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PREFACE FOR THE AGM REPORT

My dear Colleagues,   I welcome you all to the Annual General Meeting of Bahrain Society of Engineers for the year 2008 - a 
year that has been a very challenging one for all sectors of our economy. 

It has been a year since I was elected president on the board of BSE along with my other respected colleagues and since we 
assumed responsibility, we took it upon ourselves to encourage change in the way we run the organization, and be open to 
suggestions that will help us in turn transfer those benefits to our members. I am proud to say that we have been able to add 
value to our member engineers to a fair degree.

Going by all the activities that have been undertaken by the society in these past months, I am sure are you all will agree with 
me that the Board of Directors and volunteers have put in an exceptional amount of work and have shown good performance. I 
congratulate all those who were instrumental in driving the targeted set of goals and delivering on key performance indicators, 
charted out for the society, at the very outset of this year. 

I would especially like to applaud our voluntary duties that far exceeded its scope of obligations to such an extent that it 
warrants special recognition. Though I must admit that voluntary work is becoming increasingly difficult in these times; and 
more so due to personal commitments and engagements of engineers who have to take out time from their own routines. I 
cannot emphasize enough that to continue our volunteering activities and performing progressively, some sort of incentive is 
required. 

On a more positive note, I am proud to say that BSE, during the year 2008, has achieved its maximum performance financially 
and activities wise. BSE always has and always will set high standards for voluntary work and the increasing value for our 
membership I hope, will attract more individual contributions to the society. 

Going ahead, we all know that year 2009 will not be an easy year after the devastation caused by the financial tsunami, which 
swept across most of the economies leading to many major companies showing a slow down in sponsoring events and trade 
shows.  

Finally, I thank all the Board members for their continued support and for standing by me as we endeavored to meet the 
societies’ obligations. I also extend my sincerest thanks to all the Government Associations and other leading companies who 
have constantly come forward to support BSE activities. I wish my outgoing colleagues from the Board the very best and good 
health and am confident that the 5 incoming colleagues from 9 nominations will strive hard to carry the BSE pride forward.

Wish you all a healthy and prosperous 2009.

A Majeed Al Gassab
President
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On 17th February 2009 Mr. Younis Hamza has submitted his resignation due to his constant engagement in his work abroad, 
and Ms. Ghada Al-Marzooq (The reserve) was unable to join the board due to prior commitments running her own business. 
Hence, it was decided to have five members elected on this meeting, with 5th elected member with minimum votes is to serve 
for a period of one year only.

In line with the work plan, many activities and events were held during last year and the beginning of this year. Here are a 
summary of the important events: 

1. Organizing eight conferences and exhibitions which were held last year in collaboration with some local, Arab and  
international universities, institutes and societies.

2. Organizing 19 workshops and  training courses, whether those which were held by the BSE alone or in collaboration with  
other bodies or concurrently with conferences. All such workshops recorded great success. 

3. The BSE continued organizing conferences and workshops and gained excellent reputation. This promoted many ministries 
and establishments to request the BSE to organize specific activities on their behalf or jointly with us, representing a 
source of pride for all of us and comes as a natural fruit of the creativity and efforts shown and exerted by our members. 

4. BSE has continued its efforts to apply the second phase of Cadre of Engineers  and has submitted a letter to Civil Services 
Bureau. Several meetings were also held with the concerned ministers in order to pursue the second phase . 

5. Preparations are underway to organize the 3rd Engineering Career Expo 2009 during the period 21-22 April 2009. 

6. Two issues of Al Mohandis magazine were released during this year and the third issue is underway. 

7. BSE has organized a number of events last year, including an extensive number of specialized seminars and symposia as 
part of Tuesday Forum .

8. BSE continued its participation in the meetings of the Gulf Engineering Union and the Federation of Arab Engineers as well 
as WFEO. 

9. The total number of those who were approved to join the membership of BSE during last year was 82 members. 

10. BSE website ( www.mohandis.org ) was also developed to afford better service to its members and the public.

11. The Board of Directors continued its efforts in developing the accounting, IT and administrative systems of the BSE.

Ladies and Gentlemen,

The Board of Directors has managed to record a number of achievements in all spheres. However, these achievements still 
remain below our expectations. We are aware that there is still a room to avoid inefficiencies, overcome the negative aspects 
and effect further enhancements to put in place more projects which are still in the form of ideas. 

Based on the foregoing, we would like to submit some recommendations and suggestions to the new Board of Directors: 

1. Review and update long outstanding behind time BSE bylaws to meet today’s obligations.

2. Establishing an evaluation / qualification system for registration of  Engineers.

3. Increase Members Value by means of providing more services and incentives to the members, and to those who active in 
particular.

4. Prepare designs to construct multistory building in western backyard of BSE HQ, once it is approved by General Assembly 
of BSE.

5. Follow up the proposed Professional Unions By-Laws in collaboration with other Professional Societies.

6. Apply Incentive Scheme on line with AGM resolutions.

7. Approve the appointment of Messrs. Jawad Habib and Associates as auditors of the BSE accounts for next year.

The details of the events and activities are shown below. 

BAHRAIN SOCIETY OF ENGINEERS 
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 
FOR THE TERM 2008/2009 

FIRST: EXECUTIVE SUMMARY
Ladies & Gentlemen 

We are pleased to welcome you to the Annual Ordinary General Assembly  Meeting , and we thank you and appreciate 
your presence in this vital meeting. We are delighted to present to you the report of the Board of Directors for the past term 
extending from 23.3.2008 until today. 

At the outset, the Board of Directors would like to express their thanks and gratitude to all the members who have devoted 
their time and loyal efforts for organizing the various activities and events  of the BSE during the past period and also to the 
members who attended and took part in those events. We would also like to express our thanks and appreciation to all the 
public and private organizations in Bahrain or overseas who has supported the BSE during the past period which contributed 
to the success of its activities and programs and enhancing its professional, scientific and social position. 

The meeting of the Ordinary General Assembly held on 18.3.2007 resulted in electing Mr. A.Majeed Al Gassab as a president 
as well as the following engineers for the membership of the Board of Directors: 

1. Mr. Abdulla Janahi

2. Ms. Shahraban Sharif

3. Mr. Younis Hamza

4. Ms. Huda Sultan Faraj 

5. Ms. Ghada Al-Marzooq (reserve) 

The Board of Directors held its first meeting on 23rd March 2008 under the chairmanship of A.Majeed Al Gassab, and following 
vote sorting, the positions were distributed as follows: 

• Mr. Abdulla Janahi   Vice President 

• Mr. Mohammed Ali Alkhozaae Executive Secretary 

• Mr. Isa Mahfoodh  Treasurer

• Mr. Jameel K Al-Alawi Director of Conferences  

• Ms. Shahraban Sharif Director of Information 

• Ms. Deena Seyadi Director of Membership Affairs 

• Ms. Huda S Faraj  Director of Training 

• Mr. Younis Hamza  Director of Activities  

The Board held during its term that terminates today, 17 ordinary meetings and five extra-ordinary meetings, during which 
planning took place for the various programs and activities of the BSE and following up their implementation. 

At the beginning of the term, the Board laid down a work plan in line with the strategic plan of the BSE, taking into 
consideration the plans and programs that were adopted by the previous Board, the recommendations of the General Assembly 
and benefiting from the available opportunities. This is in addition to providing programs and activities that attract members 
and motivate them to take part. The plan also included activities that aim to enhance the relationships between the BSE and 
the official bodies, professional, social and scientific societies in Bahrain and overseas in addition to the Arab and international 
engineering unions and institutes particularly the Federation of Arab Engineers and the GCC Engineering Forum.
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2. Federation of Arab Engineers:
 Participation of BSE members has continued in activities of Federation of Arab Engineers during the year, starting by 

attending meeting of Supreme Council in Sudan 15-17 January 008, two members have also attended the 1st International 
Convention for Expatriate Arab Engineers in Tunis during April 2008. The Executive Secretary has represented BSE to 
attend Golden Jubilee of Jordanian Engineering Association during July 2008 and has also attended a meeting for the 
Supreme Council of FSE in Damascus end of December 2008.

3. World Federation of Engineering Organizations (WFEO): 
 Before he passes away Mr. Hisham Al Shihaby has attended several meetings of WFEO including Paris meeting in February 

2008and has represented WFEO in the 1st International Convention for Expatriate Arab Engineers in Tunis during April 
2008 as well as attended the meetings of WFEO Executive Committee.

4. Supporting the Palestinian People:
 In solidarity with Palestinian People in Gazza against the Zionist aggression at the end of December 2008, BSE has 

positively responded to the request to hold an urgent meeting for FAE members in Cairo during January represented by 
the Vice President . BE has also formed an ad hoc committee headed by Mr. Dheya Towfiqi who organized  a donation 
function on 5th February 2009 where an auction was organized on sales of paintings for the benefit of Palestinians in 
Gazza . A statement was also issued to reaffirm our support and solidarity. 

5 Information & Communications Committee (ICT):
 This is one the committees that were formed by Federation of Arab Engineers and headed by BSE member Mr. Saleh 

Tarradah during the past 10 years. ICT has commenced publishing their activities  through their own website and has 
managed during the year to gain the membership of Wfeo. Their representatives have participated in the 1st International 
Convention for Expatriate Arab Engineers in Tunis during April 2008, and assisted in organizing ICIS conference with BSE 
during April 2008.

FOURTH: CONFERENCE & EXHIBITIONS
The Bahrain Society of Engineers organized the following International Conferences, Exhibitions & Seminars, independently 
or in association with other Organizations/ Institutions.  All these events were achieved great success and highly appreciated 
by the participants from the GCC countries and other part of the world. The Challenging event was “Advances in Materials 
Processing Technologies”, which was held with more than 320 technical papers presented in 8 parallel sessions.   List of the 
events organized during the year 2008 are as under:

CONFERENCES AND EXHIBITIONS CONDUCTED DURING THE YEAR 2008

S. No. NAME OF THE CONFERENCE DATE VENUE

1 12th Middle East Corrosion 
 Conference & Exhibition (MECC 2008 03 – 06 February 2008 Gulf Hotel

2 Hydrocarbon Processing Technologies
 Conference  & Workshops 09 – 11 March 2008 Gulf Hotel

3 Intelligent Transport Systems (ITS)  14-15 April, 2008  Crown Plaza

4 e-Government Forum 2008 19-21 May 2008 B.I.E.C

5 Energy Conservation Expo 2008 16-18 June 2008 B.I.E.C

6 Bahrain International Property Exhibition
 BIPEX 2008  23 – 25 October 2008 B.I.E.C.

7  International Conference & Exhibition on Advances in 
  Materials and Processing Technologies (AMPT 2008) 02-05 November 2008 Gulf Hotel

8  International Conference on Intelligent 
  Systems (ICIS 2008) 01-03 December 2008 Crowne Plaza

SECOND: INTERNAL AFFAIRS
Strategic
A committee was formed headed by Engr. Dheya A. Aziz Towfiqi to address the following:

• Conceptualize, setting and deployment planning for BSE strategic plan

• Assess strategic performance of the key performance results 

• Building & Integrating key strategic concepts into business environment 

• Cascading and aligning the vision directed strategies to the vision and members / stakeholder needs

Investments 

The Board discussed two proposals one of which an adjacent sizeable building to meet the immediate premises requirement 
shortage due to the increase of administrative staff area    The other , completed  initial engineering proposal into a multi story  
building in the vacant land  adjacent to the main building to meet the space shortage requirement and a mean of investment 
where engineers contribute into the capital and benefit accordingly.

Both of the schemes were kept on hold as the Society has written to His Majesty the King for the approval of the possession 
adjacent  land to be added to the BSE ownership.

Quality Assurance System
BSE launch the Quality Assurance System to monitor and control the administrative and financial activities to meet the standard 
desired of services BSE offering to stake holders.

Engineering Cadre  
Several high level meeting held in close liaison with Cader Committee with the concerned Ministries discussing the engineering 
cadre in order to maximize benefits to engineers.   List of incentives being drawn and discussed with the Civil Service Bureau 
endorsed by letters from His Excellency the Minister of Works .

Membership Value 
Several  attempts been made through different means i.e. BSE magazine,  Tuesday Seminars,  Social Gatherings , Free Seats in 
conferences and workshops to add value of members expectation.  However this still falling short of the Board’s expectations 
and more efforts required to meet desired goals. 

Incentive Committee
Subject to last AGM resolution an incentive committee was formed headed by Mr. Mohammed Khalil Alsayed and membership 
of late BSE member Mr. Hisham Al Shihaby as well as Mr. Saleh Tarradah, Mr. Muneer Yaquby, Ms. Effat Redha and Mr.. Jawad 
Al-Jabal with an aim to establish an incentive policy/criteria for voluntarily working members promoting the Society’s activities.  
The proposal will be addressed in this gathering for discussion.

THIRD: EXTERNAL AFFAIRS
 
1. Gulf Engineering Union: 
 BSE has continued attending meeting of Gulf Engineering Union through sending delegates to attend a follow up meeting 

held in Doha on 8-9 May 2008 headed by the president and joined by committee members. The second meeting has taken 
a place in Abu Dhabi on 26-27 June 2008 and was represented by three board members .

 On 23rd December 2008 an official delegate has attended the 12th Gulf Engineering Forum in Doha when 3 papers were 
pre4sted by BSE members and 2 members were honored during the event. 
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1.  12th Middle East Corrosion Conference & Exhibition – 03-06 February 2008               

 The Bahrain Society of Engineers in association with the National Association of Corrosion Engineers – Saudi Arabian 
Section, organized the 12th Middle East Corrosion Conference and Exhibition under the patronage of H.E. Eng. Fahmi bin 
Ali Al Jowder, the Minister of Works & Minister In-Charge of Electricity & Water Authority,  Kingdom of Bahrain on 03-06 
February  2008 at the GICC, Gulf Hotel. Highlights of the conference was the presence of 5 Plenary & Keynote Speakers 
delivered their Keynote Speeches and 96 other technical papers presented by the Speakers from the GCC and all over the 
world in 3 parallel sessions .  Four pre-conference workshops were conducted and more than 40 participants registered 
in each workshop.

 The Conference was attended by more than 550 delegates including speakers from the GCC, Arab Countries and other 
part of the world. This Conference & Exhibition was sponsored by 15 Companies from Bahrain, Saudi Arabia and other 
countries. 46 Companies from Bahrain, GCC and other part of the world participated in the Exhibition.

                   
2. Hydrocarbon Processing Technologies Conference  & Workshops

 The Bahrain Society of Engineers in association with Selas Fluid, a Linde Engineering Company from USA  organized a Two 
Days Seminar and two Pre-conference workshops on 09-11 March 2008 at the Gulf Hotel, Kingdom of Bahrain under the 
patronage of Mr. Abdulkarim Jaffar Alsayed, the Chief Executive of Bahrain Petroleum Company.   

