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 كلمة الرئيس 

 
 

اإلدارة    باسمي   ويشرفني   يسعدني  مجلس  العمومية  وباسم  الجمعية  في  ترحيب  أجمل  بكم  أرحب  أن 
المهندسين البحرينية لنشرع في مراجعة تقاريرنا اإلدارية والمالية والتي نشعر بالفخر أن  السنوية لجمعية  

 نقدمها لكم. 
 

الهامة المشتركة  والدولية  المحلية  المؤتمرات  من  العديد  تنظيم  تم  الماضية  الفترة  تقديم    ،خالل  تم  فيما 
ف والخبرات  المهارات  بدأ مستوى  لقد  الجديدة.  الفعاليات  من  هذه  الكثير  تولت مسئولية  التي  الجمعية  ي 

رامكو  أالشركات ثقتها فينا مثل    واسعة بسبب الفرص التي وضعت كبرى  الفعاليات في التنامي بصورة
 الوزارات الحكومية.   و النفط والغازوشركات السعودية  

 
أولويات جمعية المهندسين البحرينية في    فإننا نرى أن بعد أن حققنا نجاحات مستمرة في معظم األنشطة،  

انتظاره، وتطوير مركز التدريب التابع لها  طال  في دعم مشروع توسعة مبناها الذي  تتمثل    2013عام  
 . ها على تأسيس  عاما   40واالستمرار في مسعاها لزيادة قيمة العضوية فضال عن االحتفال بمرور 

 
 لى: إبخالص االمتنان والتقدير مجلس إدارة الجمعية  ويتقدم 

 
 الذين وقفوا بقوة لدعم الجمعية ونشاطاتها. والكادر الوظيفي جميع األعضاء  ▪
 جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة على دعمها المستمر.  ▪
 وخارج البحرين. جميع شركاء فعالياتنا والمؤسسات الداعمة داخل  ▪
الراعيةالججميع   ▪ والغاز    هات  النفط  وشركات  السعودية  أرامكو  على  وخصوصا   والمسئولين 

 رعايتهم فعالياتنا. لانفراد 
 جميع أعضاء الجمعية على دعمهم ومؤازرتهم.  ▪
وآملين   ▪ التوفيق  لهم  راجين  بالمجلس  عضويتهم  مدة  انتهت  الذين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع 

 قريبين منا. منهم أن يظلوا 
 

 لى األمام.  إأمينة وتنطلق بكل ثقة  أؤكد بأن الجمعية ما زالت في أيد  أن  يسعدني وفي الختام  
 

   

 عبدالمجيد القصاب           
 رئيس جمعية المهندسين البحرينية 
  



 
 
 
 
 

 
 

 
 أوال: الملخص التنفيذي 

 

أسفرت نتيجة االنتخابات عن فوز  و، 2012  مارس  13عقدت الجمعية العمومية اجتماعها العادي بتاريخ  
 المهندسين التالية أسماؤهم لعضوية مجلس اإلدارة: 

 
  جناحي أحمد  عبدهللاالمهندس  .1
 حسين جعفر مكي  المهندس .2
 سميح محمود العلوي المهندس  .3
 أحمد عبدالرحمن الخان المهندس  .4

 
برئاسة المهندس عبدالمجيد القصاب ،    2012  مارس  14وقد عقد مجلس اإلدارة اجتماعه األول بتاريخ  

 حيث اعتمد تسميات مناصب مجلس اإلدارة وتوزيع المناصب اإلدارية على النحو التالي: 
 
  نائب الرئيس  عبدهللا أحمد جناحي المهندس   -
 ومدير اإلعالم والعالقات الخارجية أمين السر   جواد جعفر الجبل الدكتور  -
 األمين المالي  حسين جعفر مكي  المهندس -
 الخارجية  مدير المؤتمرات  أحمد عبدالرحمن الخان المهندس  -
 المؤتمرات الداخلية  مدير   حمد ناصرالمهندس أيمن م -
 شؤون األعضاء والمهنة  مدير المهندس عامر علي بن رجب  -
 التدريب  مدير محمود العلوي سميح  المهندس -
 المهندسة هند محمد بوجيري                      مديرة األنشطة العامة  -
 

اليوم   هذا  تنتهي  التي  دورته  اإلدارة خالل  اإلعداد    ا  اعتيادي  اجتماعا  أحد عشرعقد مجلس  تم خاللها   ،
 والتخطيط لبرامج وأنشطة الجمعية المختلفة ومتابعة تنفيذها. 

