليتين من نوعهما يقامان في البحرين، نجاحا  كبيرا . وقد وافق المنظمون على تنظيم  
 المؤتمر والمعرض مرة في السنة.  

 

 2005مبر  ديس  14-12 -الهندسي الخليجي التاسع لملتقى ا -5
ان بين لملتقى  ظم هذا  البحريني  بالتضامن  المهندسين  او  ة جمعية  بفندق    ة لهندسيالهيئات  الخليج  بدول 
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البحرين   بمملكة  بالزا  الفترة كراون  رعاية     2005ديسمبر    14-12  خالل  السمو  تحت  صاحب 
ية األخرى  وقد قدم مختصون من دول الخليج والدول العرب رئيس الوزراء الموقر بمملكة البحرين.  

 مشاركا .     160، الذي استغرق يومين، وحضره أكثر من لتقىأوراقهم الفنية خالل هذا الم
  

 
 القادمة الفترة المقرر تنظيمها خالل  والمعارض  المؤتمرات

 

 المكان  التاريخ المقترح  عنوان المؤتمر  التسلسل
 

مؤتمر الشرق األوسط الحادي عشر    1
 المعادن  تأكل حول  

  1 - فبراير  26
 2006مارس  

 فندق الخليج 

 العمل البلدي األول  مؤتمر  2
 

مارس   26-27
2006 

 كراون بالزا 

المؤتمر والمعرض الدولي حول نقل   3
 التكنولوجيا 

 

ابريل   24-26
2006   

 فندق الخليج 

الثالث   4 الدولي  والمعرض  المؤتمر 
 علم القياس  ل

مايو   29-31
2006   

الدولي   البحرين  مركز 
 للمعارض 

نوفمبر    23-20 2006معرض العقارات   5
2006   

الدولي   البحرين  مركز 
 للمعارض 

األوسط   6 الشرق  للبناء    2006مؤتمر 
 الذكي   

نوفمبر    20-23
2006   

الدولي   البحرين  مركز 
 للمعارض 

 
السعودية   الفروع  مع  بالتضامن  الدولية  المؤتمرات  من  المزيد  لتنظيم  البحرينية  المهندسين  جمعية  وتخطط 

عام  للمؤ خالل  األمريكية  من  2007سسات  ممثلين  مع  اجتماعات  الجمعية  عقدت  وقد    .ASME-SAS   
بمملكة    2007رامكو السعودية( لبحث إمكانية عقد مؤتمر مشترك حول األجهزة المتعاقبة خالل شهر نوفمبر  أ)

 البحرين. وفي هذا الخصوص، تم إعداد مذكرة تفاهم وخضعت للمراجعة من قبل الطرفين.  
 

المزيد من   الجمعية لكي نعمل على تحقيق  المشاركة والمساهمة من قبل أعضاء  للمزيد من  بالتأكيد  إننا نتطلع 
على ثقة بأنه بفضل دعمكم والتزامكم تجاه فعاليات الجمعية سوف نصبح مؤسسة رائدة    ا النجاح لفعالياتنا. وإنن

 ب بل على الصعيد الدولي أيضا .  في مجال تنظيم الفعاليات الفنية ليس على مستوى المنطقة فحس
األخوات ممن ضحوا بأوقاتهم الثمينة في  وال يفوتنا إال أن نتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان إلى كافة األخوة  و

 المعارض المتخصصة . سبيل إنجاح المؤتمرات و
 

  : الدورات وورش العملسابعا  
 

 2005الدورات التي تنظيمها خالل عام 

 تواريخ الدورات  في الهندسة واإلدارة  دورات التسلسل

 2005فبراير   28-27 إدارة مخاطر المشاريع والتوجه التطبيقي   1

   2005مارس   9-5 لعقود المشاريع اإلنشائية وتحليل المطالبات  FIDICشروط  2

 2005مارس   14-12 تحسين مهارات الصيانة للمدراء والمشرفين  3

 2005مارس   23-21 لمسبق لالستشاريين  كتابة وتقييم عملية التأهيل ا 4

 2005مارس   30-28 التطورات في مجال تقنية الخرسانة   5

   2005ابريل  13-11 إدارة التكلفة للمشاريع الهندسية  6

   2005مايو   18-16 كتابة وتقييم مواصفات البناء   7

جلسة   –كتابة التقارير الفنية باللغة العربية واالنجليزية  8
 صباحية  

   2005مايو   22-25
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جلسة   –كتابة التقارير الفنية باللغة العربية واالنجليزية  9
 مسائية، برنامج تدريبي لخريجي الهندسة 

   2005مايو   22-25

   2005مايو   30-28 كتابة إجراءات الصيانة بصورة فعالة  10

 2005يونيو   15-13 بستنة المدن    11

 2005يونيو   28-25 الهواء  صيانة وتصليح المضخات ومعدات ضغط  12

 2005سبتمبر   14-10 كيف تصبح أفضل قائد ومدير وأنت مؤهل ألن تكون  13

 2005سبتمبر   28-26 تصميم اإلضاءة الداخلية والخارجية   14
 

  التدريب الداخلي  

 2005سبتمبر   28-26 إدارة العقود  –شركة البترول القطرية  1

 والمشرفين تحسين مهارات الصيانة للمدراء  2
 لوزارة الكهرباء والماء، لموظفي البحرين والكويت وقطر  

 2005نوفمبر    12-16

  
 دورات تقنية المعلومات 

 