 The two days very specialized subject event was attended by more than 120 specialists from the Chemical, Oil & Gas 
production companies in the Gulf and other part of the world.  The two pre-conference workshops were also attended by 
more than 35 participants each. This event was entirely sponsored by Selas Fluid Company.

3. Intelligent Transport Systems (ITS)

 Bahrain Society of Engineers supported the ITS, Arab  to organize this conference and exhibition in Bahrain during the 
period 14-15 April, 2008 at the Crowne Plaza Hotel.  More than 200 delegates attended this conference and exhibitors 
from different countries participated the exhibition organized in conjunction with the conference.

4.   e-Government Forum & Exhibition  

 Bahrain Society of Engineers in association with Bahrain e-Government Authority and Bahrain Information Technology 
Society organized the first Bahrain International e-government Forum at the Bahrain International Exhibition Center, on 
19-21 May 2008 under the Patronage of H.E. Shaikh Mohamed bin Mubarak Al Khalifa , Deputy Prime Minister,  Kingdom 
of Bahrain.

 
 This e-Gov forum was the first time in Bahrain, attended by more than 300 participants from the GCC and other part of 

the world.  An exhibition also organized in conjunction with the forum at the Exhibition Hall. E-government authorities 
from other GCC countries also associated with the forum and extended their support towards the success. 12 Sponsors 
supported this form in addition to  21 exhibitors displayed their products and services available.

5.   Energy Conservation Expo 2008   

 The Bahrain Society of Engineers in association with the Electricity & Water Authority organized the “Energy Conservation 
Expo 2008 at the Bahrain International Exhibition Center on 16-18 June 2008 under the patronage of H.E. Eng. Fahmi 
bin Ali Al Jowder, the Minister of Works & Minister In-Charge of Electricity & Water Authority,  Kingdom of Bahrain.  

 More than 3000 visitors visited the exhibition. The Technical Program organized in conjunction with the expo was very 
successful.  This expo was sponsored by 10 sponsors from Bahrain and other countries in addition to 32 exhibitors displayed 
their products in the exhibition.  Considering the demand requests by exhibitors, it has been  decided to conduct this 
exhibition every year and the next exhibition titled “Energy & Water Conservation Expo will be held in mid June 2009.

6.   Bahrain International Property Exhibition (BIPEX 2008)        

 Bahrain Society of Engineers organized the Bahrain International Property Exhibition 2008 (BIPEX 2008)  for the fifth 
consecutive year which was held on 23-25 October 2008 at the Bahrain International Exhibition Center under the 
patronage of H.E. Shaikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa, the Minister of the Prime Minister's Court, Kingdom of Bahrain.   

 This mega show was attracted a record 13, 500 footfalls, BIPEX 2008 has further consolidated its position as not only 
Bahrain’s premier international property exhibition but has also emerged as one of the largest property exhibitions in the 
GCC. The exhibition has been a positive step in the real estate and infrastructure development sector with real estate 
sector assets worth US$50 billion being showcased.”

 “Furthermore, BSE is thrilled about the overwhelming response received for the interactive Technical Property Seminar, 
which successfully provided technical details on finance, taxation and legal norms to potential investors.  The Technical 
Property Seminar was extremely successful with a strong turnout of over 200 attendees.  BIPEX 2008 was attracted 98 
exhibitors from the UK, Portugal, India, Philippines, UAE, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, in addition to those 
from Bahrain, compared to 70 in 2007. The exhibitors also expressed their satisfaction on the high standards of the overall 
organization of BIPEX 2008, which was successfully carried out by the BSE and assured their participation in BIPEX 2009.  
The exhibition area at BIPEX 2008 was increased to 8,700 sq mt, from last year's 6,000 sq mt, to cater to the growing 
demand from exhibitors and participants.  

 Having successfully carried out BIPEX 2008, we are upbeat about the next year with over 90 % of the participating 
exhibitors at BIPEX 2008 having shown keen interest as of now.  

7. International Conference & Exhibition on Advances in Materials and Processing   
 Technologies (AMPT 2008) 

 The International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies organized by King Fahd University of 
Petroleum & Minerals (KFUPM) Saudi Arabia, Saudi Aramco, ASM International – Saudi Arabia Chapter, Bahrain Society of 
Engineers and Arabian Gulf University, held on 02-05 November 2008 under the patronage of H.E. Dr. Abdul Hussain bin 
Ali Mirza The Minister of Oil & Gas and Chairman of National Oil & Gas Authority Kingdom of Bahrain

 This conference was sponsored by 13 Sponsors including Saudi Aramco as Elite Platinum Sponsor and SABIC as Platinum 
Sponsor participating in this conference.  18 Companies from various Countries participated in the exhibition organized 
in conjunction with the conference, and displayed their products and services available in the GCC countries.

 The Technical Committee has accepted 320 papers eligible to be presented at the three-day event and this is the first 
conference in the Middle East with such a large number of technical papers in eight parallel tracks.  Bahrain Society of 
Engineers successfully managed all the tracks properly with the entire satisfaction of the presenters and delegates.  The 
technical session were also included 10 Keynote Speeches presented by Research Scholars from all over the world. The 
conference Committee received more than 580 delegates to attend the conference technical sessions.   

8. International Conference on Intelligent Systems (ICIS 2008)

 The Bahrain Society of Engineers in association with the IET Bahrain Chapter, IFC and FAE organized the International 
Conference on Intelligent Systems (ICIS 2008) held at the Crowne Plaza Hotel under the patronage of  H.E. Dr. Hasan bin 
Abdulla Fakhro, the Minister of Industry and Commerce, Kingdom of Bahrain on 1-3 December 2008.

 The technical programme of the conference was handled by the Technical Committee headed by Dr. Ebrahim Al Gallaf, 
and a large number of key speakers have been from various international universities and research centers from Japan, 
Switzerland, UK, USA and Egypt presented their Keynote Speeches. Speakers specializing in the fields linked to smart 
systems from the GCC countries have also been invited to speak about the developments witnessed by the region in this 
modern sphere.  More than 150 delegates participated in this conference.



 This is the first conference of its kind held throughout the region to discuss the issue of smart systems and artificial 
intelligence which have become a vital part of our life. Modern telecommunication systems, control systems, 
security systems, banking and financial systems and internet based communication systems are all founded on the 
fundamentals of smart systems. This modern technology has registered substantial and indispensable development which 
we need to track. 

CONFERENCES AND EXHIBITIONS SCHEDULED TO BE CONDUCTED IN 2009 & 2010

S. No  NAME OF CONFERENCE Proposed Date Venue

2 Bahrain International e-Government forum 25-27 May 2009 B.I.E.C.

3 Energy  & Water Conservation Expo 2009 15-17 Jun  2009 B.I.E.C.

4 Bahrain International Property Exhibition 14-16 Oct 2009 B.I.E.C.

5 Trenchless Technology Conference & Exhibition 17-21 Oct 09 Gulf Hotel

6 5th  Middle East Nondestructive Testing 
 Conference & Exhibition 08-11 Nov 2009 Gulf Hotel

7 Middle East Spatial Technology Conference & Exhibition 7-9 Dec  2009 Crowne Plaza

8 13th Middle East Corrosion Conference  14-17 Feb 2010 Gulf Hotel

9 International Conference & Exhibition on 
 Maintenance Engineering March 2010 Gulf Hotel

10 EnviroArabia 2010 April, 2010 Gulf Hotel

11 e-Government Forum May 2010 B.I.E.C.

12 Energy & Water Conservation Expo  June 2010 B.I.E.C.

13 Bahrain International Property Exhibition
 BIPEX 2010 October 2010 B.I.E.C.

BSE is planning to organize more international Conferences & exhibition in the future in association with various organizations 
/ institutions.   

BSE members are invited to participate in various conference committees and extend their active participation and contributions 
to make the events successful.   We are confident that their support and commitment towards the society’s activities will lead 
to a great success of our events not only regionally but also internationally.

The board of directors would like to extend its appreciation and gratitude for entities generously supported and continues to 
support Bahrain Society of Engineers activities. Those are, but not limited to Saudi Aramco, BAPCO, ALBA, GPIC and all other 
Bahrain Ministries.  BSE Board also extend its appreciation to the following national and international organizations for their 
support in jointly organizing various international conferences & exhibitions which made a great success:
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• National Association of Corrosion Engineers – Saudi Arabian Section

• American Society of Nondestructive Testing – Saudi Arabian Section

• Bahrain e-Government Authority

• Bahrain Information Technology Society

• Electricity & Water Authority

• Selas Fluid – USA

• Intelligent Transport Systems – UK

• ASM International

• King Fahd University for Petroleum & Minerals

• Arabian Gulf University

• Institute of Engineering & Technology, - Bahrain Chapter & Saudi Chapter

• International Federation of Automatic Control

• Federation of Arab Engineering

Fifth: Engineering Courses & Management Training: 

1.  Technical Report Writing – 16-19 March 

 This course was done successfully with a total of 31 participants from different Ministries and other private companies. 
This course was conducted by Dr. Tareq Rasheed who is an Assistant Professor at University of Jordan and a member of 
Institute of Management and Consultants.  In this course, participants learned how to write memos, formal letters, lab and 
technical reports, CVs, proposals, minutes of meeting, and technical papers for journals and conferences. 

2.  Construction Specification: Writing and Review – 23-26 March

 This course had 9 participants. This was conducted by Dr. Issam Omar who is an active member of Jordan Engineers 
Association and American Society for Testing and Materials (ASTM). The participants learned the understanding on how 
master specifications and custom sections are organized and written, how to edit and write the specifications.

 
3.  Economic Feasibility Studies for Projects-14-17 April 

 This course was attended by 24 participants. This was conducted by Mr. Mohammad Sartawi who is a Certified Cost 
Engineer and he is currently handling the position of CEO at Sartawi Consulting. The participants learned how to define 
and explain the components and purposes of project feasibility analysis and evaluation studies within the context of a 
feasibility study preparation and evaluation model.

4. Technical Report Writing – 2nd Batch - 27-30 April

 This course was attended by 22 participants. The said course was conducted by Dr. Tareq Rasheed who is an Assistant 
Professor at University of Jordan and a member of Institute of Management and Consultants. 

 In this course, participants learned how to write memos, formal letters, lab and technical reports, CVs, proposals, minutes 
of meeting, and technical papers for journals and conferences. 



5. Cost Management for Engineering Projects – 12-14 May

 The course was fully attended by 24 participants and they were trained by Dr. Abdalla Odeh who is a professor from 
Jordan University and has a Civil Engineering degree from the University of Michigan with specialization in  CIPROS : 
Knowledge –Based Construction Integrated Project and Process Planning Simulation System. The course provided the 
participants with the necessary skills to read, understand and analyze financial statements of construction companies 
and properly account for costs and revenues of construction projects.

6.  FIDIC Condition of Contracts – 25-28 May 

 This course attracted a total number of 35 participants. It was conducted by Dr. Munther Saket who is currently the Deputy 
General Manager and Lead Management and Contracts Consultant at Allied Planning and Engineering Corporation and 
a member of Jordan Engineers Association.

  The said course aim is to assist the participants in understanding the various aspects of the FIDIC Forms of Contract and 
to enable them to understand their own Projects’ Contract Conditions. This program covers Conditions for International 
Contracts for Civil Projects. 

7.  Effective Maintenance Procedures Writing – 29 June – 02 July

 The course was attended by 24 participants and was trained by Dr. Deeb Abu Fara who is an Associate Professor in 
Chemical Engineering Department, University of Jordan. 

8.  Effective Maintenance Procedures Writing -27-30 July

 This course was repeatedly conducted because of a high demand from different companies. This was attended by 21 
participants and headed once again by Dr. Deeb Abu Fara.

9.  FIDIC Condition of Contracts – 2nd Batch – 12-15 October

 This course was frequently conducted and attracted 27 participants. Once again, Dr. Munther Saket trained the participants 
in understanding the various aspects of the FIDIC Forms of Contract and to enable them to understand their own Projects’ 
Contract Conditions. This program covers Conditions for International Contracts for Civil Projects. 

10. FIDIC Condition of Contracts – 3rd Batch – 19-22 October

 For the third time, this course continuously received a high demand, into the extent that we had 24 participants. The 
lecturer for this course was Mr. Waleed Migdadi who is licensed as a chartered Consultant Engineer by the Jordanian 
Engineers Association.

11.  Value Engineering -19-23 October

 This course was successfully done with a good number of 28 participants. It was fruitfully conducted by Mr. Abdulaziz 
Al-Yousefi who is a founder and owner of the first Value Engineering in the Arab World and a Certified Value Specialist 
for Life (CVS-Life) from Save International. The said course introduced and explored methodologies and techniques that 
helped improve businesses. It also introduced some innovative techniques and ideas to enhance performance.

12. Quality Control for Engineering Projects – 26-29 October

 This course was attended by 13 participants and they were trained by Mr. Nayef Khoury who is a Civil Engineer BSc - Msc 
in construction engineering with experience in building construction management, Supervision and distinguish experience 
in preparing tender documents, specifications, quantities and cost analysis. The said course enhanced the knowledge of 
the supervision styles and the quality control systems and the general specifications applications to buildings on sites.

10 11

13. Tendering & Procurement Practices – 09-12 November

 This course had an excellent attendance totaling 26 participants. It was conducted by Dr. Issam Omar who is working 
on different projects and gained a lot of excellent experience in preparing specifications and tender documents, quantity 
surveying and cost estimation, Project Management, Quality Control, Marketing & Tendering. He is also a member 
of Jordan Engineers Association and American Society for Testing and Materials (ASTM). Dr. Issam enlightened the 
participants in understanding the tendering types, best international practices; who to prepare clear and sound tender 
documents.

14. Risk Management – 16-19 November 

 This course was attended by 17 participants. The lecturer for this course was Dr. Tareq Rasheed who is an Assistant 
Professor at University of Jordan and a member of Institute of Management and Consultants. Dr. Tareq Rasheed trained 
the participants in understanding the risk management and applying its techniques to improved outcomes by capturing 
opportunities and reducing risk exposure.

15. Maintenance Management – 23-26 November 

 This course had a number of 18 participants and was conducted by Dr. Deeb Abu Fara who is an Associate Professor in 
Chemical Engineering Department, University of Jordan.  The course aimed the practical guide for departing from wait-
failure-emergency repair cycle that has plugged many industries and advance a proactive and productive maintenance 
strategy. 

16. Environmental Auditing System - ISO 14000 – 30 Nov -02 Dec

 This course was attended by 11 participants headed by lecturer, Dr. Iyad Hussein,  who is a consultant in Water and 
Environment section and also a Project Manager in Southern Labor Village-Jordan and at the same time, Team Leader/ 
Senior Environmentalist, Samara Dead Sea and Beach Resort “EMAAR”. The said course introduced the concepts of 
environmental auditing, the principles and the skills required for conducting the audit.

17. Problem Solving & Decision Making Skills – 30 Nov – 03 Dec

 This course was attended by 25 participants. It was an excellent training lead by Dr. Tareq Rasheed who is an Assistant 
Professor at University of Jordan and a member of Institute of Management and Consultants. 