بداية الدورة وضع المجلس خطة عمل تتماشى مع الخطة اإلستراتيجية وأخذ في االعتبار الخطط  وفي  
المتاحة،   اإلمكانيات  من  واالستفادة  العمومية  الجمعية  ومقترحات  السابقة  اإلدارة  تبنتها  التي  والبرامج 

المشاركة واالستفا توفير برامج وأنشطة لجذب األعضاء وتحفيزهم على  إلى  الفعاليات  باإلضافة  دة من 
الجمعية مع الجهات الرسمية والجمعيات   إلى تعزيز عالقة  المختلفة، كما تضمنت الخطة أنشطة تهدف 
المهنية واالجتماعية والعلمية في البحرين وخارجها، باإلضافة إلى االتحادات والمعاهد الهندسية العربية  

 ي الخليجي. والعالمية وخاصة اتحاد المهندسين العرب واالتحاد الهندس
 

المالية أن    ورغم  الفائت   األزمة  العام  بظاللهاخالل  تلقي  استمرت  قد  مناحي    حيث   العالمية  كافة  شملت 
الحياة، إال أن الجمعية استطاعت تذليل الصعاب وتمكنت من إنجاز كافة برامجها وفق الخطة المرسومة  

 وعلى أكمل وجه، بل تم بالفعل تحقيق أرباح مالية للجمعية. 
 

في مجلس إدارة الجمعية نرى لزاما  علينا التنويه إلى أن كل ما حققته الجمعية من إنجازات ترافق    ونحن
من مع   أعباءه  العديد  تحمل  إنما  التحضيرية،  والمراسالت  واالتصاالت  من    ا االجتماعات  قليل  عدد 

للعمل التطوعي، وهبوا كل إمكانياتهم وجل وقتهم   المخلصين  المهام  ل   -رغم مشاغلهم–األعضاء  تسيير 
 وإبراز أنشطة الجمعية على الوجه المشّرف كما ترونه مفّصال  في التقرير الذي بين أيديكم. لذا فنحن في  



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  المهندسين العاملين تنضموا إلى قافلة  و أمّس الحاجة إليكم كي تبادروا بتخصيص جزء من وقتكم الثمين  
 من خالل مشاركتكم في أعمال اللجان الدائمة منها والمؤقتة.  بفعالية 

 
بأن   القول  في  نغالي  تتراجع  وال  قد  البحرينية  المهندسين  في جمعية  األنشطة  دور  حعجلة  ينقضي  ينما 

الوقت   في  الجمعية  تتصدره  الذي  الريادي  الدور  على  سلبا   سينعكس  مما  حاليا ،  النشطين  األعضاء 
يتولى المسئوليات الجسام ويواصل العمل الريادي  العمل على خلق جيل ثان  بد من  ، وبالتالي فال الحاضر

 الذي تتميز به جمعيتنا. 
 

وخالل العام الماضي وبداية العام الحالي تم تنفيذ الكثير من األنشطة والفعاليات استنادا إلى خطة العمل،  
 -نوجز أبرزها فيما يلي:

 
بالتعاون مع بعض    ثمانيةتنظيم   .1 المنصرم  العام  الصناعيةمؤتمرات ومعارض خالل    المؤسسات 

 والمعاهد والجمعيات المحلية والعربية والعالمية.   الكبرى

، سواء تلك التي  فقط  14الدورات وورش العمل التدريبية التي نظمتها الجمعية في  انحصر عدد   .2
أخرى،   مع جهات  أو  لوحدها  الجمعية  الق نظمتها  ما  األزمة  رغم  بسبب  معوقات  الجمعية من  ته 

على    المالية سلبا   انعكس  مما  الجودة،  هيئة ضمان  اشتراطات  لتنفيذ  الدؤوبة  تسويق  ومحاوالتها 
 البرامج التدريبية 

رسخت الجمعية أقدامها في مجال تنظيم المؤتمرات وورش العمل واكتسبت سمعة ممتازة مما حدا   .3
الوزارات   من  او  بالعديد  عنها  بالنيابة  األنشطة  تلك  تنظيم  الجمعية  من  تطلب  أن  والمؤسسات 

بذله   لما  طبيعية  كنتيجة  ذلك  ويأتي  جميعا،  لنا  واعتزاز  فخر  مصدر  يمثل  مما  معنا،  بالتعاون 
 األعضاء من مجهود خالق في هذا المجال. 