   2005مايو  MS 7-18إدارة المشاريع باستخدام مشروع  1

سبتمبر   7  –غسطس أ  6  1المرحلة  –توكاد أوالتدريب على برنامج  2
2005 

 2005كتوبر أ 12-سبتمبر 10  2المرحلة  – توكاد أوالتدريب على برنامج  3

 2005نوفمبر    16-كتوبرأ 15  3المرحلة  – توكاد أوالتدريب على برنامج  4

ديسمبر   24 –نوفمبر  19  4المرحلة  – توكاد أوالتدريب على برنامج  5
2005 

 2005كتوبر أ 4-سبتمبر4 المرحلة  – توكاد أوالتدريب على برنامج  6

 2005يسمبر  11  –نوفمبر   8  2المرحلة  – توكاد أو نامج االتدريب على بر 7

يناير   29  –ديسمبر  25  3المرحلة  – توكاد أوالتدريب على برنامج  8
2006 

 
 
 

 تفاصيل الدورات 
 الدورات الهندسية واإلدارية:  -أ 
 

 2005فبراير  28-27 -دارة مخاطر المشاريع والتوجه التطبيقي إ -1
مشاركا  تم تدريبهم على مفاهيم وتقنيات إدارة مخاطر المشـاريع   16ه  حضر هذه الدورة ما مجموع 

التي توضح طرق المعالجات ذات العالقة بتحديد وتحليل واالستجابة لمخاطر المشاريع. وقد حاضر 
 .PMPفي هذه الدورة أحد المتحدثين المعروفين وهو الدكتور كمال الحربي، المتخصص في 

 
  2005مارس  9-5-اإلنشائية وتحليل المطالبات  لعقود المشاريع FIDICشروط  -2
مشـاركا  تـم تـدريبهم علـى تقنيـات التعاقـد للعمـل فـي المشـاريع   37حضر هذه الدورة ما مجموعه   

لعقـود المشـاريع   FIDICالعالمية مستقبال . وقـد أوضـحت المحاضـرة العمليـة اسـتخدامات شـروط  
شـتت. وقـد حاضـر فـي الـدورة الـدكتور منـذر لعقود تصميم وبناء المن  FIDICاإلنشائية و شروط  

والمنازعات المتعلقة بهـا وإجـراءات األحكـام   FIDICساكت الذي يتمتع بخبرة كبيرة في مطالبات  
 القضائية والتحكيم في مختلف أنحاء العالم. 

 
 2005مارس  14-12 -حسين مهارات الصيانة للمدراء والمشرفين ت -3
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حاضر في هذه الدورة السيد بن ستيفن الذي يتمتع بخلفية حول موثوقية المعـدات وتحسـين عمليـات 
الصيانة.  ويحتاج تدريب تحسين مهارات الصيانة أن يكون مرتكزا  على التطبيـق العملـي للمفـاهيم 

ثلـة اإلدارية في موقع العمل. ولهـذا السـبب، تركـز هـذا البرنـامج بشـكل مباشـر علـى اسـتخدام األم
العمـل اليـومي. وقـد حضـر هـذا  إلىاليومية التي توضح كيف تكون التحسينات مجدية ويمكن نقلها 

 كا . رمشا 15البرنامج ما مجموعه 
 
 2005مارس  23-21 -كتابة وتقييم عملية التأهيل المسبق لالستشاريين   -4
ات التـي تتعامـل مـع تم تنظيم هذه الدورة لغرض أساسي يتمثل في تعزيز وتحسين قـدرات المؤسسـ 

عملية التأهيل العام المسبق لالستشاريين ومساعدتهم على العمل بشفافية وكفاءة في المشاريع الكبيرة 
مشاركا  تم تدريبهم من قبل الـدكتور محمـود مـراد الـذي عمـل  19والمعقدة. وقد حضر هذه الدورة 

  لسنوات عديدة في قطاع اإلنشاءات في القطاعين الخاص والحكومي.
 

 2005مارس    30-28  -التطورات في مجال تقنية الخرسانة  -5
غطت هذه الدورة بالتفصيل االتجاهات السائدة حاليا  وتطبيق المواد اإلنشائية الخرسانية المتقدمة في  

المشاريع اإلنشائية مع التركيز على تطبيقاتها على منطقة الخليج. وقد حاضـر فـي الـدورة الـدكتور 
 مشاركين.  6ضرها سامر عزالدين وح

 

 2005ابريل  13-11  -إدارة التكلفة للمشاريع الهندسية  -6

غطت الدورة األمور األساسية والالزمة لتنظـيم فـرق المشـاريع والعوامـل التـي تـؤثر علـى نطـاق 
المشــروع وجدولــه الزمنــي مــع أمثلــة علــى أســاليب الجدولــة المختلفــة واســتعراض المصــطلحات 

مالية. وقد حاضر فـي الـدورة الـدكتور كـل مـن عبـدهللا عـوده والسـيد غالـب المحاسبية والبيانات ال
عباسي وكالهما خبراء في هذا المجال، وعلى األخص فـي حقـول التكلفـة واتخـاذ القـرارات بشـأن 

 مشاركا .  20هندسة التكلفة. وقد حضر هذا البرنامج التدريبي ما مجموعه 

 
 .  2005و ماي  18-16 -كتابة وتقييم مواصفات البناء  -7
مشاركا  هذا البرنامج التدريبي الذي حاضر فيه الدكتور عصـام عمـر الـذي   16حضر ما مجموعه   

يتمتع بخبرة واسعة في تحضير المواصفات ومستندات المناقصات ومسح الكميات وتقـدير التكلفـة.  
ليب إدارة وقد تم تدريب المشاركين في هـذه الـدورة علـى تصـميم وإنشـاء المنشـتت والجـودة وأسـا

 المرافق والمبادئ األساسية لتقديم المواصفات. 
 