 This problem solving training introduced unique, effective approaches to problem solving and decision making that 
has proven to be successful in producing improvements in efficiency, performance, and productivity.  This course is 
a revolutionary, practical, participative, inspiring and dynamic course designed to give greater knowledge, skills and 
insights into the creative and innovative aspects of the mind to help better solve problems. 

Training courses conducted Jointly with PMI:

1. PMP Low Fee Seminar – 05 March – 19 April 

 The Bahrain Society of Engineers in partnership with the Project Management Institute - Arabian Gulf Chapter (PMI-
AGC) conducted a Project Management Professional (PMP) Certification Preparation ‘Low-fee’ Seminar, consisting of 
14 evening session, in a span of 8 weeks. The course was attended by 26 participants.

 This time PMI-AGC provided lecturers for the 14 sessions. This PMP seminar helped the participants to understand the 
PMP Certification requirements, prepared the Certification Exam; and learned the skills, concepts, techniques and tools 
that will help participants to successfully manage their projects. 



2.  Primavera 6 – 20-24 April 

 The Bahrain Society of Engineers in partnership with the Project Management Institute - Arabian Gulf Chapter (PMI-
AGC) conducted a 5-days workshop on “Course 102 - Planning & Scheduling with Primavera 6.0”. The course was 
attended by 18 participants.

 The lecturer for this course is Mr. Wael Ammar provided by PMI-AGC. This course leads through hands-on workshops 
that create and track an entire project to completion, using the three basic elements of project management: schedule, 
resource and costs.

Sixth: Activities and Programs: 
The Committee of General Activities have implemented their plan of functions which included technical visits to new engineering 

projects and social activities as summarized below :

1. Several technical seminars and lectures were delivered in BSE auditorium and attended  by members and concerned public 
audience.

2. On 31st May 2008 a large group of BSE members have participated in a technical visit to Aramco Museum where they 
had the opportunity to learn more about discovery of oil in Saudi Arabia.

3. In response to the Friendship Society for the Blind, BSE members participated in a walk with the blind on Friday 21st 
November 2008.

Seventh: Membership & Profession Affairs 

1. Membership Applications:

 During 2008, the BSE received 86 membership applications and after they were reviewed by the Members Affairs 
Committee and submitted to the Board of  Directors, 82 members were accepted under various categories of membership.  
4 applications were declined  since they failed to satisfy the conditions and criterion adopted by the BSE.  The membership 
of 13 members were also upgraded.

 The Members Affairs Committee comprises from the Director of Membership Affairs and Profession, Ms. Deena Seyadi, 
Mr. Mohammed Ali Alkhozaae, Mr. Isa Janahi and Mr. Jawad  Al-Jabal. 

 Following is a statistic on the membership applications submitted according to categories and specializations.  

THE NEW APPLICATIONS’ DISTRIBUTION ACCORDING TO CATEGORIES:

CATEGORY NUMBER

Fellow 0

Member 36

Graduate 22

Affiliate 0

Student 24

TOTAL 82

12 13

THE APPLICATIONS’ DISTRIBUTION BY DISCIPLINES:

DISCIPLINE NUMBER

ARCHITECTURE 15

CHEMICAL 4

CIVIL  29

COMMINICATION 1

COMPUTER 4

CONTROL & INSRUMENTATION 5

ELECTRICAL & ELECRTONIC 8

INDUSRTIAL 1

MECHANICAL 13

METTALLUGIST 1

PETROLEUM 1

Total  82

1. Conferences and Courses: 
 The Committee sponsored a number of members to attend various courses and conferences in Bahrain and overseas  in 

line with the BSE policy to allocate  a number of seats for its members in the conferences and courses organized by it and 
those free seats awarded by government and private bodies and others. 

2. Education Grant Program: 
 The BSE continued supporting the Palestinian engineering students and this year awarded 11 education grants to the 

students in Al Najah University in Palestine.  This program started in 2001 and a total of 26 students were sponsored to 
study at Al Najah University. The BSE paid approximately BD33,000 in support of these students since the inception of 
the program, most of it were part of donations paid by some people and the other part was proceeds of charity dinner 
functions. Also 5% of the annual subscriptions of members were used for such purpose in line with a resolution previously 
passed by the General Assembly.  

3. Activities and Program: 
•	 Summer	Activities	of	Architecture	Students 
     The BSE adopted a unique activity under the theme “Throwing Light on the Lives of People” which included a series of 

skills, visits and technical workshops to familiarize the students with some skills and techniques in displaying photos 
and building facades. The activity was concluded with an architectural competition and an open exhibition through 
which the works of the students and results of studies and discussions were displayed. 

•	 Female	Engineers	Committee:
   The Female Engineers Committee is effectively participating in Women Supreme Council and has attended almost 

all meetings and activities organized by them. BSE Representative has also played a role in discussions and plans 
preparations. 

•	 The	Third	Engineering	Career	Expo:
 Preparation is underway to organise the 3rd Engineering Career Expo 2009 during April this year.

•	 Accreditation	of	Universities: 
 The committee was formed for accreditation of universities that provide engineering programs in the Kingdom 

of Bahrain. The committee comprises of Isa Janahi (chairman), Dr. Issa Qambar, Dr. Ebrahim Al Gallaf, Dr. A.Imam  
Alsammak, Fouad  Al-Shaikh and Dr. A.Majeed Habib A.Karim. 
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MEMBERSHIP STATUS AS ON 31 DECEMBER 2008

TABLE NO. 1 :  MEMBERSHIP BY CATEGORY

CATEGORY Numbers

Fellow  20

Member 808

Graduate 138

Affiliate 75

Student 240

TOTAL  1281

TABLE NO. 2 : MEMBERSHIP BY DISCIPLINE

Category Civil Mech. Elect. Chem. Arch. Others Total

Fellow 7 6 4 1 0 2 20

Member 293 133 144 39 96 103 808

Graduate 24 21 28 15 28 22 138

Affiliate 19 11 14 2 4 25 75

Student 39 28 38 39 60 36 240

TOTAL 382 199 228 96 188 188 1281

Percentage 30% 15% 18% 7% 15% 15% 100%

TABLE NO. 3 : MEMBERSHIP BY NATIONALITY

                               BAHRAINI                                   NON BAHRAINI
Category Nos. Percentage Nos. Percentage TOTAL

Fellow 16 80% 4 20% 20

Member 546 65% 262 35% 808

Graduate 132 96% 6 4% 138

Affiliate 42 56% 33 44% 75

Student 233 97% 7 3% 240

TOTAL 969 76% 312 24% 1281

TABLE NO. 4 : MEMBERSHIP BY GENDER

                               MALE                                   FEMALE
Category Nos. Percentage Nos. Percentage TOTAL 

Fellow 20 100% 0 - 20

Member 723 90% 85 10% 808

Graduate 90 65% 48 35% 138

Affiliate 73 97% 2 8% 75

Student 115 48% 125 52% 240

Total 1057 83% 224 17% 1397

Eighth : Information Affairs
The following main targets were focused on:

1. Strengthening the ties with the media

2. Coverage of BSE activities.

3. Issuing of two issues of Almohandis per year.
 
To be able to achieve that, the followings were done:

1. Arranged with the BSE Manager to  email the activities of the month at the  beginning of each month to all BSE 
members.

2. A form was circulated to the Board members to request for the coverage of their activities by the Committee.

3. Hired a part-time Media Officer.

Almohandis:
The Journal teams was formed of:

Mrs. Effat R. Hussain

Dr. Isa Qamber

Dr. Osama albaharna

Dr. Fawzi Aljowder

Mr. Wafik ajoor

Issues nos. 47 & 48 were printed. New sections were introduced: in Arabic: “Talents & Hobbies”, “Puzzles “ & “Cartoons”. 
Book review was introduced in both languages in addition to vast coverage of BSE activities.

Print outs:

1. Printing of a booklet in Arabic called “Will miss You A Lot” in memory of our  colleague Mr. Hisham Alshihaby for the 
function on November 6, 2008.

2. Eid greeting cards were degined , printed & mailed to BSE members for both Alfiter & Aladha Eids.

3. BSE Informative Blooklet in currently under review. 

4. 2009 calender was designed for distribution but it was decided to post pond it to next year.

Ninth : Financial Affairs 
1. Conferences and Training courses:

 BSE conducted Conferences and Training courses during the year 2008 .  The income from the Conferences and Training 
courses during year 2008 were BD 1,028,597 and 182,623respectively, while the expenditures were BD 655,213 and BD 
117,464  respectively.  This represents a  profit of BD 373,384 for Conferences and BD  65,159 for the Training courses 
which amounts to total profit of BD 438,543 in the year 2008.This represents an increase in profit from Conferences and 
Training courses of BD 126,128 in year 2008 compared to what was achieved in year 2006. 
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2. Membership:

 The income from the membership fees received in year 2008 was BD 28,745 while the income received in year 2007was 
BD 25,455. The written-off membership fees in year 2008 were BD 9,925 while the  written-off  amount in year 2007 
was BD 8,675.

3. Scholarship:

 The scholarship expenses in year 2008were BD 5,658  while the expenses in year 2007 were BD 2,611. 

4. Rental of BSE Auditorium and Hall:

 The rental income of BSE auditorium and hall is BD 6,482  in year 2008 while it was to BD 11,121 in year 2007 .

5. Assets:

 The total assets in the year 2008 was BD 2,211,889 while it was BD 2,051,499 in year 2007  . The fixed assets was  
BD  618,606 in   year   2008 and was BD 639,830 in year 2007  which was due to the depreciation expenses of the 
building, furniture and the office equipment.

 The total Current Assets, comprising of the Cash & Bank balances, Accounts Receivables and   publications, was  
BD 1,593,283  in year the 2008 compared to BD 1,411,669 in year the 2007 which amounts to a net increase of  
BD 181,614. . This increase was due to the increase in profit from holding the Conferences and the Training courses 
during year 2008.  

6. Fixed Deposits:

 The total amount saved as fixed deposit at Banks is BD 1,366,214 with an average interest rate of 4 % basis. A net 
decrease  of  BD 14,582 of income on interest rate on fixed deposits in year 2008  compare to year 2007 (BD 30,769 in 
year 2008 comparing to BD 45,351 in year 2007).

7. H.Q. Building:

 A net increase in expenses of BD 20,596  was incurred to H.Q. building maintenance in year 2008 compared to BD 4,485 
in year 2007.

8. Almohandis Journal:

 The income from the Almohandis journal was nil in year 2008 while the expenses was BD 6,783 in year 2008 because 
of difficulties faced in obtaining sponsorships support for printing of the Al Mohandis Journal. 

9. Accounts Receivable:

 The accounts receivable for the year 2008 was BD 209,084 while it was BD 302,688 in the year 2007 thus a decrease 
of BD. 93,604 compared to year 2007. Those receivables are mainly from conferences, exhibitions and workshops held 
during the fourth quarter of year 2008, payment of which is expected to be received during the first quarter of 2009.   

10. Financial Summary:

 The excess of the income over expenditure for year 2008 was BD 262,788 while it was BD 232,909 in year 2007 which 
amounts to a net increase of BD 29,879 in year 2008 comparing to year 2007.

11. Recommendations:

 The Board of Directors recommends renewal of the Contract for the External Financial Auditor to M/s “Jawad Habib & 
Co” for the year 2009.

COVER ISSUE 47 COVER ISSUE 48

BSE REMEMBERS HISHAM

24
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املنح الدرا�سية:  .3

دينارًا يف عام   2611 بينما كانت   2008 دينار يف  عام   5658 امل�ؤمترات اخلارجية  بغر�ض ح�ض�ر  املقدمة للأع�ضاء  املنح  بلغت م�ضاريف   

.2007

تاأجري قاعات اجلمعية:  .4

بلغ دخل تاأجري قاعات اجلمعية يف العام 2008 مبلغ 6482 دينارًا مقابل 11121دينارًا يف عام 2007.  

الأ�صول: 	.5

بلغ اإجمايل الأ�ض�ل يف  العام 2008 مبلغ 2211889 دينارًا مقابل 2051499 دينارًا يف العام 2007.  

بلغت الأ�ض�ل الثابتة مبلغ 618606 دينارًا يف العام 2008 بينما بلغت مبلغ 639830 دينارًا يف العام 2007.  ويع�د ذلك اإىل احت�ضاب مبالغ   

ال�ضتهلك للمبنى والأثاث واملعدات املكتبية .

بلغت قيمة الأ�ض�ل النقدية امل�ج�دة وامل�ضتحقة واملطب�عات مبلغ 1593283  دينارًا يف العام 2008 بينما بلغت 1411669 دينارًا يف العام 2007   

بزيادة مقدارها 181614  دينارًا. ويع�د ذلك اأ�ضا�ضًا لزيادة الأرباح يف اأن�ضطة اجلمعية يف تنظيم امل�ؤمترات والدورات التدريبية.

الودائع	الثابتة: 	.6

بلغ جمم�ع ال�دائع الثابتة  يف البن�ك 1366214 دينارًا يف نهاية عام 2008 مبعدل فائدة 4%، ولذلك ارتفعت الف�ائد على ال�دائع الثابتة مببلغ   

14582 دينارًا يف عام 2008 عن عام 2007 ، حيث  بلغت 30769 دينارًا يف 2008 مقابل 45351 دينارًا يف عام 2007.

املبنى: 	.7

بلغت م�ضاريف ال�ضيانة للمبنى مبلغ 20596 دينارًا يف عام 2008 بينما كانت 4485 دينارًا يف عام 2007.  

جملة	املهند�س: 	.8

مل تتحقق اأي اإيرادات من جملة املهند�ض خلل عام 2008،وذلك نظرًا للم�ضاعب التي واجهتها اللجنة يف احل�ض�ل على جهات داعمة لطباعة   

املجلة، بينما بلغت امل�ضاريف يف العام نف�ضه 6783 دينارًا.

الذمم املدينة:  .9

بلغت الذمم املدينة مبلغ 209084 دينارًا يف العام 2008  بينما بلغت مبلغ 302688 دينارًا يف العام 2007، وذلك بانخفا�ض بلغ 93604 لدى   

مقارنته بالعام ال�ضابق، ويع�د ذلك اأ�ضا�ضًا اإىل تنظيم العديد من امل�ؤمترات وور�ض العمل يف الربع الأخري من عام 2008، ومن املت�قع اأن يتم 

ا�ضتلم هذه الأم�ال يف الربع الأول من عام 2009. 

اخلال�صة: 	.10

بلغت زيادة الإيرادات على امل�ضروفات يف العام 2008 مبلغ 262788 دينارًا ، بينما كانت الزيادة تبلغ 232909 دنانري يف عام 2007.  وميثل   

ذلك زيادة يف الأرباح مبقدار 29879 يف عام 2008 مقارنة مبا مت حتقيقه يف عام 2007 .