الجمعية   .4 العامإل محاوالتها  واصلت  هذا  المهندس" خالل   " مجلة  من  صدار  تتمكن  لم  أنها  غير   ،
 ذلك، ومجلس اإلدارة بصدد معالجة األسباب التي أدت إلى مثل هذا اإلخفاق 

المحاضرات   .5 من  كبيرا   عددا   شملت  الماضي  العام  خالل  الفعاليات  من  عددا   الجمعية  نظمت 
 والندوات التخصصية في إطار ملتقى الثالثاء. 

 . أعضاء  208م الماضي بلغ إجمالي عدد األعضاء المقبولين خالل العا .6

 
 األخوة واألخوات الكرام

 
جميعا ،   طموحاتنا  دون  تبقى  لكنها   ، أوجهها  اختالف  على  اإلنجازات  من  العديد  اإلدارة  مجلس  حقق 
ونحن نعلم أن المجال ال يزال مفتوحا  لتفادي أوجه القصور والتغلب على السلبيات، وتحقيق المزيد من  

 يد من المشاريع التي مازالت أفكارا  نتداولها. التطوير، من خالل تنفيذ المز
 

 واستنادا  إلى ذلك نورد هنا بعض التوصيات والمقترحات لمجلس اإلدارة الجديد: 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

عاما  على   40ألف دينار بحريني لتغطية مصاريف احتفاالت الجمعية بمرور    30تخصيص مبلغ   .1
 تأسيسها 

 الثانية من المبنى مشروع المرحلة المضي في بحث إمكانية  .2

 توسعة المرافق التابعة للجمعية  .3

التواصل مع الجمعية من خالل مجلس المهندسين    السبل لتشجيع األعضاء على   البحث عن أنجع  .4
 المزمع تجهيزه في مبنى الجمعية وحثهم على االنخراط في أنشطة الجمعية 

على   .5 والعمل  شبابية  لجنة  الجمعية  تشكيل  في  الشبابية  الكوادر  وتشجيع  أجلتنمية  تأهيلهم    من 
 لتسيير األمور القيادية في الجمعية 

في برامج مركز التدريب كي ترتقي  اشتراطات هيئة ضمان الجودة  أن تسعى الجمعية لتلبية كافة   .6
 ، وبالذات عقب توظيف مدير المركز المذكورإلى مراتب أعلى

   الهيئات الهندسية خليجيا  وعربيا  وعالميا   تبادل الزيارات الثنائية إلى مختلففي  ستمرار اال .7

بالموافق .8 اإلدارة  مجلس  تعيين  يوصي  إعادة  هوروة على   " بمهمة    -ث  السادة  للقيام   " البحرين 
   2013لعام المدقق المالي  الخارجي للدورة الجديدة 

 

 الخارجية العالق ات  ثانياً:   
 

الملتقى   .1 فعاليات  الخليجي  الهندسي  االتحاد  مع  بالتعاون  للمهندسين  السعودية  الهيئة  نظمت 
منطقة الخليج العربي" وأقيم خالل الفترة  الهندسي الخليجي السادس عشر تحت عنوان "البيئة في 

رئيس    2013فبراير    4  –2 القصاب  عبدالمجيد  المهندس  الوفد  ترأس  جدة.  في  هيلتون  بفندق 
الجمعية، وضم في عضويته المهندس عبدهللا جناحي نائب الرئيس، وأمين السر المهندس جواد  

 الجبل باإلضافة إلى ثالثة أعضاء آخرين من مجلس اإلدارة. 
الموافق  عق األثنين  يوم  مساء  اجتماعا   الخليجي  الهندسي  لالتحاد  األعلى  المجلس  فبراير    4د 