 2005مايو   25-22–كتابة التقارير الفنية باللغة العربية واالنجليزية       -8
ورقـة فنيـة منشـورة فـي  40حاضر في هـذه الـدورة الـدكتور طـارق رشـيد الـذي كتـب أكثـر مـن  

نه يقوم بالتدريس بجامعة اإلسراء فـي األردن الدوريات العالمية وقدمها في مؤتمرات عالمية. كما أ
حيث يشرف على مشاريع التخرج التي تشمل كتابة التقارير الفنية.  وقد ركـزت هـذه الـدورة علـى 

 مشاركا .  23كتابة التقارير الفنية الى جانب مهارات االتصال، وحضرها 
 
  –واالنجليزية  للغة العربية كتابة التقارير الفنية با -برنامج تدريبي لخريجي   الهندسة    -9

   2005مايو   22-25
لقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لخريجي الهندسة من أجل توفير الفرصة أمام الطلبة المجدين  

والمستحقين واألعضاء من خريجي الهندسة للترشح لحضور البرنامج التدريبي المجـاني لتعزيـز 
زايا خاصة ألعضائها. وقـد قامـت جمعيـة المهندسـين المهارات كجزء من جهود الجمعية لتقديم م

طالبا  وأعضاء خريجين تدريبا  مجانيـا  حـول "كتابـة التقـارير   20بمنح    2005البحرينية في عام  
الفنية" وذلك في محاولة منها لتمكين الطلبة والمهندسين الشباب من تقديم أداء أفضـل فـي حيـاتهم 

لمشـاركين هـذه الـدورة بحفـاوة بالغـة ممـا فـتح الطريـق أمـام العملية مستقبال . وقد استقبل جميع ا
 المزيد من هذه البرامج.  
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  2005مايو  30-28 -كتابة إجراءات الصيانة بصورة فعالة    -10

مشـاركا . وقـد ألقـت  25اجتذبت هذه الدورة التي استغرقت ثالثـة أيـام خـالل شـهر مـايو حـوالي 
إجراءات الصيانة مـع اختبـار جميـع العناصـر األساسـية   الدورة الضوء على كتابة التقارير حول

 التي تمثل تسلسل العمل عن قرب. وقد حاضر في هذه الدورة السيد بن ستيفينز. 
 
 2005يونيو   15-13  -بستنة المدن  -11

تحرت هذه الورشة عن دور بستنة المدن كعامل محفز في عملية التخطيط للمدن من خالل أسسها 
العملية وقد تحدث فيهـا السـيد جيـري دوهرتـي الـذي عمـل فـي العديـد مـن التاريخية والنظرية و

 مشاركين.  9مدارس الهندسة المعمارية في أوروبا ولسيا واستراليا. وقد حضر الدورة 
 
 2005يونيو  28-25 -صيانة وتصليح المضخات ومعدات ضغط الهواء    -12

الصـناعية وقـدم العديـد مـن الـدورات عمل الدكتور طه الدوس كمستشار في العديد من المشاريع  
الفنية حول المضخات وضاغطات الهواء وأنظمة األنابيب والمكيفات والتسخين. وقد حضـر هـذه 

جانـب  إلـىمشاركا  تم تدريبهم على المضخات وضاغطات الهواء وإنشائها وتشـغيلها   15الدورة  
 منحنيات األداء والتحكم والصيانة.  

 

 2005سبتمبر  14-10 -ومدير وأنت مؤهل ألن تكون  كيف تصبح أفضل قائد  -13
حاضر في هذا البرنامج لالن باتشينج، وهو من المتحدثين البارزين على المسـتوى العـالمي ومقـدم  

والرئيس التنفيذي للشركة التي قامت ببناء استاد سيدني األولمبي. وقـد حظـي هـذا البرنـامج بإقبـال 
مزيج من المواد المتعلقة بالقيادة واإلدارة، ركز أيضا  على فلسفة تغطيته ل  إلىواسع والذي باإلضافة  

القيــادة وخاصــة مــا يتعلــق باجتيــاز حــواجز األداء علــى المســتوي الشخصــي وعلــى مســتوى أداء 
 األعمال. 

 

 
 
 

 2005سبتمبر  28-26 -تصميم اإلضاءة الداخلية والخارجية  -14
مـع مالحظـات خاصـة وكتالوجـات مـن مؤسسـة حاضر في هذه الـدورة الـدكتور هارالـد هوفمـانز  

 29تارجيتي اإليطالية التي تعتبر من شركات اإلضاءة المعروفة في هذا المجال. وقد حضر الدورة 
 مشاركا  اكتسبوا المعرفة حول االستخدام الصحيح والفعال لإلضاءة في مشاريعهم.

 

 :برامج التدريب الداخلي -ب
 

 2005سبتمبر  28-26 -لقطرية شركة البترول ال إدارة العقود -1
تم عقد دورة تدريبية داخلية لشـركة البتـرول القطريـة لمـدة خمسـة أيـام بمـا يـتالءم مـع احتياجاتهـا  

التدريبية. وقد حاضر في هذه الدورة كل من الدكتور منـذر سـاكت والـدكتور وليـد المجـدادي الـذي 
ات. وقد أنهى هذا البرنامج التدريبي بنجاح يتمتع بخبرة كبيرة في مجال إدارة العقود وتحليل المطالب

 مشاركا . 20
 
 

 2005نوفمبر   16-12 -تحسين مهارات الصيانة للمدراء  والمشرفين  -2
برنامجها التدريبي االعتيادي، تم عقد دورة تدريبية داخلية بـوزارة الكهربـاء والمـاء،   إلىباإلضافة   

جانـب مشـاركين مـن البحـرين.  إلـىالسـعودية  حضرتها وفود من كل من الكويت والمملكة العربية
وخالل هذه الدورة، تم بحث العديد من تقنيات اإلدارة باالستعانة بأمثلة عمليه تتعلق مباشـرة بموقـع 
العمل. وقد تم استخدام عدد كبير من االختبارات الذاتية للتأكد من مالئمة هذه التقنيات لبيئـات عمـل 
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بحماس في المناقشات وورش العمل، مما جعل من جلسات األيام  المشاركين. وقد شارك المشاركون  
 الثالثة ممتعة للغاية وحافلة باإلثارة والعمل الجاد. وكانت مالحظات المشاركين ايجابية جدا . 