التو�صيات: 	.11

ي��ضي جمل�ض الإدارة بامل�افقة على تعيني   �ضركة » ج�اد حبيب و�ضركاه » للقيام مبهمة املدقق املايل اخلارجي للدورة اجلديدة لعام 2009.  

ثامناً:	ال�صئون	الإعالمية	

مت و�سع الأهداف الرئي�سية التالية:

ت�ثيق ال�ضلت مع ال�ضحافة و متابعة ما ين�ضر فيها ي�ميا.   .1

تغطية اأن�ضطة جلان و فعاليات اجلمعية.  .2

طباعة عددين من جملة »املهند�ض« على الأقل.   .3

ت��ضيح وجهة نظر جمعية املهند�ضني البحرينية يف الأعلم يف امل�ا�ضيع التي تخ�ض  عمل اجلمعية.   .4

       

و من اأجل حتقيق ذلك، مت مايلي:

1.  الأتفاق مع املدير التنفيذي على اأر�ضال جدول �ضهري على ن�ضرة املهند�ض بداية كل �ضهر ح�ل فعاليات اجلمعية خلل ال�ضهر.

مت تعميم ف�رمة اىل اأع�ضاء جمل�ض الأدارة لطلب اأية تغطية لفعاليات جلانهم.  .2

مت ت�ظيف م�ضئ�ل الأعلم بدوام جزئي.  .3

جملة املهند�س:

و قد مت ت�سكيل فريق العمل املكون من:

املهند�ضة عفت ر�ضا رئي�ضة التحرير

الدكت�ر عي�ضى قمرب

الدكت�ر اأ�ضامة البحارنة

الدكت�ر ف�زي اجل�در

املهند�ض وفيق اأج�ر

وقد مت ا�ضدار جملة »املهند�ض« عدد 47 و 48 )اأغ�ضط�ض و دي�ضمرب 2008( مع اأ�ضافة اأب�اب جديدة: م�اهب و ه�ايات، قراءة يف كتاب 

باللغتني، ت�ضايل هند�ضية، كاريكات�ر، ن�ضاطات اجلمعية باللغتني، اىل جانب فتح ح�ارو دع�ة الأطراف املعنية ملناق�ضة ق�ضية مهمة و من ثم 

تلخي�ض النقا�ض و ن�ضره يف املجلة.

الأ�سدارات:

مت طباعة كتيب »�ض�ف نفتقدك كثريا« حلفل تاأبني ه�ضام ال�ضهابي يف 6 ن�فمرب 2008.  .1

مت طباعة بطاقات املعايدة و ار�ضالها للأع�ضاء و اأ�ضدقاء اجلمعية لعيدي الفطر و الأ�ضحى املبارك.  .2

العمل جار على حترير الكتيب التعريفي للجمعية.  .3

4.   مت ت�ضميم روزنامات لعام 2009 للت�زيع و لكن ب�ضبب التاأخري مت ارجاوؤه لل�ضنة القادمة.

تا�صعاً:	ال�صئون	املالية: 

املوؤمترات	و	الدورات	التدريبية: 	.1

نظمت اجلمعية م�ؤمترات ودورات تدريبية يف العام 2008 حيث بلغ اإجمايل الإيرادات للم�ؤمترات 1028597  دينارًا وللدورات التدريبية   

182623 دينارًا .

بينما بلغت امل�ضروفات 655213 دينارًا للم�ؤمترات 117464  دينارًا للدورات التدريبية .  وبذلك يك�ن مقدار الربح للم�ؤمترات 373384   

دينار ومقدار الربح للدورات التدريبية 65159 دينارًا.

وبذلك يك�ن اإجمايل الربح للم�ؤمترات والدورات التدريبية جمتمعة 438543 دينارًا وذلك خلل العام 2008.  

ومتثل ذلك زيادة يف الربح مبقدار126128 دينارًا يف عام  2008 عما مت حتقيقة يف عام 2007.  
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املوؤمترات	والدورات 	.2

وافقت اللجنة على ح�ض�ر عدد من الأع�ضاء يف دورات وم�ؤمترات داخل البحرين وخارجها مت�ضيًا مع �ضيا�ضة اجلمعية يف تخ�ضي�ض عدد   

من املقاعد يف امل�ؤمترات والدورات التي تنظمها والتي حت�ضل على مقاعد جمانية لأع�ضائها من م�ؤ�ض�ضات حك�مية واأهلية اأخرى.

	برنامج	املنح	الدرا�صية: 	.3

ا�ضتمرارًا يف م�ضاعدة طلبة الهند�ضة الفل�ضطينيني فقد تبنت اجلمعية على عاتقها �ضرف 11 منحة درا�ضية للطلبة يف  جامعة النجاح   

بفل�ضطني.  وقد بداأ هذا الربنامج يف عام 2001، مت مب�جبه التحاق 26 طالبًا يدر�ض�ن الهند�ضة بجامعة النجاح، و�ضددت اجلمعية 

ح�ايل 33 األف دينار بحريني كم�ضاعدات له�ؤلء الطلبة منذ بدء الربنامج، اأغلبها كان من تربعات مالية تقدم بها بع�ض املح�ضنني، 

والبع�ض الآخر من ريع حفلت الع�ضاء اخلريية وا�ضتخدام ن�ضبة 5% التي ي�ضددها الأع�ضاء من ر�ض�مهم ال�ضن�ية بناًء على قرار 

�ضابق اأ�ضدرته اجلمعية العم�مية.  

	الأن�صطة	والفعاليات:	 	.4

ا�ضتمرت جلنة املهند�ضات يف تلبية دع�ات املجل�ض الأعلى للمراأة حل�ض�ر الجتماعات، و�ضاركت مندوبة اللجنة بفعالية يف املناق�ضات   

اجلارية واإعداد اخلطط. 

معر�س	املهن	الهند�صية	الثالث:	 		

جاري الرتتيب له يف �ضهر اأبريل القادم.     

جلنة اعتماد اجلامعات    

اللجنة برئا�ضة املهند�ض عي�ضى جناحي وع�ض�ية كل من الدكت�ر عي�ضى قمرب والدكت�ر عبدالإمام ال�ضماك واملهند�ض ف�ؤاد ال�ضيخ   

والدكت�ر عبداملجيد حبيب عبدالكرمي واملهند�ضة مرمي جمعان، وتهدف اإىل بحث اعتماد اجلامعات التي تقدم برامج هند�ضية يف 

مملكة البحرين. 

تفا�صيل	اإح�صائية	باأع�صاء	جمعية	املهند�صني	البحرينية:

جدول	رقم	)1(:		عددالأع�صاء	ح�صب	فئة	الع�صوية

عدد الأع�ساء فئة الع�سوية 

20 زميل 

808 عامل 

138 خريج 

75 م�ؤازر 

240 طالب 

1281 املجموع 

جدول	رقم	)2(:		عدد	الأع�صاء	ح�صب	التخ�ص�س

تخ�س�سات  هند�سة  هند�سة  هند�سة  هند�سة  هند�سة   

املجموع اأخرى  معارية  كيميائية  كهربائية  ميكانيكية  مدنية  الفئة 

20  2  0  1  4  6  7 زميل 

808  103  96  39  144  133  293 عامل 

138  22  28  15  28  21  24 خريج 

75  25  4  2  14  11  19 م�ؤازر 

240  36  60  39  38  28  39 طالب 

1281  188  188  96  228  199  382 املجموع 

٪100  ٪15  ٪15  ٪7  ٪18  ٪15  ٪30 الن�سبة 

جدول	رقم	)3(:		عدد	ون�صبة	الأع�صاء	ح�صب	اجلن�صية

                                       بحريني                                         غري بحريني   

املجموع العدد  الن�سبة  العدد   الن�سبة  الفئة  

20  %20  4  %80  16 زميل  

808  %35  262  %65  546 عامل  

138  %4  6  %96  132 خريج  

75  %44  33  %56  42 م�ؤازر  

240  %3  7  %97  233 طالب  

1281  ٪24  312  ٪76  969 املجموع 

جدول	رقم	)4(:		عدد	ون�صبة	الأع�صاء	ح�صب	اجلن�س

                                       بحريني                                         غري بحريني   

املجموع العدد  الن�سبة  العدد   الن�سبة  الفئة  

20  -  0  %100  20 زميل 

808  %10  85  %90  723 عامل 

138  %35  48  %65  90 خريج 

75  %3  2  %97  73 م�ؤازر 

240  %52  125  %48  115 طالب 

1281  ٪17  224  ٪38  1057 املجموع 
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16.		تدقيق	البيئة	اآي�صو	14000 : 30	نوفمرب	– 2	دي�صمرب	2008

ح�ضر هذه الدورة 11 م�ضاركا وحا�ضر فيها الدكت�ر اأياد ح�ضني وه� ا�ضت�ضاري بق�ضم املياه والبيئة واي�ضا مدير م�ضروع بقرية العمال   

وقد  امليت.  البحر  �ضاطىء  �ضمارة على  اأول مبنتجع  بيئة  لفريق/اخ�ضائي  ال�قت كرئي�ض  نف�ض  يعمل يف  الأردن. وه�  اجلن�بية يف 

طرحت هذه الدورة الأفكار اخلا�ضة بتدقيق البيئة واملبادىء واملهارات اللزمة لإجراء عملية التدقيق.

 

حل	امل�صاكل	واتخاذ	القرارات	:	30	نوفمرب	– 3	دي�صمرب	2008 	.17

ح�ضر هذه الدورة 25 م�ضاركا بقيادة الدكت�ر طارق ر�ضيد وه� ا�ضتاذ م�ضاعد باجلامعة الأردنية وع�ض� معهد الإدارة وال�ضت�ضارات.   

اأثبتت جناحها يف ت�فري التح�ضينات على  التي  قدمت هذه الدورة ا�ضاليب متميزة وفعالة يف اجتاه حل امل�ضاكل واتخاذ القرارات 

الكفاءات والأداء والنتاجية.  تعترب هذه الدورة ث�رية وعملية ون�ضطة وملهمة وقد �ضممت لتقدم املزيد من املعرفة واملهارات والأفكار 

ذات الت�جهات العقلية املبتكرة التي ت�ضاعد على حل امل�ضاكل ب�ض�رة اأف�ضل.

ومعهد	 بيننا	 بامل�صاركة	 تنظيمها	 مت	 التي	 التدريبية	 الدورات	

اإدارة	امل�صاريع

	اإدارة	امل�صاريع	الحرتافية	:	5 مار�س – 19	اإبريل	2008 ) 14	ح�صة	( 	.1

نظمت جمعية املهند�ضني البحرينية بامل�ضاركة مع معهد اإدارة امل�ضاريع – فرع اخلليج العربي دورة ح�ل اإدارة امل�ضاريع الحرتافية   

للتهيئة للح�ض�ل على �ضهادة الحرتاف القان�ين والتي تتاألف من 14 ح�ضة م�ضائية متتد على 8 اأ�ضابيع. وقد ح�ضر هذه الدورة 26 

م�ضاركا. وهذه املرة قام معهد اإدارة امل�ضاريع – فرع اخلليج العربي بت�فري املحا�ضرين للجل�ضات الأربع ع�ضر. وقد �ضاعدت هذه 

الدورة امل�ضاركني على فهم متطلبات احل�ض�ل على �ضهادة الحرتاف القان�ين والإعداد لمتحانات العتماد وتعلم املهارات والأفكار 

والتقنيات وال��ضائل التي ت�ضاعد امل�ضاركني على اإدارة م�ضاريعهم بنجاح.

 

برميافريا	6 : 20 – 24	اإبريل	2008 	.2

نظمت جمعية املهند�ضني البحرينية بامل�ضاركة مع معهد اإدارة امل�ضاريع – فرع اخلليج العربي ور�ضة مدتها 5 اأيام بعن�ان »الدورة   

102 – التخطيط واجلدولة با�ضتخدام برميافريا 6«. وقد ح�ضر هذه الدورة 26 م�ضاركا. وكان املحا�ضر يف هذه الدورة ه� ال�ضيد 

وائل عمار الذي مت ت�فريه من من قبل معهد اإدارة امل�ضاريع – فرع اخلليج العربي. وهذه الدورة ت�ؤدي اىل ور�ض عمل تتابع امل�ضروع 

باأكمله حتى ا�ضتكماله با�ضتخدام العنا�ضر الثلثة الأ�ضا�ضية لإدارة امل�ضاريع: اجلدول وامل�ارد والتكاليف.

�صاد�صاً:	الأن�صطة	العامة

ا�ضتمرت جلنة الأن�ضطة يف تنظيم العديد من الفعاليات الفنية والزيارات اجلماعية للم�ضاريع الهند�ضية احلديثة، بالإ�ضافة اإىل الأن�ضطة 

الجتماعية، ون�جزها فيما يلي: 

املحا�ضرات الفنية �ضمن برنامج ملتقى الثلثاء ت�ا�ضلت خلل العام وح�ضرها عدد كبري من الأع�ضاء والخت�ضا�ضيني.    .1

2.  وبتاريخ 31 ماي� 2008 �ضارك عدد كبري من الأع�ضاء يف زيارة متحف النفط يف �ضركة اأرامك� ال�ضع�دية، حيث اطلع�ا من خلله على 

تاريخ اكت�ضاف النفط يف اململكة العربية ال�ضع�دية. 

واأفراد  الأع�ضاء  من   65 الرحلة  تلك  �ضارك يف  2008 حيث  اأغ�ضط�ض   18 امل�افق  ي�م اجلمعة  البندر  منتجع  اإىل  رحلة  تنظيم  مت   .3

عائلتهم. 

ا�ضتجابت اجلمعية اأي�ضًا للنداء الذي ا�ضتلمته من جمعية ال�ضداقة للمكف�فني، و�ضارك بع�ض الأع�ضاء يف م�ضرية امل�ضي مع الكفيف   .4

حتت عن�ان »فقد الب�ضر.. قدرة واإرادة«، وذلك ظهر ي�م اجلمعة امل�افق 21 ن�فمرب 2008.

�صابعاً:	�صئون	الأع�صاء	واملهنة	:

طلبات	الن�صمام	للجمعية: 	.1

خلل عام 2008، تلقت اجلمعية عددًا من الطلبات من اأجل الن�ضمام اإىل جمعية املهند�ضني البحرينية، وقد بلغ جمم�عها 86 طلبًا،    

وبعد مراجعة تلك الطلبات من قبل جلنة �ضئ�ن الأع�ضاء  وعر�ضها على جمل�ض الإدارة، فقد وافق املجل�ض على ان�ضمام 82ع�ض�ًا من 

خمتلف الفئات الع�ض�ية، ومت رف�ض 4 طلبات نظرًا لعدم ا�ضتيفائها لل�ضروط واملعايري املتبعة يف اجلمعية، كما مت اإقرار طلبات ترفيع 

الع�ض�ية لـ 13 ع�ض�ًا. 