الهيئات    2013 مشاركة  الفعاليات  وتضمنت  الخليجية،  الهندسية  الجمعيات  كافة  ممثلو  حضره 
الزوار   عدد  وبلغ  للملتقى  المصاحب  المعرض  في  الخليجية  أيام    700الهندسية  خالل  زائر 

تحت عنوان    2012م جائزة االتحاد الهندسي الخليجي في التميز واالبداع الهندسي  الملتقى وتقدي
 "مشاريع األبنية الخضراء الصديقة للبيئة" 

للجمعية   سابق  رئيس  وهو  جمعة  محمد  عبدهللا  المهندس  سعادة  تكريم  تم  االفتتاح  حفل  وخالل 
 . ي الخليجي ضمن رواد العمل الهندس باإلضافة إلى المهندس خالد خليل المهندي 

 
االتحاد   واصلت الجمعية مشاركاتها الخارجية في اجتماعات المجلس األعلى واللجان المنبثقة عن .2

 الهندسي الخليجي في دولة الكويت . 
 
 

الجمعية   .3 مندوبا  التنفيذي  استمر  المكتب  عضو  حسن  جواد  المهندس  المهندسين  وهما  التحاد 
الجبلوالمهندس  العرب   جعفر  الدائم    جواد  المكتب  االجتماعات  عضو  حضور  في  باالتحاد 

 . الدورية بشكل منتظم 
 



 
 
 
 
 

 
 

قادة  /المهندسين الشباب مؤتمر  "من أعضاء جمعية المهندسين في  شابا  وشابة   32ضم   شارك وفد  .4
من  المستقبل"،   الفترة  خالل  الكويت    2013فبراير    12-10وذلك  جمعية  وبدولة  نظمته  الذي 

الهندسية،   للمنظمات  العالمي  بالتعاون مع االتحاد  الكويتية  المهندسين  المهندسين  وتكفلت جمعية 
 كافة المصاريف المترتبة على ذلك  البحرينية بتحمل

 
 المؤتمرات والمع ارض :   ثالثاً 

 

 مقدمة: 

اآلن   حتى  بلغت  التي  الطويلة  خبرتها  من  حققت    40انطالقا  والمعارض،  المؤتمرات  تنظيم  في  عام 
البحرينية خالل عام   المهندسين  نجاحا  ساحقا  في تنظيم ستة مؤتمرات ومعارض دولية     2012جمعية 

ع والتركيز  الهندسية  المهن  وتوطيد  تعزيز  بهدف  المؤتمرات  هذه  تنظيم  تم  وقد  تنمية  وإقليمية.   لى 
شركة شاركت في هذه الفعاليات.  وقد    250وفدا  وأكثر من    3500المنطقة، حيث استفاد منها أكثر من  

زائرا .  وقد أعرب معظم    8000عقد على هامش هذه المؤتمرات معارض عالمية استقطبت أكثر من  
لرعاة والعارضين والوفود  المشاركين الدوليين عن إعجابهم بالتنظيم الممتاز لهذه الفعاليات فضال  عن ا
 : 2012والمشاركين اآلخرين. وفيما يلي قائمة بالفعاليات التي تم تنظيمها خالل عام 

 :  2013-2012المؤتمرات والمعارض التي تم تنظيمها خالل عامي   
 المكان  التاريخ  عنوان المؤتمر  تسلسل 

تقنية  1 ومعرض  اإللكترونية  للحكومة  الخامس  المنتدى 
 2012المعلومات 

 فندق ريتز كارلتون    2012   ابريل   9-11

 

2008مارس  11-9 المؤتمر والمعرض البلدي السابع  2  فندق ريتز كارلتون  وفندق الخليج 

2009ابريل  15-14 2012المنتدى  العربي للمعلومات واالتصاالت  3  قاعة الجمعية  

للفحوصات   4 السادس  األوسط  الشرق  ومعرض  مؤتمر 
   2012الالإتالفية 

2008مايو  19-12  فندق الخليج  

2008يونيو   18-16 2012المؤتمر والمعرض الثاني الصيانة  5  فندق الخليج  

2008اكتوبر  25-23   2013المؤتمر والمعرض الدولي التاسع للخرسانة   6  فندق الخليج  

   