 

 :  دورات تقنية المعلومات  -ج
 
  2005مايو  MS -  7-18إدارة المشاريع باستخدام مشروع   -1

تقديم التدريب حول الوسائل الضـرورية لوضـع جـداول للمشـاريع فـي كـل كان الهدف من هذه الدورة هو 
مشـاركا  مـن وزارة األشـغال واإلسـكان بمملكـة  8مرحلة من مراحل المشروع.  وقد حضـر هـذه الـدورة 

 البحرين وقد اجتاز جميعهم الدورة بنجاح. 
 
 ن المدني موظفي وزارة الكهرباء والماء والطيرا –توكاد أولتدريب على برنامج ا    -2

 
 السبت، االثنين واألربعاء  2005ديسمبر  26 إلى أغسطس 6من  4-1المرحلة 

مشاركين واجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح بالمركز التدريبي لتقنية المعلومات.   7حضر هذه الدورات   
ن وقــد تــم تــدريب المشــاركين علــى العديــد مــن التصــاميم والرســومات باســتخدام الكمبيــوتر فضــال  عــ

. وقـد تـم AUTOCAD 2004الرسومات ذات األبعاد الثالثية مـع المزايـا اإلضـافية للنسـخة الجديـدة 
 توديسك للمشاركين بعد إنهائهم للدورة. أوإصدار شهادات 

 
 موظفي شركة أسري  –وكاد أوتالتدريب على برنامج   -3

 
     2006يناير  29  إلىسبتمبر  4من  3-1المرحلة  

مشاركا  وأنهوا البرنامج  بالمركز التدريبي لتقنيـة المعلومـات. وقـد تـم تـدريب   14حضر هذه الدورات   
المشاركين على العديد من التصاميم والرسومات باستخدام الكمبيوتر فضال  عن الرسـومات ذات األبعـاد 

توديسـك أو. وقد تم إصدار شـهادات AUTOCAD 2004الثالثية مع المزايا اإلضافية للنسخة الجديدة 
 مشاركين بعد إنهائهم للدورة. لل
 

 األنشطة العامة:  ثامنا  

 لجنة األنشطة: 
 

المنصر العام  خالل  األنشطة  لجنة  منها    م قامت  العلمية  المتنوعة،  واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  بتنظيم 
أس به  والرياضية، حيث استفاد منها عدد كبير من األعضاء وعائالتهم وكذلك عدد ال ب  ة والفنية و االجتماعي

من زمالئنا المهندسين غير األعضاء. وقد انقسم عمل اللجنة إلى ثالث لجان فرعية هي لجنة ملتقى الثالثاء  
وإلشراك   اللجنة  وتنظيم عمل  لتسهيل  وذلك  والرياضية  االجتماعية  األنشطة  ولجنة  الفنية  الزيارات  ولجنة 

األنشطة التي تم تنظيمها خالل العام    وتفعيل دور أكبر عدد ممكن من األعضاء في أنشطة الجمعية. ومن
 الماضي: 

 
 أوال : لجنة ملتقى الثالثاء 

تلك   أو  الهندسية  المواضيع  في  العام  خالل  والفنية  العلمية  المحاضرات  من  عدد  تنظيم  إلى  اللجنة  تهدف 
ت  المواضيع التي لها عالقة مباشرة مع مهنة الهندسة، وذلك لغرض إطالع المهندسين على أحدث التطورا

في حقول الهندسة بكافة شعبها، وخلق فرص االلتقاء والتفاعل والحوار   ةالعلمية سواء  النظرية منها أو العملي
 بين المهندسين في القضايا والمواضيع التي تهمهم . 

 
محاضرة في مجاالت علمية مختلفة، قام بتقديمها عدد    17وقد قامت اللجنة في العام الفائت بتنظيم حوالَي  

هندسون والمختصون من أعضاء الجمعية وخارجها. حيث استفاد من هذه المحاضرات عدد كبير من  من الم
 األعضاء وكذلك عدد كبير من المهندسون والمهتمون من غير األعضاء.       

 



 14 

 
 جدول المحاضرات والندوات المتخصصة  

 

 الرقم
 

 التاريخ
 

 موضوع المحاضرة 
 

 اسم المحاضر
 

لوراثية الهندسة ا 11/01/2005 1  
د.عبد هللا عبد  
 الرسول عبد هللا 

 التكنولوجيا وتأثيرها على المباني  25/01/2005 2
 فري أخالقي 

 