ت�ضم جلنة �ضئ�ن الأع�ضاء كًل من  مدير �ضئ�ن الأع�ضاء واملهنة املهند�ضة دينا �ضيادي واأمني ال�ضر املهند�ض حممد علي اخلزاعي   

واملهند�ض عي�ضى جناحي واملهند�ض ج�اد اجلبل. 

وفيما يلي اإح�ضائية بالطلبات املقدمة خلل عام 2008 وت�زيعها ح�ضب الفئات والتخ�ض�ضات:   

توزيع	الطلبات	اجلديدة	املقبولة	ح�صب	فئة	الع�صوية	مبينة	يف	اجلدول	التايل:

العدد فئة الع�سوية 

0 زميل 

36 عامل 

22 خريج 

0 م�ؤازر 

24 طالب 

82 املجموع 

توزيع	الطلبات	ح�صب	التخ�ص�صات:

العدد التخ�س�س 

15 معماري  

4 كيميائي 

29 مدين 

1 ات�ضالت 

4 كمبي�تر 

5 التحكم يف الجهزة الدقيقة 

8 كهرباء واإلكرتونيات 

1 �ضناعي 

13 ميكانيكا 

1 تعدين 

1 برتول  

82 املجموع 
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�صياغة	التقارير	الفنية	)املجموعة	الأوىل(:	16 – 19 مار�س 2008 	.1

نظمت هذه الدورة بنجاح بح�ض�ر ما جمم�عه 31 م�ضاركا من خمتلف ال�زارات وامل�ؤ�ض�ضات اخلا�ضة.وقد قدم هذه الدورة الدكت�ر طارق 

كتابة  كيفية  امل�ضارك�ن  تعلم  الدورة،  هذه  وال�ضت�ضارات.ويف  الإدارة  معهد  وع�ض�  الأردنية  باجلامعة  م�ضاعد  ا�ضتاذ  وه�  ر�ضيد، 

املذكرات والر�ضائل الر�ضمية والتقارير املختربية والفنية وال�ضرية الذاتية والعرو�ض وحما�ضر الجتماعات والأوراق الفنية للدوريات 

وامل�ؤمترات.

 

موا�صفات	البناء:	كتابتها	ومراجعتها:	23 – 26 مار�س 2008 	.2

الأمريكية  واجلمعية  الأردنية  املهند�ضني  بجمعية  ن�ضط  ع�ض�  وه�   ، عمر  ع�ضام  الدكت�ر  وقدمها  م�ضاركني   9 الدورة  هذه  ح�ضر   

للفح�ض وامل�اد. 

 

درا�صات	اجلدوى	القت�صادية	للم�صاريع:	14 – 17	اإبريل	2008 	.3

ح�ضر هذه الدورة 24 م�ضاركا وقدمها ال�ضيدى حممد �ضرطاوي،  وه� مهند�ض تكلفة معتمد  ويت�ىل حاليا من�ضب الرئي�ض التنفيذي   

مب�ؤ�ض�ضة �ضرطاوي لل�ضت�ضارات.

 

�صياغة	التقارير	الفنية	)املجموعة	الثانية	(	:	27 – 30	اإبريل	2008 	.4

الإدارة  معهد  وع�ض�  الأردنية  باجلامعة  م�ضاعد  ا�ضتاذ  وه�  ر�ضيد،  طارق  الدكت�ر  وقدمها  م�ضاركا.   22 ح�ضرها  الدورة  هذه   

وال�ضت�ضارات.ويف هذه الدورة، تعلم امل�ضارك�ن كيفية كتابة املذكرات والر�ضائل الر�ضمية والتقارير املختربية والفنية وال�ضرية الذاتية 

والعرو�ض وحما�ضر الجتماعات والأوراق الفنية للدوريات وامل�ؤمترات.

اإدارة	تكلفة	امل�صاريع	الهند�صية	:	12 – 14	مايو	2008 	.5

ح�ضر هذه الدورة 24 م�ضاركا حيث مت تدريبهم من قبل الدكت�ر عبداهلل ع�ده وه� ا�ضتاذ باجلامعة الأردنية ويحمل درجة الهند�ضة   

على  املعتمد  املعاجلات  لطرق  والتخطيط  ال�ضاملة  الإن�ضاءات  م�ضروع  نظام   :CIPROS تخ�ض�ض  يف  ميت�ضيجن  جامعة  من  املدنية 

املعرفة.

بال�ضركات  اخلا�ضة  املالية  البيانات  وحتليل  وفهم  قراءة  يف  ت�ضاعدهم  التي  ال�ضرورية  مهاراتهم  تنمية  من  امل�ضارك�ن  متكن  وقد   

الإن�ضائية واأن يتمكن�ا من ح�ضاب تكلفة وايرادات امل�ضاريع الإن�ضائية بال�ض�رة امللئمة.

	بنود	العقود	ملنظمة	فيديك	)املجموعة	الأوىل(	:	25 – 28	مايو	2008 	.6

القيادي  واملدير  العام  للمدير  نائبا  يعمل حاليا  الذي  �ضاكت  الدكت�ر منذر  35 م�ضاركا وقدمها  الدورة ح�ضرها ما جمم�عه  هذه   

الدورة ه�  الهدف من هذه  الأردنية. وكان  املهند�ضني  والهند�ضة وع�ض�  جمعية  للتخطيط  ب�ضركة احللفاء  وا�ضت�ضاري الت�ضالت 

م�ضاعدة امل�ضاركني على فهم خمتلف مناذج عق�د الحتاد الدويل ملهند�ضي الإن�ضاءات ومتكينهم من فهم بن�د عق�د امل�ضاريع اخلا�ضة 

بهم. ويغطي هذا الربنامج �ضروط العق�د الدولية للم�ضاريع املدنية. 

 

�صياغة	اإجراءات	ال�صيانة	ب�صورة	فعالة	)املجموعة	الأوىل(	6/29 – 2008/7/2 	.7

الهند�ضة  بدائرة  م�ضاعدا  ا�ضتاذا  يعمل  الذي  اأب�فرا  ديب  الدكت�ر  فيها  التدريب  عملية  ت�ىل  التي  الدورة  هذه  م�ضاركا   24 ح�ضر   

امليكانيكية باجلامعة الأردنية.

 

�صياغة	اإجراءات	ال�صيانة	ب�صورة	فعالة	)املجموعة	الثانية(:	27 – 30	يوليو	2008 	.8

مت عقد هذه الدورة مرة اأخرى نظرا لرتفاع الطلب عليها من ال�ضركات املختلفة، وح�ضرها 21 م�ضاركا وتراأ�ضها اأي�ضا الدكت�ر ديب   

اب�فرا. 

بنود	العقود	ملنظمة	فيديك	)املجموعة	الثانية(:	12 – 15	اأكتوبر	2008 	.9

يتم تنظيم هذه الدورة ب�ض�رة متكررة واجتذبت 27 م�ضاركا حيث قام الدكت�ر منذر �ضاكت مرة اأخرى بتدريب امل�ضاركني يف فهم   

املظاهر املختلفة لنماذج عق�د الحتاد الدويل ملهند�ضي الإن�ضاءات ومتكينهم من فهم بن�د عق�د امل�ضاريع اخلا�ضة بهم. ويغطي هذا 

الربنامج �ضروط العق�د الدولية للم�ضاريع املدنية. 

 

	بنود	العقود	ملنظمة	فيديك	)املجموعة	الثالثة(	:	19 – 22	اأكتوبر	2008 	.10

ا�ضتقطبت هذه الدورة للمرة الثالثة طلبا كبريا حيث ح�ضرها هذه املرة 24 م�ضاركا، وحا�ضر فيها ال�ضيد وليد مغدادي الذي يحمل   

ت�ضريحا كمهند�ض ا�ضت�ضاري قان�ين من جمعية املهند�ضني الأردنية.  

الهند�صة	القيمة	:	19 – 23	اأكتوبر	2008 	.11

مت تنظيم هذه الدورة بنجاح بح�ض�ر 28 م�ضاركا وقدمها ال�ضيد عبدالعزيز الي��ضفي وه� م�ؤ�ض�ض ومالك اأول هند�ضة للقيمة يف العامل   

العربي واخ�ضائي قان�ين للقيمة للحياة )CVS-Life) من �ضيف انرتنا�ض�نال. وقد قدمت هذه الدورة واكت�ضفت املناهج والتقنيات التي 

�ضاعدت على تط�ير اأعمال ال�ضركات. كما طرحت بع�ض التقنيات والأفكار املبتكرة اللزمة لتعزيز الأداء.

 

الرقابة	النوعية	للم�صاريع	الهند�صية	:	26 – 29	اأكتوبر	2008 	.12

ح�ضر هذه الدورة 13 م�ضاركا حيث مت تدريبهم من قبل ال�ضيد نايف خ�ري وه� مهند�ض مدين  يحمل �ضهادة البكال�ري��ض واملاج�ضتري   

يف جمال الإن�ضاءات ويتمتع بخربة يف اإدارة اإن�ضاء املباين والإ�ضراف عليها ف�ضل عن خربة مميزة يف اإعداد م�ضتندات املناق�ضات 

اجل�دة  مراقبة  واأنظمة  الإ�ضراف  باأ�ضاليب  املعرفة  تعزيز  يف  الدورة  هذه  �ضاعدت  وقد  التكلفة.  وحتليل  والكميات  وامل�ا�ضفات 

والتطبيقات العامة للمباين يف امل�اقع.

  

اأعراف	املناق�صات	وامل�صرتيات:	09 – 12	نوفمرب	2008 	.13

�ضهدت هذه الدورة ح�ض�را ممتازا مب�ضاركة 26 �ضخ�ضا وقدمها الدكت�ر ع�ضام عمر الذي يعمل على عدة م�ضاريع وح�ضل على   

خربة وا�ضعة يف اإعداد م�ا�ضفات وم�ضتندات املناق�ضات وم�ضح الكميات وتقييم التكلفة واإدارة امل�ضاريع ومراقبة اجل�دة والت�ض�يق 

وتقدمي العطاءات. كما اأنه ع�ض� بجمعية املهند�ضني الردنية واجلمعية الأمريكية للفح�ض وامل�اد.  

وقد قام الدكت�ر ع�ضام بتزويد امل�ضاركني باملعرفة اللزمة لفهم اأن�اع املناق�ضات واأف�ضل الأعراف العاملية وكيفية اإعداد م�ضتندات   

وا�ضحة و�ضليمة للمناق�ضات.

   

اإدارة	املخاطر:	16 – 19	نوفمرب	2008 		.14

ح�ضر هذه الدورة 17 م�ضاركا وكان املحا�ضر فيها ه� الدكت�ر طارق ر�ضيد وه� ا�ضتاذ م�ضاعد باجلامعة الأردنية وع�ض� معهد الإدارة   

وال�ضت�ضارات.

اأجل حت�ضني النتائج عن طريق ا�ضتغلل  اإدارة املخاطر وتطبيق تقنياتها من  وقد قام الدكت�ر طارق بتدريب امل�ضاركني على فهم   

الفر�ض والتقليل من معدلت املخاطر.

   

اإدارة	ال�صيانة	:	23 – 26	نوفمرب	2008 		.15

اأب�فرا الذي يعمل ا�ضتاذا م�ضاعدا بدائرة الهند�ضة امليكانيكية باجلامعة  18 م�ضاركا هذه الدورة التي قدمها الدكت�ر ديب  ح�ضر   

الأردنية. وكانت هذه الدورة عبارة عن دليل عملي للخروج من حلقة النتظار لإجراء الت�ضليحات الطارئة التي �ضاهمت تاأخري اأعمال 

الكثري من ال�ضناعات  وتط�ير مبادرات وا�ضرتاتيجية �ضيانة منتجة.  
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واجلدير بالتن�يه باأن هذا ه� اأول م�ؤمتر يف املنطقة بـاأ�ضرها تناق�ض م�ضاألة الأنظمة الذكية والذكاء ال�ضطناعي الذي اأ�ضبح جزءا هاما 

واأنظمة  املالية  والأنظمة  وامل�ضارف  والأمن  والتحكم  الت�ضالت  جمال  يف  الع�ضرية  الأنظمة  باأن  نعرف  اأن  ويجب  حياتنا.  من  وحي�يا 

الت�ضال املعتمدة على النرتنت كلها تعتمد على اأ�ضا�ضيات الأنظمة الذكية. وقد �ضجلت هذه التقنية الع�ضرية تط�را كبريا ومتميزا حيث ل 

بد لنا اأن نتعرف على هذه التط�رات.

املوؤمترات	واملعار�س	املقرر	تنظيمها	خالل	عامي	2009	و2010 

املكان التاريخ  عنوان املوؤمتر  الرقم املت�سل�سل 

مركز البحرين الدويل للمعار�ض 25-27 ماي� 2009  منتدى البحرين للحك�مة اللكرتونية 2009   1

مركز البحرين الدويل للمعار�ض 15-17 ي�ني� 2009  م�ؤمتر تر�ضيد الطاقة واملياه 2009   2

مركز البحرين الدويل للمعار�ض 14-16 اكت�بر 2009  معر�ض البحرين الدويل للعقارات 2009   3

فندق اخلليج 17-21 اكت�بر 2009  م�ؤمتر ومعر�ض تقنيات حفر القن�ات    4

م�ؤمتر ومعر�ض ال�ضرق الأو�ضط اخلام�ض  5

فندق اخلليج 8-11 ن�فمرب 2009  للفح��ضات اللتلفية    

م�ؤمتر ومعر�ض ال�ضرق الأو�ضط   6

فندق اخلليج 7-9 دي�ضمرب 2009  للتقنيات املكانية   

م�ؤمتر ال�ضرق الأو�ضط الثالث ع�ضر   7

فندق اخلليج 14-17 فرباير 2010  لتاآكل املعادن     

فندق اخلليج مار�ض 2010  امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل لهند�ضية ال�ضيانة   8

امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل اخلام�ض للبيئة  9

فندق اخلليج ابريل 2010  العربية 2010   

مركز البحرين الدويل للمعار�ض ماي� 2010  منتدى احلك�مة اللكرتونية 2010   10

مركز البحرين الدويل للمعار�ض ي�ني� 2010  معر�ض تر�ضيد الطاقة واملياه 2010   12

مركز البحرين الدويل للمعار�ض اكت�بر 2010  معر�ض البحرين الدويل للعقارات 2010   13

وتخطط اجلمعية لتنظيم املزيد من امل�ؤمترات واملعار�ض الدولية يف امل�ضتقبل بالتعاون مع خمتلف املنظمات وامل�ؤ�ض�ضات. 

واأع�ضاء اجلمعية مدع�ون للم�ضاركة يف العديد من جلان امل�ؤمترات واأن يزيدوا من م�ضاهماتهم جلعل هذه الفعاليات ناجحة. واإننا على 

ثقة باأن دعمهم والتزامهم نح� ن�ضاطات اجلمعية �ض�ف ي�ؤدي اىل حتقيق جناح باهر لفعالياتنا لي�ض على امل�ضت�ى القليمي فح�ضب بل على 

ال�ضعيد العاملي اأي�ضا.