 2012الخامس للحكومة االلكترونية ومعرض تقنية المعلومات المنتدى  -1
نظمت جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع هيئة الحكومة االلكترونية بمملكة البحرين بنجاح مؤتمر  
هذه   أقيمت  وقد  التوالي.  على  الخامسة  للسنة  وذلك   المعلومات  تقنية  ومعرض  االلكترونية  الحكومة 

رعاية معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء  بفندق ريتز  الفعالية تحت  
   .2012ابريل  11-9كارلتون  بمملكة البحرين خالل الفترة 



 
 
 
 
 

 
 

متحدثا  من مختلف أنحاء العالم حيث قدموا أوراقهم حول أحدث التقنيات في    25وشارك في هذه الفعالية  
شركة    13مشاركا . ويذكر أن هذه الفعالية كانت برعاية    450ر من  مجال تقنية المعلومات وحضرها أكث

فيها   شارك  فيما  والفضي(  والذهبي  )البالتنيوم  الرعاية  فئات  مختلف  حضر    30من  فيما  عارضا  
   زائرا . 1500المعرض أكثر من  

 
 

 

 2012 المنتدى العربي لالتصاالت والمعلوماتية -2
بالتعا  البحرينية  المهندسين  جمعية  اتحاد  نظمت  عن  المنبثقة  والمعلوماتية  االتصاالت  لجنة  مع  ون 

والمعلوماتية   لالتصاالت  العربي  "المنتدى  العرب  أحمد  2012المهندسين  الدكتور محمد  " تحت رعاية 
واالتصاالت،   للمعلمومات  المركزي  الجهاز  االتصاالت ورئيس  تنظيم  هيئة  إدارة  العامر رئيس مجلس 

 . 2012أكتوبر   2 -1ر خالل الفترة من  وذلك في مبنى الجمعية بالجفي
المنتدى   تقديم    150حضر  من  استفادوا  والعربية  الخليجية  الدول  مختلف  من  عمل    20مشاركا   ورقة 

المنتدى   والمعلوماتية. وقد سعى هذا  فيها بعض االختصاصيين والمهتمين في مجال االتصاالت  شارك 
 المعلومات واالتصاالت والمهنيين.  إلى إنشاء تفاعل دائم وتعاون بين قادة تكنولوجيا
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البحرين   بمملكة  الوزراء  رئيس  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  رعاية  تحت 
نظمت جمعية المهندسين البحرينية بالتعون مع  وزارة البلديات والتخطيط العمراني مؤتمر العمل البلدي  

.    2012إبريل    26حتى    23السابع بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات في فندق الخليج خالل الفترة من  
مشاركا  في الورشة التي    72من المهندسين والفنيين، فضال  عن    250وقد شارك في المؤتمر والمعرض  

إ إيصالها  تم  التي  التوصيات  من  بالعديد  المؤتمر  خرج  وقد  المؤتمر،  هامش  على  الجهات  عقدت  لى 
 المعنية. 
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، وهو السادس في سلسلة  2012حظي  مؤتمر ومعرض الشرق األوسط السادس للفحوصات الالإتالفية  
هذه الفعاليات، بإقبال شديد.  وقد تم تنظيم هذه الفعالية بتعاون مشترك بين جمعية المهندسين البحرينية  

التدميرية   غير  للفحوصات  األمريكية  رعاية    –والجمعية  تحت  وذلك   السعودي  الدكتور  الفرع  سعادة 
عبدالحسين بن علي ميرزا، وزير الكهرباء بمملكة البحرين، في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق  

 .  2012اكتوبر   10-1الخليج خالل الفترة  
تنظيم   الفعالية  هذه  انعقاد  سبق  التحديات    16وقد  يواجهوا  لكي  المهندسين  تسليح  بغرض  عمل  ورشة 

من     ASNTمشاركا  الذين استفادوا أيضا  من درجات    250ورش أكثر من  اليومية.  وقد حضر هذا ال
امتحانات   تنظيم  تم  وقد  العمل.  ورش  وحضرها    3المستوى     ASNTأجل  المؤتمر    30بموازاة 

وفدا  في حين استقطب المؤتمر    800متخصصا . والجدير بالتنويه بأن عدد المشاركين في المؤتمر فاق  
من   المعرض    4000أكثر  في  وشارك  من    70زائرا   شركات  من  وقد   15عارضا   هذه    دولة.  أقيمت 