3 
 

08/02/2005 
تطبيقات موسف وكريموك في تحديات نقل  

 التكنولوجيا 
 د.مصطفى السيد 

 دومنيك ماكبولين  تنسيق التخطيط والتطبيق لتطوير البنية التحتية  22/02/2005 4

5 

 
 المشاكل الهندسية والبيئية لمشاريع الردم البحري  08/03/2005

 غازي محمود علم 
 ريحان أحمد 

 د.محمد شريف  الطرق الحديثة لفحص الخلل في مفاتيح التحكم  29/03/2005 6

7 

 
 التعليم الهندسي ومتطلبات سوق العمل  05/04/2005

 م.عبد اإلله القاسمي 
 م.هشام الشهابي 

 جون بالكلوز  الشخصية لمدراء المشاريع  المهارات  12/04/2005 8

9 
 

03/05/2005 
صناعة األلمنيوم في البحرين وارتباطها بنقل  

 التكنولوجيا 
 عادل الحمد 

10 

 
17/05/2005 

 جائزة لغا خان 
 البحث عن الهوية في بيئة عالمية  -مدن الخليج 

 علي خان 
 ة جميل بوساع 

11 

 
ن تحرير سوق االتصاالت في البحري  31/05/2005  أندرياس افوغوستي  

 رنا الصيرفي  إدارة المشاريع  05/07/2005 12

13 
 

27/09/2005 
التطورات الحديثة في هندسة الجسور في أمريكا  

 الشمالية 
 د.مصطفى حسنين 

 فري أخالقي  إدارة التغيير في المشاريع اإلنشائية  15/11/2005 14

 جمال هاشم  شبكات األلياف البصرية  06/12/2005 15

 اليوسفي  زعبد العزي هندسة القيمة وإدارة الجودة الشاملة 14/02/2006 16

 مأمون المؤيد  مشروع المدينة الشمالية  21/02/2006 17

 
 أعضاء اللجنة:

م.عيسى محفوظ، م.عيسى جناحي، م.سعيد عسبول، م.رنا خليفة، م.دينا سيادي، م.عقيل العلي، م.عامر بن  
 رجب، م.يونس حمزة و فرات حسين. 

   
 

 لجنة الزيارات الفنية ا : ثاني
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تهدف اللجنة إلى تنظيم عدد من الزيارات العلمية والفنية خالل العام، لمصانع ومشاريع هندسية سواء  داخل  
العمل   مواقع  في  العملية  الخبرات  على  للمهندسين إلطالعهم  الفرصة  توفير  لغرض  أو خارجها،  البحرين 

 وذلك لالستفادة منها في التطوير المهني الذاتي لهم.  والتعرف على طبيعة المشاريع الهندسية 
 

زيارات لمشاريع مختلفة داخل البحرين، استفاد منها عدد    4وقد قامت اللجنة في العام الفائت بتنظيم حوالَي  
 مشارك في كل زيارة.        25كبير من األعضاء بمعدل حوالَي  

    
 أنشطة اللجنة: 

 2005مايو  26                                    . زيارة لجسر الملك فهد 1
                                      2005يونيو   16  . زيارة لبرج المراقبة الجديد بمطار البحرين الدولي       2
 2005ديسمبر   8   . زيارة لمشروع مكتبة الشيخ عيسى بن سلمان        3
   2006مارس  2               لبا أمصهر األلمنيوم في ب. زيارة للخط الخامس 4
 

 أعضاء اللجنة:
 محمد.  م.عقيل العلي, م.إيمان رضي، م.ابتسام خليل، م.عبد هللا 

    
 

 ثالثا : لجنة األنشطة االجتماعية والرياضية 
تهدف اللجنة إلى تنظيم عدد من األنشطة والفعاليات االجتماعية والرياضية خالل العام لألعضاء وعائالتهم،  

التعا لهم  لغرض  واالستمتاع  الرياضة  لممارسة  جو  وخلق  االجتماعية  عالقاتهم  توطيد  و  بينهم  فيما  رف 
 لتخفيف ضغوطات العمل. 

 
برامج اجتماعية ورياضية مختلفة شارك فيها عدد كبير    5وقد قامت اللجنة في العام الفائت بتنظيم حوالَي  

 ين وغيرهم.  من األعضاء وعائالتهم وكذلك بعض أصدقاء الجمعية من المهندس 
 

 أنشطة اللجنة: 
 7/2005/  14  يوم عائلي مفتوح في النادي البحري          -1

 2005/ 9/  2           يوم عائلي مفتوح في منتجع البندر         -2

 2005/ 11/10          الغبقة الرمضانية األولى                  -3

 10/2005/ 25  الغبقة الرمضانية الثانية                           -4
 1/2006  /27السباق السنوي للجري والمشي                             -5

 
 أعضاء اللجنة:

العمادي   م.ريم  رضي,  م.إيمان  خليل،  م.ابتسام  الوسواسي،  م.شذى  سرور،  م.باسم  رجب،  بن  م.عامر 
 م.محمود فرازي، م.حسين مكي، م.يونس حمزة و عبير أحمد. 

 
 أنشطة أخرى: 

 
بت األنشطة  لجنة  ماكنزي  قامت  أعدتها شركة  التي  العمل"  "دراسة إصالح سوق  حوارية حول  حلقة  نظيم 
، وذلك للتعرف على هدف و مضمون الدراسة ومدى تأثير تطبيقها  2005مايو    12وذلك صباح الخميس  

على قطاع المهندسين في البحرين. حيث قدمت في هذه الحلقة الحوارية العديد من أوراق العمل دعي إلى  
أعضاء من الجمعية وممثلون عن مجلس التنمية االقتصادية, وغرفة تجارة وصناعة البحرين وإتحاد  تقديمها  

الجمعية وممثلين عن   أعضاء  الحوارية عدد من  الحلقة  واقتصاديون. و حضر هذه  البحرين  نقابات عمال 
 بعض مؤسسات المجتمع المدني. 
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ا  التخطيط والتنفيذ  نتقدم بالشكر الجزيل لجميع أعضاء لجان األنشطة على  بذلوها في  التي  الجبارة  لجهود 
 لجميع األنشطة والفعاليات وإنجاحها بالصورة المميزة التي تشرف الجمعية.  