وي�ضر جمل�ض اإدارة اجلمعية اأن تعرب عن امتنانها و�ضكرها للم�ؤ�ض�ضات التي دعمت ب�ضخاء وما زالت تقدم الع�ن لن�ضاطات جمعية املهند�ضني 

البحرينية. ول تقت�ضر قائمة ه�ؤلأ على امل�ؤ�ض�ضات وال�ضركات التالية: ارامك� ال�ضع�دية، بابك�، البا، �ضركة اخلليج للبرتوكيماويات وجميع 

ال�زارات احلك�مية يف البحرين. وت�د اجلمعية اأي�ضا اأن تعرب عن �ضكرها اىل امل�ؤ�ض�ضات ال�طنية والعاملية الأخرى على دعمها لتنظيم 

العديد من امل�ؤمترات واملعار�ض ب�ض�رة م�ضرتكة الأمر الذي كان من �ضاأنه احراز جناح باهر لتلك الفعاليات وهي: 

الهيئة ال�طنية ملهند�ضي التاآكل – فرع اململكة العربية ال�ضع�دية   •
اجلمعية ال�ضع�دية للفح��ضات اللاإتلفية - فرع اململكة العربية ال�ضع�دية  •

هيئة البحرين للحك�مة اللكرتونية   •
جمعية البحرين لتقنية املعل�مات  •

هيئة الكهرباء واملاء   •
�ضيل�ض فل�يد – ال�ليات املتحدة   •

الأنظمة الذكية للم�ا�ضلت – اململكة املتحدة  •
ايه.ا�ض.ام انرتنا�ض�نال  •

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  •
جامعة اخلليج العربي  •

معهد الهند�ضية والتقنية – فرع البحرين وفرع ال�ضع�دية  •
الحتاد الدويل للرقابة الت�ماتيكية   •

احتاد املهند�ضني العرب  •

ويف اخلتام اأنتهز هذه الفر�ضة لأعرب عن �ضكري وتقديري لزملئي اأع�ضاء جلان امل�ؤمترات و املتط�عني على جه�دهم املخل�ضة والتزامهم 

بالعمل جنبًا اىل جنب كفريق واحد من اأجل حتقيق اأهداف جمعيتنا.  

خام�صاً	:	الدورات	الهند�صية	والتدريب	الإداري

عدد عنوان الدورة   الرقم   

املكان التاريخ  امل�ساركني    

فندق كراون بلزا 16-19  مار�ض   31 �ضياغة التقارير الفنية )املجم�عة الأوىل(   1

فندق اخلليج 23-26 مار�ض   9 م�ا�ضفات البناء: كتابتها ومراجعتها   2

جمعية املهند�ضني 5 مار�ض – 19 ابريل   26 اإدارة امل�ضاريع الحرتافية   3

 

فندق كراون بلزا 14-17  ابريل   24 درا�ضات اجلدوى القت�ضادية للم�ضاريع   4

جمعية املهند�ضني 20-24 ابريل   18 برميافريا 6    5

فندق كراون بلزا 27-30 ابريل   22 كتابة التقارير الفنية )املجم�عة الثانية(    6

 

فندق كراون بلزا 12 -14  ماي�   24 اإدارة تكلفة امل�ضاريع الهند�ضية   7

فندق كراون بلزا 25 -28 ماي�   35 بن�د العق�د ملنظمة فيديك )املجم�عة الأوىل(   8

  

�ضياغة اإجراءات ال�ضيانة ب�ض�رة فعالة   9

فندق كراون بلزا 29 ي�ني� – 2 ي�لي�   24 )املجم�عة الأوىل(    

فندق كراون بلزا 27-30 ي�لي�   21 كتابة اإجراءات ال�ضيانة ب�ض�رة فعالة 2   10

فندق كراون بلزا 12-15  اكت�بر   27 بن�د العق�د ملنظمة فيديك )املجم�عة الثانية(   11

فندق كراون بلزا 19-22 اكت�بر   24 بن�د العق�د ملنظمة فيديك )املجم�عة الثالثة(   12

فندق كراون بلزا 19-23 اكت�بر   28 الهند�ضة القيمة    13

فندق كراون بلزا 26-29 اكت�بر   13 الرقابة الن�عية للم�ضاريع الهند�ضية    14

فندق كراون بلزا 09-12 ن�فمرب   26 اأعراف املناق�ضات وامل�ضرتيات   15

فندق كراون بلزا 16- 19 ن�فمرب   17 اإدارة املخاطر   16

فندق كراون بلزا 23-26 ن�فمرب   18 اإدارة ال�ضيانة    17

فندق كراون بلزا 30 ن�فمرب-2 دي�ضمرب   11 تدقيق البيئة اآي�ض� 14000    18

اليت جراند  30 ن�فمرب-3 دي�ضمرب   25 حل امل�ضاكل واإتخاذ القرارات    19
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موؤمتر	ومعر�س	ال�صرق	الأو�صط	الثاين	ع�صر	لتاآكل	املعادن	3-6	فرباير	2008  	.1

نظمت جمعية املهند�ضني البحرينية، بالتعاون مع اجلمعية ال�طنية ملهند�ضي التاآكل، فرع اململكة العربية ال�ضع�دية م�ؤمتر ومعر�ض    

ال�ضرق الأو�ضط الثاين ع�ضر لتاآكل املعادن حتت رعاية �ضعادة املهند�ض فهمي بن علي اجل�در، وزير الأ�ضغال وال�زير امل�ضئ�ل عن 

 5 وقد قدم  بفندق اخلليج.  للم�ؤمترات  الدويل  2008 مبركز اخلليج  3-6 فرباير  الفرتة   البحرين خلل  واملاء مبملكة  الكهرباء 

متحدثني رئي�ضيني كلماتهم ، كما قدمت 96 ورقة علمية اأخرى من متحدثني من دول اخلليج وخمتلف اأنحاء العامل يف 3 جل�ضات 

مت�ازية. كما مت تنظيم اأربع ور�ض عمل قبل انعقاد امل�ؤمتر حيث قام اأكرث من 40 م�ضاركا بالت�ضجيل يف كل ور�ضة. 

وقد ح�ضر هذا امل�ؤمتر اأكرث من 550 م�ضاركًا من دول اخلليج وال�طن العربي وخمتلف اأنحاء العامل.  وقد قام بتقدمي الرعاية لهذا    

امل�ؤمتر واملعر�ض 15 �ضركة من البحرين واململكة العربية ال�ضع�دية والدول الأخرى. وقد �ضارك يف املعر�ض 46 �ضركة من البحرين 

ودول اخلليج ودول اأخرى. 

 

موؤمتر	تقنيات	معاجلة	املواد	الهيدروكربونية   	.2

البحرينية،  املهند�ضني  جمعية  نظمت  البحرين،  نفط  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض   ، ال�ضيد  جعفر  عبدالكرمي  املهند�ض  رعاية  حتت   

بالتعاون مع �ضركة �ضيل�ض فل�يد، وهي �ضركة هند�ضية من ال�ليات املتحدة الأمريكية، م�ؤمتر ا�ضتمر ي�مني اإ�ضافة اىل ور�ضتي عمل 

قبل امل�ؤمتر خلل الفرتة من 9-11 مار�ض 2008 وذلك بفندق اخلليج مبملكة البحرين.  وقد ح�ضر هذا امل�ؤمتر ذو امل��ض�ع العايل 

التخ�ض�ض اأكرث من 120 متخ�ض�ضا من ال�ضركات املتخ�ض�ضة يف انتاج امل�اد الكيماوية والنفط والغاز مبنطقة اخلليج ودول العامل  

الأخرى. كما ح�ضر كل من ور�ضتي العمل التي انعقدتا قبل الندوة اأكرث من 35 م�ضاركا.  ويذكر اأن هذه الندوة قد اأقيمت برعاية 

كاملة من �ضركة �ضيل�ض فل�يد.

 

موؤمتر	اأنظمة	املوا�صالت	الذكية 	.3

قامت جمعية املهند�ضني البحرينية بدعم جمعية اأنظمة امل�ا�ضلت الذكية )ITS( بتنظيم هذا امل�ؤمتر يف البحرين خلل الفرتة 14-  

15 ابريل 2008 بفندق كراون بلزا. وقد ح�ضر اأكرث من 200 م�ضاركا هذا امل�ؤمتر فيما �ضارك عار�ض�ن من خمتلف اأقطار العامل 

يف املعر�ض الذي اأقيم على هام�ض امل�ؤمتر.

منتدى	ومعر�س	احلكومة	اللكرتونية	2008 		.4

نظمت جمعية املهند�ضني البحرينية بالتعاون مع هيئة احلك�مة اللكرتونية يف البحرين وجمعية تقنية املعل�مات اأول منتدى دويل   

للحك�مة الإلكرتونية يف البحرين وذلك مبركز البحرين الدويل للمعار�ض خلل الفرتة 19-21 ماي� 2008 حتت رعاية معايل ال�ضيخ 

حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء مبملكة البحرين. 

وقد ح�ضر هذا املنتدى الذي يقام لأول مرة يف البحرين اأكرث من 300 م�ضاركا من دول اخلليج ومن مناطق العامل الأخرى. كما اأقيم   

على هام�ض املنتدى معر�ض بقاعة املعار�ض. وقد كان لهيئات احلك�مة الإلكرتونية بدول اخلليج دور يف تنظيم هذه الفعالية حيث 

قدم�ا الدعم اللزم لها حر�ضا على جناحها. وقد ح�ضل هذا املنتدى على رعاية من 12 جهة فيما �ضارك 21 عار�ضا يف عر�ض 

منتجاتهم وخدماتهم يف املعر�ض امل�ضاحب له.

 

	معر�س	وندوة	تر�صيد	الطاقة	2008  	.5

حتت رعاية �ضعادة املهند�ض فهمي بن علي اجل�در، وزير الأ�ضغال وال�زير امل�ضئ�ل عن هيئة الكهرباء واملاء مبملكة البحرين نظمت   

جمعية املهند�ضني البحرينية بالتعاون مع هيئة الكهرباء واملاء »معر�ض وندوة تر�ضيد الطاقة 2008« مبركز البحرين الدويل للمعار�ض 

خلل الفرتة 16-18 ي�ني� 2008.  وقد قام اأكرث من 3000 زائرا بزيارة هذه املعر�ض. وكان الربنامج الفني الذي اأقيم بالتزامن 

مع امل�ؤمتر ناجحا للغاية. وقد ح�ضل هذا املعر�ض على رعاية  10 جهات فيما �ضارك 32 عار�ضا يف عر�ض منتجاتهم وخدماتهم 

يف املعر�ض. ونظرا للطلب املتزايد من العار�ضني، فقد تقرر تنظيم هذا املعر�ض �ضن�يا و�ض�ف يقام معر�ض تر�ضيد الطاقة واملياه 

القادم يف منت�ضف �ضهر ي�ني� 2009.

معر�س	البحرين	الدويل	للعقارات	2008 		.6

لل�ضنة اخلام�ضة على الت�ايل، نظمت جمعية املهند�ضني البحرينية معر�ض البحرين الدويل للعقارات 2008 خلل الفرتة من 23-  

25 اكت�بر 2008 مبركز البحرين الدويل للمعار�ض حتت رعاية معايل ال�ضيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة وزير دي�ان رئي�ض ال�زراء 

مبملكة البحرين.

وقد ا�ضتقطب هذا املعر�ض الكبري عددا �ضخما من الزوار بلغ ح�ايل 13،500 زائرا وا�ضتطاع هذا املعر�ض اأن ير�ضخ مكانته لي�ض   

كاأحد كربيات معار�ض العقارات الدولية يف البحرين فح�ضب بل اأي�ضا لي�ضبح واحد من اأكرب معار�ض العقارات مبنطقة اخلليج على 

الإطلق. وكان هذا املعر�ض خط�ة ايجابية يف قطاع العقارات وتط�ير البنية الأ�ضا�ضية حيث عر�ض م�ج�دات عقارية ت�ضاوي نح� 

50 مليار دولر اأمريكي. 

وقد اأعربت اجلمعية عن �ضعادتها الغامرة بال�ضتجابة والطلب الكبري على املحا�ضرات الفنية ح�ل العقارات التي قدمت التفا�ضيل   

الفنية ب�ضاأن الأم�ر املالية وال�ضريبية والقان�نية للم�ضتثمرين املحتملني. وكانت املحا�ضرات الفنية ناجحة للغاية حيث ح�ضرها اأكرث 

من 200 م�ضاركا. وقد اجتذب معر�ض البحرين الدويل للعقارات 98 عار�ضا من اململكة املتحدة، الربتغال، الهند، الفلبني، الإمارات 

العربية، الك�يت، عمان، اململكة العربية ال�ضع�دية، قطر، الإردن بالإ�ضافة اىل امل�ضاركني من البحرين وذلك مقابل 70 عار�ضا يف 

عام 2007. وقد اأعرب العار�ض�ن عن ر�ضاهم بامل�ضت�ى الراقي لتنظيم املعر�ض ب�ضكل عام واأكدوا باأنهم �ض�ف ي�ضارك�ن مرة اأخرى 

يف عام 2009. وقد مت زيادة م�ضاحة معر�ض العقارات لعام 2008 اىل 8،700 مرت مربع مقابل 6،000 مرت مربع يف عام 2007 لتلبية 

الطلب املتنامي من العار�ضني وامل�ضاركني.  وبعد النتهاء من تنظيم معر�ض البحرين الدويل للعقارات 2008 بنجاح فاإننا الآن نتطلع 

اىل ال�ضنة القادمة حيث اأكد ح�ايل 90% من العار�ضني امل�ضاركني يف معر�ض 2008 رغبتهم الكبرية يف امل�ضاركة يف املعر�ض القادم.

 

املوؤمتر	واملعر�س	الدويل	حول	التطورات	يف	تقنيات	ومعاجلة	املواد	2008  	.7

2008 وقام بتنظيمه كل من  2-5 ن�فمرب  انعقد امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل ح�ل التط�رات يف تقنيات ومعاجلة امل�اد خلل الفرتة   

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن - اململكة العربية ال�ضع�دية، ارامك� ال�ضع�دية، ايه.اأ�ض.ام انرتنا�ض�نال –الفرع ال�ضع�دي، جمعية 

املهند�ضني البحرينية وجامعة اخلليج العربي. وقد اأقيم هذا امل�ؤمتر حتت رعاية �ضعادة الدكت�ر عبداحل�ضني علي مريزا، وزير النفط 

والغاز ورئي�ض الهيئة ال�طنية للنفط والغاز مبملكة البحرين. وقد قام برعاية هذا امل�ؤمتر 13 راعيا كان من بينهم ارامك� ال�ضع�دية 

كراعي بلتني�م النخبة و�ضركة �ضابك كراعي بلتني�م. و�ضارك يف املعر�ض الذي اأقيم على هام�ض امل�ؤمتر 18 �ضركة من خمتلف 

الدول حيث قام�ا بعر�ض منتجاتهم وخدماتهم املت�فرة يف دول اخلليج. وقد قامت اللجنة الفنية بقب�ل 320 من الأوراق العلمية 

امل�ضتحقة للعر�ض خلل اأيام امل�ؤمتر الثلثة علما باأن هذا ه� اأول م�ؤمتر يف ال�ضرق الأو�ضط ي�ضتمل على هذا العــدد ال�ضخم من 

الأوراق العلمية قدمت يف ثمان جل�ضات مت�ازية.