 

 : شئون األعضاء والمهنة تاسعا  
 

 طلبات االنضمام للجمعية: -1
مجموعها ، تلقت الجمعية عددا  من الطلبات من أجل االنضمام إلى الجمعية، و قد بلغ 2005خالل العام  

طلبا . بعد مراجعة هذه الطلبات من قبل لجنة شئون األعضاء و عرضها على مجلس اإلدارة، فقـد   100
 58عضوا  بمختلف فئات العضوية، و تم دفع رسوم العضوية مـن قبـل    95وافق المجلس على انضمام  

ي الجمعيـة، كـذلك تـم طلبات نظرا  لعدم استيفائها للشروط و المعايير المتبعة فـ  5عضوا . كما تم رفض  
 أعضاء. 4النظر في طلبات ترفيع فئة العضوية لـ 

تضم لجنة شئون األعضاء كال  من مدير شئون األعضاء و المهنة المهندس الدكتور عيسى سلمان قمبـر 
 وأمين السر المهندس محمد الخزاعي و المهندس عيسى جناحي 

 و المهندس جواد الجبل.
 

 بولة حسب فئة العضوية مبينة في الجدول التالي: توزيع الطلبات الجديدة المق
 

 العدد  فئة العضوية 

 - زميل

 23 عامل 

 13 خريج 

 4 مؤازر

 18 طالب 

 58 المجموع 

 

 المؤتمرات والدورات: -2
 

 دورات ومؤتمرات داخل البحرين: -أ

تمشيا  مع سياسة الجمعية في تخصيص عدد من المقاعـد المجانيـة فـي المـؤتمرات والـدورات التـي 
تنظمها والتي تحصل على منح مجانية ألعضائها من مؤسسات أخرى، فقد استفاد عدد من األعضاء 

 من هذه المقاعد كما هو مبين في الجدول التالي:
 

 عدد األعضاء المؤتمر / الدورة، تاريخ التنفيذ 
 1 2005ابريل  20-18ورشة عمل حول نظم اإلدارة البيئية، 

 25-22الفنية باللغتين العربية واإلنجليزية،   دورة قصيرة في كتابة التقرير
 1995مايو 

1 

دور الجمعيات المهنية في دعم مشـاريع اإلصـالح االقتصـادي فـي مملكـة 
 2005مايو  31البحرين، 

3 

 3 2005سبتمبر  4-أغسطس 20دورة في حفز المشاركة السياسية للمرأة، 

ــق االتف ــوطني فــي تطبي ــة فــي دور القاضــي ال ــة دورة تدريبي ــات الدولي اقي
 2005سبتمبر  25-24الخاصة بحقوق اإلنسان، 

1 

سـبتمبر   24المرأة البحرينية مراكز اتخـاذ القـرار،    ءوتبحلقة حوارية في  
2005 

2 

 27ورشة عمل حول المترولوجيا والمعـايرة ألجهـزة القيـاس بالمصـانع،  
 2005سبتمبر 

2 
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البحرينية من باب خدمة المجتمع مقاعد مجانية لطلبة كلية الهندسـة بجامعـة تمنح جمعية المهندسين  
اقية الموقعة بين الجمعية والجامعة. فلقد تم تخصيص ثالث مقاعد مجانيـة البحرين وذلك حسب االتف

للطلبة المتميزين لحضور مؤتمر ومعرض الشرق األوسط الحادي عشر لتتكل المعادن، وذلك خالل 
 م.2006مارس  1 –فبراير  26الفترة ما بين 

 

 دورات و مؤتمرات خارج البحرين: -3
شـارك   وقـد ،  مشاركة في المؤتمرات والدورات إلى خارج المملكـةابتعثت الجمعية عددا  من األعضاء لل

سـلطنة بندوة الجمعيات األهلية ودورها االستراتيجي في التنمية مد الجودر بورقة علمية في  حالمهندس أ
 .2005 ديسمبر 6-5خالل الفترة  عمان

 
 برنامج المنح الدراسية: -4

للطلبـة األعضـاء بالجمعيـة، الـذين يدرسـون  من باب خدمة المجتمع، فإن الجمعية تقدم منح دراسية
 الهندسة في جامعة البحرين، وفيما يلي تفاصيل إلحصائيات عن المنح الدراسية:

 
 
 
 

 عدد الطلبة التفاصيل

 19 م2004 المستفيدين من البرنامج حتى نهاية

 1 المنسحبين والمفصولين لتدني النتائج

 4 المتخرجين خالل البرنامج

 19 م2005يدة خالل عام الطلبات الجد 

 8 العدد المتبقي بعد االنسحاب والفصل والتخرج

 27 م2005إجمالي الطلبة المستفيدين في نهاية ديسمبر 

 

 10 م2005ديسمبر  14-12الملتقى الهندسي الخليجي التاسع، 

 2 م2006فبراير 5مشروع التحقق من المطابقة الخليجي، 

 1 2006فبراير  27مؤتمر التجارة الحرة بين مملكة البحرين وأميركا، 
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كما تم تبني الجمعية على عاتقها إحدى عشرة منحة دراسـية لطـالب فلسـطين فـي جامعـة بيرزيـت 
عضـو لجنـة دعـم   عيسى جناحي  /ويقوم بمهام التنسيق المهندس  ،  2005/2006بفلسطين في عام  

استمرت لجنة المنح في مزاولة مهامهـا، وتضـم فـي عضـويتها كـال  مـن   ، كمافلسطين واالنتفاضة  
مدير شئون األعضاء والمهنة المهندس الدكتور  عيسـى  سـلمان قمبـر والمهنـدس مسـعود الهرمـي 

مام السـماك إلر عبـداالعلـوي والمهندسـة سـيما اللنجـاوي والمهنـدس الـدكتو  فوالمهندس جميـل خلـ
 والمهندس عبدالحميد البلوشي.

 

 رابطة المكاتب الهندسية: -5
تتألف رابطة المكاتب الهندسية من عـدة مهندسـين برئاسـة المهنـدس مـازن أحمـد العمـران رئيسـا ، 

المهندس يحـي الشـيخ، وعضوية كل من المهندس محمد صالح الدين، والمهندس فري كازروني، و
 ة اجتماعات مع كبار المسئولين في المملكة.عقدت الرابطة عد كما 

 

 

 لجنة شئون المهندسات: -6
تتكون لجنة شئون المهندسات من رئيسة اللجنة المهندسة ليلى جناحي، وعضوية كل مـن المهندسـة 
هدى سلطان، والمهندسة أحالم محمد، والمهندسة عصمت زينل، والمهندسة عائشة عوض، وعضو 

 13نظمت اللجنة ندوة حول حقوق المرأة العاملة، وذلك يـوم الثالثـاء  احتياط المهندسة منال ميرزا.
 م، تحدث في هذه الندوة المحاضران، الدكتور زكريا سلطان واألستاذة سعاد مبارك.2005سبتمبر 

 

 لجنة البيئة: -7
تتكون اللجنة برئاسة المهندسة هدى سلطان، وعضوية كل مـن المهنـدس عبـدهللا مطـر، والمهنـدس 

والمهنـدس أحمـد صـالح الـدين، والمهنـدس أحمـد القرعـان، والمهندسـة ليلـى جنـاحي،   ياسر علي،
 م.2005ابريل  17والمهندس أيمن ناصر. عقدت اللجنة لقاء  لألعضاء بتاريخ 

 
 

 يوم المهن الهندسية األول: -8
فبرايـر  22نظمت جمعية المهندسين البحرينية "يـوم المهـن الهندسـية األول"، وذلـك يـوم األربعـاء 

م وذلك من أجل التعريف بجميع التخصصات الهندسية للطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية 2006
)طلبة الثانوية العامة و الصناعة(. ألقيت في ذلك اليوم محاضرات من قبل مهندسين متخصصـين و 

شـاط من قبل أساتذة جامعيين. تم تشكيل لجنة لذلك مكونة من الدكتور عيسـى قمبـر مشـرفا  علـى الن
والمهندسة شهربان شريف رئيسة اللجنة والمهندسة ليلـى جنـاحي عضـوا  والمهندسـة إلهـام رجـائي 

 بالتنسيق مع لجنة شئون المهندسات.وفكرة المهندسة شهربان شريف، وقد تبنت اللجنة عضوا ، 
 
 

 تفاصيل إحصائية بأعضاء جمعية المهندسين البحرينية 
 2005ديسمبر  31في 

 دد األعضاء حسب فئة العضوية ع :(1جدول رقم )

 
 فئة العضوية  عدد األعضاء

 زميل 18
 

 عامل  676
 

 خريج  95
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 مؤازر 70
 

 طالب  217
 

 المجموع  1076
 

 

 عدد األعضاء حسب التخصص  :(2جدول رقم )

تخصصات   المجموع 
 أخرى
 

هندسة  
 معمارية 

هندسة  
 كيميائية  

هندسة  
 كهربائية 

هندسة  
 ميكانيكية 

 هندسة 
 مدنية 

 ئةالف

 زميل 5 7 4 1 0 1 18

 عامل  248 107 131 31 74 85 676

 خريج  17 13 25 11 16 13 95

 مؤازر 17 11 12 2 3 25 70

 طالب  32 28 39 40 53 25 217

 المجموع  319 166 211 85 146 149 1076

 النسبة  % 30 15% % 20 % 8 % 13 % 14 % 100

 

 نسية عدد ونسبة األعضاء حسب الج :(3جدول رقم )

 

 غير بحريني  المجموع 
  بحريني     

 الفئة

 العدد  النسبة   العدد  النسبة  

 زميل 15 % 80 3 % 20 18

 عامل  478 % 71 198 % 29 676

 خريج  91 % 96 4 4% 95

 مؤازر 35 % 50 35 % 50 70

 طالب  211 % 97 6 % 3 217

 المجموع  830 % 77 246 % 23 1076

 
 

 سبة األعضاء حسب الجنس عدد ون: (4جدول رقم )

 المجموع 
 إنــاث

 

 ذكـــور

 
 
 الفئة

 العدد  النسبة   العدد  النسبة  

 زميل 18 100% 0 0 18

 عامل  610 % 90 66 % 10 676

 خريج  61 64% 34 36% 95

 مؤازر 67 % 97 3 3% 70

 طالب  140 % 65 77 35% 217

 المجموع  896 93% 180   % 7 1076
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:عاشرا    إلعالمية  الشئون ا ً 

 
 استمرت لجنة اإلعالم في أنشطتها كما هو مبين أدناه: 

 مجلة المهندس  .1

مبلغ   على  الحصول  من  اللجنة  السلكية    5000تمكنت  لالتصاالت  البحرين  شركة  من  بحريني  دينار 

والالسلكية " بتلكو" لتغطية تكاليف إصدار ثالثة أعداد متتالية من مجلة "المهندس"، وحتى اآلن أصدرت  

، والذي من  44، بينما يجري اإلعداد إلصدار العدد القادم من المجلة تحت الرقم  43و    42جنة العددين  الل

 . 2006المتوقع أن يصدر في أواخر شهر مارس  

 

 التغطية اإلعالمية لألنشطة  .2

تقيمها   التي  األنشطة  لكافة  كافية  تغطية  عمل  في  محاوالتها  المجتمع  وخدمة  اإلعالم  لجنة  واصلت 

 كالمؤتمرات والمحاضرات الفنية واألنشطة االجتماعية واللقاءات المهنية ... إلخ. الجمعية 

 

 ة الصحفي  اتالمؤتمر .3

اللجنة   الصحفيةنظمت  المؤتمرا ت  والمعارض   عددا  من  المؤتمرات  إلى  الجمعية    للترويج  التي عقدتها 

 خالل الدورة. 