وقد ا�ضتطاعت جمعية املهند�ضني البحرينية اأن تدير كل هذه اجلل�ضات بنجاح مبا يحقق ر�ضى مقدمي الأورق وال�ف�د. كما اإ�ضتمل   

580 مهند�ضًا  امل�ؤمتر على ع�ضر كلمات رئي�ضية قدمها خرباء من خمتلف اأقطار العامل.  وقد �ضارك يف جل�ضات امل�ؤمتر اأكرث من 

ومتخ�ض�ضًا. 

 

املوؤمتر	الدويل	حول	الأنظمة	الذكية	2008  	.8

2008 بفندق  IFC وFAE امل�ؤمتر الدويل ح�ل الأنظمة الذكية  نظمت جمعية املهند�ضني البحرينية، بالتعاون مع IET فرع البحرين،   

كراون بلزا حتت رعاية �ضعادة الدكت�ر ح�ضن عبداهلل فخرو، وزير ال�ضناعة والتجارة مبملكة البحرين خلل الفرتة 1-3 دي�ضمرب 

2008. وقد ت�لت اللجنة الفنية تقدمي الربنامج الفني برئا�ضة الدكت�ر ابراهيم القلف فيما قام عدد كبري من املتحدثني الرئي�ضيني 

باإلقاء  الأمريكية وم�ضر  املتحدة  ال�ليات  املتحدة،  اململكة  �ض�ي�ضرا،  اليابان،  الأبحاث يف  العاملية ومراكز  من خمتلف اجلامعات 

كلمات رئي�ضية. كما متت دع�ة متحدثني متخ�ض�ضني يف املجالت املرتبطة بالأنظمة الذكية بدول اخلليج للتحدث ح�ل التط�رات 

التي ت�ضهدها املنطقة على هذا ال�ضعيد الع�ضري. وقد �ضارك يف هذا امل�ؤمتر اأكرث من 150 م�ضاركا.
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ثانيـــا:	الأمور	الداخــليـــة:

اخلطة	الإ�صرتاتيجية

مت ت�ضكيل جلنة التخطيط ال�ضرتاتيجي برئا�ضة املهند�ض �ضياء عبدالعزيز ت�فيقي، وذلك بهدف ال�ضعي لتنفيذ ما يلي: 

و�ضع الت�ض�رات واخلطط املطل�بة ون�ضر اخلطة الإ�ضرتاتيجية للجمعية.  •
تقييم الأداء ال�ضرتاتيجي ا�ضتنادًا اإىل النتائج الرئي�ضية ملا مت اإجنازه.  •

بناء ودمج مفاهيم اإ�ضرتاتيجية رئي�ضية يف بيئة العمل.   •
تعاقب و�ضبط الروؤية امل�جهة لل�ضرتاتيجيات بحيث تلبي احتياجات الأع�ضاء.   •

ال�صتثمارات

ناق�ض جمل�ض الإدارة عر�ضني، كان اأحدهما يتعلق باإ�ضافة بناء حمدود للمقر من اأجل �ضد النق�ض الف�ري يف مكاتب اجلهاز الإداري، بينما 

كان العر�ض الآخر متعلقًا ببناء متكامل متعدد الط�ابق خلف مبنى املقر، وذلك بهدف اإن�ضاء م�ضروع ا�ضتثماري ي�ضارك فيه الأع�ضاء مببالغ 

مالية ب�ضفتهم م�ضاهمني يف راأ�ض املال مما �ض�ف يدر عليهم اأرباحًا يف امل�ضتقبل. 

وقد مت تاأجيل البت يف امل�ضروعني املذك�رين حتى ا�ضتلم الرد من جللة ملك مملكة البحرين على خطاب نطلب فيه اإحلاق قطعة الأر�ض 

املجاورة مللكية اجلمعية. 

نظام	�صمان	اجلودة:

مت اإطلق نظام �ضمان اجل�دة بهدف ر�ضد ومراقبة الأن�ضطة الإدارية واملالية يف اجلمعية لتلبية معايري اخلدمات املطل�ب ت�فريها لأع�ضاء 

وعملء اجلمعية. 

كادر املهند�سني

اأق�ضى المتيازات للقطاع  مت عقد العديد من الجتماعات بالتعاون مع جلنة كادر املهند�ضني وال�زارات املعنية، وذلك بغية احل�ض�ل على 

الهند�ضي، كما مت و�ضع قائمة من احل�افز جرى مناق�ضتها مع دي�ان اخلدمة املدنية معززة بخطاب رفعه �ضعادة وزير الأ�ضغال. 

قيمة الع�سوية: 

وقد مت ال�ضعي لذلك من خلل بذل حماولت عديدة مثل اإ�ضدار ثلثة اأعداد من جملة املهند�ضني وتنظيم حما�ضرات ملتقى الثلثاء واللقاءات 

الجتماعية وت�فري منح جمانية للأع�ضاء حل�ض�ر امل�ؤمترات وور�ض العمل، وذلك من اأجل حتقيق الفائدة الق�ض�ى للأع�ضاء يف اجلمعية، ومع ذلك مل 

ت�ضل هذه الإجنازات اإىل م�ضت�ى الطم�ح الذي ي�ضعى جمل�ض الإدارة لتحقيقه، ولبد من بذل املزيد من اجله�د لل��ض�ل اإىل الأهداف املرج�ة. 

جلنة احلوافز: 

ا�ضتنادًا اإىل الت��ضية املرف�عة من قبل اجلمعية العم�مية يف اجتماع مار�ض من العام املا�ضي فقد مت ت�ضكيل جلنة تعنى باحل�افز يرتاأ�ضها الأخ 

املهند�ض حممد خليل ال�ضيد وت�ضم يف ع�ض�يتها املهند�ض الراحل ه�ضام ال�ضهابي واملهند�ض �ضالح طرادة واملهند�ض منري يعق�بي واملهند�ضة 

عفت ر�ضا واملهند�ض ج�اد اجلبل، وذلك بهدف حتفيز الأع�ضاء على اللتحاق بالعمل التط�عي يف اجلمعية وفق معايري ونظم حمدودة. علمًا 

باأن جمل�ض الإدارة قد ا�ضتلم تقرير اللجنة بتاريخ 7 مار�ض 2009، وه� يف متناول اأيديكم للبحث واملناق�ضة ح�ضبما ترونه منا�ضبًا.

ثالثاً:	العالقات	اخلارجية

الحتاد	الهند�صي	اخلليجي 	.1

وا�ضلت اجلمعية ح�ض�ر اجتماعات الحتاد الهند�ضي اخلليجي، حيث �ضارك وفد حل�ض�ر اجتماعني للمتابعة، اأحدهما يف قطر خلل   

ي�مي 8 و9 ماي� 2008.  ح�ضره اأربعة من اأع�ضاء جمل�ض الإدارة واأع�ضاء اللجان الفرعية وتراأ�ض ال�فد رئي�ض اجلمعية، اأما الجتماع 

الثاين فقد كان يف اأب�ظبي خلل ي�مي 26 و 27 ي�ني� 2008، وقد كان خم�ض�ضًا لجتماعات خمتلف اللجان املتفرعة عن الحتاد.

وبتاريخ 23 دي�ضمرب 2008 �ضارك وفد ر�ضمي حل�ض�ر فعاليات امللتقى الهند�ضي اخلليجي الثاين ع�ضر يف قطر، حيث جرى تكرمي اثنني   

من الأع�ضاء، وطرح ثلثة اأع�ضاء اأوراق عمل يف امللتقى املذك�ر، ف�ضًل عن ح�ض�ر اأع�ضاء من اجلمعية اجتماعات اللجان. 

احتاد	املهند�صني	العرب 		.2

املجل�ض  باجتماع  بدءًا  وذلك  العام،  ط�ال  العرب  املهند�ضني  احتاد  وفعاليات  اجتماعات  يف  البحرينية  املهند�ضني  جمعية  �ضاركت   

الأعلى الذي عقد يف ال�ض�دان خلل الفرتة من 15 حتى 17 يناير 2008، وح�ضر مندوبان عن اجلمعية معر�ض وم�ؤمتر املهند�ضني 

املغرتبني العرب يف ت�ن�ض خلل �ضهر ابريل 2008، وخلل �ضهر ي�لي� 2008 ح�ضر اأمني ال�ضر احتفالت نقابة املهند�ضني الأردنيني 

بالي�بيل الذهبي على تاأ�ضي�ض نقابتهم، بالإ�ضافة اإىل م�ضاركته مع مدير امل�ؤمترات اجتماعات املجل�ض الأعلى التي عقدت يف دم�ضق 

يف منت�ضف �ضهر دي�ضمرب 2008 حيث وافق املجل�ض الأعلى للحتاد على ت�ضمية دورة الجتماع املذك�ر با�ضم املهند�ض الراحل ه�ضام 

عبدامللك ال�ضهابي وفاًء ملا قدمه من خدمات جليلة للحتاد.  

الحتاد	العاملي	للمنظمات	الهند�صية 		.3

قبل رحيل املهند�ض ه�ضام ال�ضهابي، كان قد ح�ضر عدة اجتماعات نظمها الحتاد العاملي للمنظمات الهند�ضية، وذلك يف باري�ض   

خلل �ضهر فرباير 2008، ومثل الحتاد يف امل�ؤمتر الدويل الأول للمهند�ضني املغرتبني يف �ضهر ابريل 2008 بت�ن�ض، ف�ضًل عن ح�ض�ره 

اجتماعات املكتب التنفيذي للحتاد. 

الت�صامن	مع	ال�صعب	الفل�صطيني	يف	غزة	 	.4

اإليه  دعا  الذي  الطارئ  للجتماع  اجلمعية  ا�ضتجابت   ،2008 دي�ضمرب  اأواخر  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  على  ال�ضهي�ين  العتداء  اإثر   

احتاد املهند�ضني العرب يف القاهرة مطلع عام 2009، حيث ح�ضره نائب الرئي�ض، ومت ت�ضكيل جلنة ت�ضامنية من الأع�ضاء برئا�ضة 

املهند�ض �ضياء ت�فيقي حيث جرى الإعداد للحفل الت�ضامني بتاريخ 5 فرباير 2009 �ضاركت فيه العديد من م�ؤ�ض�ضات املجتمع املدين، 

ومت خلله تنظيم مزاد علني على الل�حات الفنية وحت�ضيل تربعات من الأع�ضاء عن طريق بيع التذاكر.  كما ح�ضرت اجلمعية 

اجتماعات اجلمعيات املهنية واأ�ضدرت بيانًا ا�ضتنكاريا، وح�ضر اأع�ضاوؤها املهرجان اخلطابي، ف�ضًل عن التربع مببالغ مالية للهيئة 

اخلريية امللكية بعد ح�ض�ر اجتماعاتها. 

5.	جلنة	الت�صالت	واملعلوماتية 

هذه هي اإحدى اللجان املنبثقة عن احتاد املهند�ضني العرب، ومت اختيار ع�ض� اجلمعية املهند�ض �ضالح طراده مقررًا لها منذ ح�ايل   

ع�ضر �ضن�ات، وقد عكفت على اأن�ضاء م�قع لها عرب �ضبكة النرتنت، ومتكنت خلل عام 2008 من اكت�ضاب ع�ض�ية الحتاد العاملي 

للمنظمات الهند�ضية، و�ضارك مندوب عنها يف ح�ض�ر امل�ؤمتر الدويل الأول للمغرتبني العرب يف ت�ن�ض خلل �ضهر اإبريل 2008، كما 

�ضاهمت اللجنة املذك�رة يف الإعداد مل�ؤمتر الأنظمة الذكية الذي نظمته اجلمعية يف اأوائل �ضهر دي�ضمرب 2008. 

رابعاً:	املوؤمترات	واملعار�س

نظمت جمعية املهند�ضني البحرينية امل�ؤمترات والندوات واملعار�ض الدولية التالية ب�ض�رة م�ضتقلة اأو بامل�ضاركة مع م�ؤ�ض�ضات اأخرى. وقد 

حققت كافة فعالياتنا اقباًل كبريًا وحظيت بالتقدير من قبل كافة امل�ضاركني من دول اخلليج واملناطق الأخرى يف العامل.   وكانت الفعالية 

احلافلة بالتحديات هي م�ؤمتر »التط�رات يف تقنيات ومعاجلة امل�اد« التي مت تقدمي اأكرث من 320 ورقة فنية فيها يف ثمان جل�ضات مت�ازية. 

وفيما يلي قائمة بالفعاليات التي نظمت خلل العام 2008: 

 

املوؤمترات	واملعار�س	التي	مت	تنظيمها	خالل	�صنة	2008 :

الرقم

املكان التاريخ  عنوان املوؤمتر  املت�سل�سل 

م�ؤمتر ال�ضرق الأو�ضط الثاين ع�ضر   1

فندق اخلليج 03-06 فرباير   2008   لتاآكل املعادن 2008   

فندق اخلليج 9-11 مار�ض 2008  م�ؤمتر تقنيات معاجلة امل�اد الهيدروكرب�نية   2

كراون بلزا 14-15 ابريل 2009  مدير واأنظمة امل�ا�ضلت الذكية   3

مركز البحرين الدويل للمعار�ض 19-21 ماي� 2008  منتدى ومعر�ض احلك�مة اللكرتونية 2008   4

مركز البحرين الدويل للمعار�ض 16-18 ي�ني� 2008  معر�ض وندوة تر�ضيد الطاقة 2008   5

مركز البحرين الدويل للمعار�ض 23-25 اكت�بر 2008  معر�ض البحرين الدويل للعقارات 2008   6

امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل ح�ل التط�رات يف  7

فندق اخلليج 2-5 ن�فمرب 2008  تقنيات ومعاجلة امل�اد   

كراون بلزا 1-3 دي�ضمرب 2008  امل�ؤمتر الدويل ح�ل الأنظمة الذكية 2008   8
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خارج  بقاءه  تتطلب  التي  عمله  لظروف  نظرًا  الإدارة  جمل�ض  من  با�ضتقالته  علي  حمزة  ي�ن�ض  املهند�ض  تقدم   2009 فرباير   17 وبتاريخ 

البحرين اأغلب الأوقات مما يتع�ضر عليه ال�ضتمرار يف اأداء مهامه يف اجلمعية، وبناًء عليه مت خماطبة الع�ض� الحتياط املهند�ضة غادة 

املرزوق ، غري اأنها اعتذرت عن اللتحاق بع�ض�ية جمل�ض الإدارة ب�ضبب ارتباطها باإدارة مكتبها الهند�ضي اخلا�ض، وبالتايل فقد تقرر فتح 

املجال لنتخاب خم�ضة اأع�ضاء ملجل�ض الإدارة هذا العام، على اأن يك�ن الع�ض� اخلام�ض املنتخب ح�ضب ترتيب الأ�ض�ات ع�ض�ًا مكمًل ت�ضتمر 

ع�ض�يته يف جمل�ض الإدارة ملدة عام واحد فقط، كي يت�ضنى ال�ضتمرار يف منط النتخابات ال�ضن�ية الن�ضفية لأع�ضاء جمل�ض الإدارة.