 

 

 

 

 

 الشئون المالية   :حادي عشر

 بية:و الدورات التدري  المؤتمرات .1
إجمالي اإليرادات للمـؤتمرات   بلغحيث    2005الجمعية مؤتمرات ودورات تدريبية في العام    نظمت 

 . دينارا   145,432دينارا  وللدورات التدريبية  321,508
للــدورات التدريبيــة   دينــارا    81,580 دينــارا  للمــؤتمرات و 252,813بلغــت المصــروفات  بينمــا
ــغ إجمــالي المصــروفات لعــ وبــذلك ــغ  2005امبل ــارا ، مقارنــة بمبلــغ 334,393وقــدرة   مبل      دين

 .2004في العام  دينارا   351,429
دينـارا  وذلـك خـالل   132,547  مجتمعةيكون إجمالي الربح للمؤتمرات والدورات التدريبية    وبذلك
 . 2005العام 
 

 العضوية: رسوم .2
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في عـام  دينارا    22,497مقابل دينارا   23,962 مبلغ 2005رسوم العضوية المستلمة في عام  بلغت 
فـي عـام  دينـارا  4,075 وبالمقابل بلغت المبالغ المشطوبة عن االشـتراكات المتـأخرة مبلـغ  ،2004
 .2004في العام  دينارا  5,230  مقابل 2005

 

 الدراسية:  المنح .3
فـي  دينـارا   3,498 كانـت  بينما  2005  عامفي     دينارا    3,020مصاريف المنح الدراسية مبلغ    بلغت 
وقد كان ذلك ناتجا  عن انخفاض عدد الطلبة المستفيدين من البرنامج إمـا لتخـرجهم أو   ،  2004عام  

 قيمة الرسوم الدراسية. النخفاض من برامج بديلة للمنح ، أو  الستفادتهم
 

 :التبرعات .4
ــة  دينــارا   3,262 مبلــغ 2005التبرعــات لعــام  بلغــت  ــد تــم التبــرع بهــذا المبلــغ كمســاعدة للطلب وق

  .النجاح في فلسطين  جامعةالفلسطينيين في 
 

 قاعات الجمعية: تأجير .5
في  دينارا    10,110مقابل    دينارا    9,239إلى    ليصل  2005العام    فيدخل تأجير قاعات الجمعية    بلغ

 .2004العام 
 

 :األصول .6
لعـام فـي ا  دينارا    1,412,921مقابل    دينارا    1,579,493  مبلغ  2005  العامإجمالي األصول في    بلغ

 679,610بلغت مبلـغ    بينما  2004في العام    دينارا    695,020األصول الثابتة مبلغ    بلغت   .  2004
االســتهالك للمبنــى واألثــاث والمعــدات  مبــالغ احتســاب ذلــك إلــى  ويعــود .  2005دينــارا  فــي العــام 

فـي  ينـارا  د 717,901   مبلغقيمة األصول النقدية الموجودة والمستحقة والمطبوعات  بلغت  المكتبية.
 ويعـود  .دينارا  181,982 مقدارها  بزيادة2005 في العام  دينارا   899,883 بلغت  بينما 2004العام 

 والدورات التدريبية. المؤتمرات ذلك أساسا  لزيادة األرباح في أنشطة الجمعية في تنظيم 
 

 الثابتة:  الودائع .7
 2004عـن نهايـة عـام  2005 عـامهايـة فـي ن دينارا  97,855   إجمالي الودائع الثابتة بمبلغ  ازداد 

 (.2004في  دينارا   573,842مقارنة بمبلغ  2005دينارا  في  671,697)
 
 

 

 على الودائع الثابتة: الفوائد .8
ــغ  ارتفعــت  ــة بمبل ــع الثابت ــى الودائ ــد عل ــارا   11,260الفوائ  2004عــن عــام  2005فــي عــام  دين

 (.2004 في عام دينارا   6,595بينما كانت  2005دينارا  في  17,855)
 

 :المبنى .9
  2004عنــه فــي عــام  2005دينــارا  فــي عــام  6,362مصــاريف صــيانة المبنــى بمبلــغ  ارتفعــت 

دينارا  في عام  3,004بينما كانت  2005دينارا  في عام   9,366مبلغ    الصيانة)أصبحت مصاريف  
2004.) 

 

 المهندس:  مجلة .10
 دينـارا   1,650مبلغ    يرادات بينما بلغت اإل  2005دينارا  في العام    5,780المجلة مبلغ    إيرادات   بلغت 

بينما  2005دينارا  في العام  6,107إصدار مجلة المهندس مبلغ   مصاريف  وبلغت ،    2004في العام  
 . 2004في العام  4,378 مبلغبلغت المصاريف 
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 العالمي للمنظمات الهندسية: االتحاد .11
، 2004دينارا  في عام    4,881بينما كانت  دينارا     3,981مبلغ    2005في العام    المصروفات   بلغت 

 دينارا . 900وذلك بنقص قدره 
 

 المهندسين العرب: اتحاد .12
دينــارا  فــي العــام  5,698دينــارا  مقابــل مبلــغ  5,112مبلــغ  2005فــي العــام  المصــروفات  بلغــت 
 دينارا . 586، بانخفاض وقدره 2004

 

 المدينة: الذمم .13
دينارا  فـي  115,532بلغت مبلغ  بينما  2005ارا  في العام  دين  196,605المدينة مبلغ    الذمم  بلغت 
لرسـوم المـؤتمرات و الـدورات  المسـتحقةيرجع ذلك أساسا  إلى الزيادة في المبالغ   و،   2004العام  

 التدريبية .

 

 :الخالصة .14
 دينارا  . 55,972مبلغ  2005اإليرادات على المصروفات في العام  زيادة بلغت 

 
 

 