وخلل العام املا�ضي وبداية العام احلايل مت تنفيذ الكثري من الأن�ضطة والفعاليات ا�ضتنادا اإىل خطة العمل، ن�جز اأبرزها فيما يلي:-

نظيم ثمانية م�ؤمترات ومعار�ض خلل العام املن�ضرم بالتعاون مع بع�ض اجلامعات واملعاهد واجلمعيات املحلية والعربية والعاملية.  .1

تنظيم 19 ور�ضة عمل ودورات تدريبية، �ض�اء تلك التي نظمتها اجلمعية ل�حدها اأو مع جهات اأخرى، وقد لقت جميع تلك ال�ر�ض   .2

جناحًا باهرًا، علمًا باأنه ونظرًا للإقبال املتزايد على بع�ض الدورات فقد مت تكرار تنظيمها لتلبية ذلك الإقبال.

ر�ضخت اجلمعية اأقدامها يف جمال تنظيم امل�ؤمترات وور�ض العمل واكت�ضبت �ضمعة ممتازة مما حدا بالعديد من ال�زارات وامل�ؤ�ض�ضات   .3

اأن تطلب من اجلمعية تنظيم تلك الأن�ضطة بالنيابة عنها او بالتعاون معنا، مما ميثل م�ضدر فخر واعتزاز لنا جميعا، وياأتي ذلك 

كنتيجة طبيعية ملا بذله الأع�ضاء من جمه�د خلق يف هذا املجال.

املدنية  اخلدمة  دي�ان  اإىل  ر�ضمية  بخطابات  وت�جهت  الكادر  من  الثانية  املرحلة  لتطبيق  املهند�ضني جه�دها  كادر  ا�ضتاأنفت جلنة   .4

واأجرت ات�ضالت مع بع�ض ال�زراء املعنيني يف هذا اخل�ض��ض.

جتري ال�ضتعدادات لتنظيم معر�ض املهن الهند�ضية الثالث خلل �ضهر اإبريل القادم.  .5

مت اإ�ضدار عددين من جملة » املهند�ض« خلل هذا العام، ويجري العمل على اإ�ضدار العدد الثالث.  .6

نظمت اجلمعية عددًا من الفعاليات خلل العام املا�ضي �ضملت عددًا كبريًا من املحا�ضرات والندوات التخ�ض�ضية يف اإطار ملتقى الثلثاء.  .7

وا�ضلت اجلمعية م�ضاركتها اخلارجية يف اجتماعات الحتاد الهند�ضي اخلليجي يف دولة قطر ، ف�ضًل عن اجتماعات احتاد املهند�ضني العرب.  .8

بلغ اإجمايل عدد الأع�ضاء املقب�لني خلل العام املا�ضي 82 ع�ض�ًا .  .9

. www.mohadis.org  وا�ضلت اجلمعية تط�ير م�قعها على �ضبكة النرتنت  .10

وا�ضل جمل�ض الإدارة تفعيل وتط�ير النظام املحا�ضبي واملعل�ماتي والإداري اجلديد للجمعية.  .11

الأخوة والأخوات الكرام

يزال  ل  املجال  اأن  نعلم  ونحن  جميعًا،  طم�حاتنا  دون  تبقى  لكنها   ، اأوجهها  اختلف  على  الإجنازات  من  العديد  الإدارة  جمل�ض  حقق 

مازالت التي  امل�ضاريع  من  املزيد  تنفيذ  خلل  من  التط�ير،  من  املزيد  وحتقيق  ال�ضلبيات،  على  والتغلب  الق�ض�ر  اأوجه  لتفادي  مفت�حًا 

 

اأفكارًا نتداولها.

وا�ضتنادًا اإىل ذلك ن�رد هنا بع�ض الت��ضيات واملقرتحات ملجل�ض الإدارة اجلديد:

مراجعة وحتديث النظام الأ�ضا�ضي واللئحة الداخلية بحيث يت�اءمان مع املتغريات اجلارية يف ال�قت احلا�ضر.   .1

و�ضع نظام لتقييم امل�ؤهلت لدى ت�ضجيل املهند�ضني.  .2

النظر يف رفع قيمة ع�ض�ية اجلمعية من خلل ت�فري املزيد من اخلدمات واحل�افز للأع�ضاء وبالذات الفاعلني.   .3

اإعداد ت�ضاميم مبدئية ملبنى متعدد الط�ابق يف الأر�ض التابعة للجمعية من جهة الغرب على اأن يتم اإقراره ب�ضكل نهائي يف اجتماع   .4

اجلمعية العم�مية. 

متابعة قان�ن النقابات املهنية بالتعاون مع اجلمعيات املهنية الأخرى.   .5

تطبيق نظام احل�افز مت�ضيًا مع القرارات ال�ضادرة من اجلمعية العم�مية.   .6

ي��ضي جمل�ض الإدارة بامل�افقة على تعيني �ضركة » ج�اد حبيب و�ضركاه« للقيام مبهمة املدقق املايل  اخلارجي للدورة اجلديدة لعام 2009.  .7

اأما	تفا�صيل	هذه	الأن�صطة	فهي	مبينة	اأدناه	:

جمعية	املهند�صني	البحرينية

تقرير	جمل�س	الإدارة	للدورة	2009/2008

اأول:	امللخ�س	التنفيذي

الأخوة والأخوات ..  الأع�ساء الكرام..

ي�ضعدنا اأن نرحب بكم يف الجتماع ال�ضن�ي العتيادي للجمعية العم�مية، ونتقدم لكم بخال�ض ال�ضكر والتقدير على ح�ض�ركم وم�ضاركتكم يف هذا 

الجتماع الهام، ويطيب لنا اأن نقدم لكم التقرير الأدبي ملجل�ض الإدارة عن الدورة املن�ضرمة املمتدة من 23 مار�ض 2008 حتى هذا الي�م.

ي�د جمل�ض الإدارة اأن يتقدم بدايًة ب�افر ال�ضكر اجلزيل اإىل جميع الأع�ضاء الذين �ضاهم�ا باأوقاتهم وجه�دهم املخل�ضة يف تنظيم ن�ضاطات 

وفعاليات اجلمعية املختلفة خلل الفرتة املا�ضية، وللأع�ضاء الآخرين الذين �ضاهم�ا باحل�ض�ر وامل�ضاركة يف هذه الن�ضاطات، كما نتقدم 

بال�ضكر والمتنان اإيل جميع امل�ؤ�ض�ضات العامة واخلا�ضة من داخل البحرين وخارجها ممن وفروا �ضبل امل�ضاندة والدعم اإىل اجلمعية يف 

الفرتة ال�ضابقة مما ا�ضهم يف اإجناح ن�ضاطاتها وبراجمها وتعزيز مكانتها املهنية والعلمية والجتماعية.

حيث اأنه مل ير�ضح ملن�ضب رئا�ضة اجلمعية �ض�ى املهند�ض عبداملجيد الق�ضاب، فقد وافقت اجلمعية العم�مية اأثناء اجتماعها العادي الذي 

عقد بتاريخ 18 مار�ض 2008 على تثبيته رئي�ضًا للجمعية وف�زه بالتزكية، كما اأ�ضفرت نتيجة النتخابات عن ف�ز املهند�ضني التالية اأ�ضماوؤهم 

لع�ض�ية جمل�ض الإدارة:

املهند�س عبداهلل جناحي  .1

املهند�سة �سهربان �سريف  .2

املهند�س يون�س حمزة  .3

املهند�سة هدى �سلطان فرج  .4

ع�سو احتياط املهند�سة غادة املرزوق  .5

وقد عقد جمل�ض الإدارة اجتماعه الأول بتاريخ 23 مار�ض 2008 برئا�ضة املهند�ض عبداملجيد الق�ضاب ، حيث اعتمد ت�ضميات منا�ضب جمل�ض 

الإدارة وت�زيع املنا�ضب الإدارية على النح� التايل:

نائب الرئي�ض املهند�س عبداهلل اأحمد جناحي   •
اأمني ال�ضر املهند�س حممد علي اخلزاعي   •

الأمني املايل املهند�س عي�سى حمفوظ   •
مدير امل�ؤمترات املهند�س جميل خلف العلوي   •
مديرة الإعلم  املهند�سة �سهربان �سريف    •

مديرة �ض�ؤون الأع�ضاء واملهنة املهند�سة دينا يو�سف �سيادي   •
مديرة التدريب املهند�سة هدى �سلطان فرج   •

مدير الأن�ضطة العامة املهند�س يون�س حمزة علي   •

الإعداد  خللها  مت  ا�ضتثنائية،  اجتماعات  وخم�ضة  عاديًا  اجتماعًا  ع�ضر  �ضبعة  الي�م  هذا  تنتهي  التي  دورته  خلل  الإدارة  جمل�ض  عقد 

والتخطيط لربامج واأن�ضطة اجلمعية املختلفة ومتابعة تنفيذها.

ويف بداية الدورة و�ضع املجل�ض خطة عمل لتتما�ضى مع اخلطة ال�ضرتاتيجية واأخذ يف العتبار اخلطط والربامج التي تبنتها الإدارة ال�ضابقة 

الأع�ضاء وحتفيزهم على  واأن�ضطة جلذب  اإىل ت�فري برامج  بالإ�ضافة  املتاحة،  الإمكانيات  العم�مية وال�ضتفادة من  ومقرتحات اجلمعية 

امل�ضاركة وال�ضتفادة من الفعاليات املختلفة، كما ت�ضمنت اخلطة اأن�ضطة تهدف اإىل تعزيز علقة اجلمعية مع اجلهات الر�ضمية واجلمعيات 

املهنية والجتماعية والعلمية يف البحرين وخارجها، بالإ�ضافة اإىل الحتادات واملعاهد الهند�ضية العربية والعاملية وخا�ضة احتاد املهند�ضني 

العرب والحتاد الهند�ضي اخلليجي.
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مـــقـــــدمــــــة 

زمالئي	الأعزاء	

حافًل  عامـًا  كان  حيث   ،  2008 لعـام  البحرينيـة  املهند�ضيـن  جلمعية  العتيادي  ال�ضن�ي  الجتمـاع  يف  جميعـًا  يكــم  اأرحـب  اأن  ي�ضعدين 

ا�ضتلمنا  الإدارة، ومنذ  انتخابي كرئي�ض وزملئي املحرتمني ملجل�ض  لقـد مـر عام منذ    . القطاعات القت�ضادية  بالتحديـات على كافة 

ملهامنا فقد اأخذنا على عاتقنا ت�ضجيع واإجراء تغيريات لعملية اإدارة اجلمعية، وكنا نثّمن اأي اقرتاحات من قبل الأع�ضاء لتقدمي خدمات 

اأف�ضل تع�د بالفائدة على الأع�ضاء. اإنني فخ�ر باأننا ا�ضتطعنا اأن ن�ضيف قدرًا ذا اأهمية من اخلدمات اإىل اأع�ضاء اجلمعية . 

وبالنظر اإىل جميع الن�ضاطات التي جرت يف اجلمعية خلل الأ�ضهر املا�ضية فاإنني على يقني اأنكم جميعًا ت�افق�ن معي يف اأن جمل�ض الإدارة 

واملتط�عني جميعًا قام�ا بجه�د كثيفة يف العمل وحقق�ا اإجنازات متميزة.  اأهنئ جميع ه�ؤلء الذين لعب�ا دورًا اأ�ضا�ضيًا يف الدفع لتحقيق 

الأهداف املحددة وامل��ض�عة من قبل اجلمعية يف بداية العام . 

العمل  اأن  التقدير اخلا�ض، رغم  تقدمي  يت�جب  اإىل حد  املطل�ب  ال�اجب  فاقت  التي  التط�عية  اأثني على اخلدمات  اأن  ب�ضكل خا�ض  اأود 

التط�عي قد بات �ضعبًا يف الظروف احلالية بالنظر اإىل ال�اجبات واملتطلبات اخلا�ضة له�ؤلء املهند�ضني املتط�عني ، لذا اأوؤكد اأنه ل بد اأن 

تقدم ن�عًا من احل�افز له�ؤلء املتط�عني حتى نتمكن من متابعة ن�ضاطاتنا ب�ضكل فعال. 

كما اأود اأن اأنقل لكم اإجنازًا اإيجابيًا مت يف عام 2008 األ وه� اأن جمعية املهند�ضني البحرينية قد حققت اأعلى اأداء مايل فاق ما �ضبق وكذلك 

الأمر بالن�ضبة لن�ضاطات اجلمعية. اإن اجلمعية كانت ول تزال تتابع و�ضع معايري عالية لأعمالها التط�عية والرتقاء يف اخلدمات املقدمة 

للأع�ضاء، وكلنا اأمل اأن ي�ؤدي ذلك اإىل زيادة اإقبال الأع�ضاء على العمل التط�عي. 

اأما بالن�ضبة لتطلعاتنا امل�ضتقبلية فنحن جميعًا على علم اأن عام 2009 لن يك�ن �ضهًل نظرًا ملا نتج من جراء الدمار املايل والذي اأّثـر على 

اأغلب القت�ضاديات واأدى اإىل تباط�ؤ يف قدرة ال�ضركات على رعاية املنا�ضبات واملعار�ض التجارية.  

اأخيـرًا، اأتقدم بال�ضكـر اإىل اأع�ضاء جمل�ض اإدارة اجلمعية لدعمهم امل�ضتمر وال�ق�ف بجانبي يف �ضعينا لتلبية واجباتنا جتاه الأع�ضاء، واأود 

اأن اأقدم ال�ضكر اجلزيل اإىل كافة ال�زارات احلك�مية وال�ضركات الرائدة حيث كان�ا دائمًا على ا�ضتعداد لتقدمي ال�ضند والدعم لن�ضاطات 

اجلمعية.  اأمتنى لزملئي اأع�ضاء املجل�ض املغادرين كل الت�فيق وال�ضحة واإنني على ثقة باأن الأع�ضاء اجلدد اخلم�ضة املنتخبني من بني 

الت�ضعة املر�ضحني �ضيعمل�ن بكل جهد ملتابعة تقدم اجلمعية بكل فخر. 

اأمتنى للجميع ال�ضحة والت�فيق خلل عام 2009

املهند�س عبداملجيد الق�ساب                                                                     

رئي�س جمعية املهند�سني البحرينية                                                                