وقد لقي هذا المؤتمر والمعرض اقباال  منقطع النظير  من الرعاة من مختلف الفئات.    25الفعالية برعاية  
 في المنطقة. 
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مؤتمر   الصيانة  في  للمختصين  الخليجية  الجمعية  مع  بالتعاون  البحرينية  المهندسين  جمعية  نظمت 

الفعالية تحت رعاية سعادة الشيخ احمد    . وقد أقيمت هذه2012ومعرض الشرق األوسط الثاني للصيانة  
بن محمد آل خليفة، وزير المالية الوزير المشرف على الهيئة العمة للنفط والغاز بمملكة البحرين  وذاك  

 بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات في فندق الخليج. 
 
 
 
 

حول أحدث التقنيات في  متحدثا  من مختلف أنحاء العالم حيث قدموا أوراقهم    25وشارك في هذه الفعالية  
شركة    13مشاركا . ويذكر أن هذه الفعالية كانت برعاية    450مجال تقنية المعلومات وحضرها أكثر من  

فيها   شارك  فيما  والفضي(  والذهبي  )البالتنيوم  الرعاية  فئات  مختلف  حضر    30من  فيما  عارضا  
 زائرا .   1500المعرض أكثر من  

  3عارضا  و   13مؤسسة برعايتها تحت فئات مختلفة ومشاركة    24يام  وقد تجلى نجاح هذه الفعالية في ق
كلمات    6من الشركاء اإلعالميين من مختلف أنحاء العالم. وقد تم خالل األيام الثالثة من المؤتمر تقديم  
ورقة    52رئيسية في المؤتمر من قبل الشركات الرائدة في الصناعة من مختلف دول العالم الى جانب  

ت  الذين تجاوز عددهم  فنية. كما  الوفود المسجلين  للفعالية في عدد  الكبير  النجاح  فيما اجتذب    750جسد 
 زائرا .   4000المعرض أكثر من  

من   واسعا  إقباال   أيضا  المؤتمر  قبيل  نظمت  التي  األربع  العمل  ورش  شهدت  ذلك،  الى  باإلضافة 
 المشاركين األمر الذي ساهم في نجاحها على كافة المستويات. 
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بالتعاون    2013نظمت جمعية المهندسين البحرينية المؤتمر والمعرض الدولي التاسع للخرسانة    وذلك 

الفرع السعودي. وكان هذا المؤتمر الذي عقد تحت شعار "اإلنشاءات   –مع الجمعية األمريكية للمهندسين 
سعادة المهندس عصام بن عبدهللا خلف، وزير األشغال بمملكة البحرين    المستدامة" قد عقد تحت رعاية

 . 2013فبراير   13الى  11بمركز الخليج الدولي في فندق الخليج خالل الفترة من  
على   الضوء  المؤتمر  هذا  سلط  شملت    50وقد  فنية  المتحدثين    10ورقة  جانب  الى  أساسية  كلمات 

الدكتو سعادة  دعوة  تمت  وقد  والشئون  المدعوين.   البلديات  وزارة  وزير  نائب  العابدين،  زين  حبيب  ر 
الفعالية   هذه  استقطبت  وقد  االفتتاحي.   الحفل  لحضور  السعودية  العربية  بالمملكة  راعيا    11العمرانية 

في   وقد شارك  المعرض.   فترة  قاموا بعرض معروضاتهم خالل  والذين  البحرين  مملكة  وعارضا من 
تحت   نظمت  التي  العمل  هامش  ورشة  على  العالي"  األداء  ذات  والخرسانة  الخرسانة  "ديمومة  عنوان 

 مشاركا .  25المؤتمر حوالي 
 

   2013جدول المؤتمرات والمعارض المقرر تنظيمها في عام 

الرقم 
 المتسلسل 

 المكان  التاريخ المقترح  عنوان المؤتمر 



 
 
 
 
 

 
 

االجتماعية   1 للمسئولية  البحرين  ومعرض  مؤتمر 
 2013للشركات 

  –مركز الخليج الدولي للمؤتمرات    2013    مارس   3-6

 فندق الخليج 

2013يونيو    19-17   2013منتدى ومعرض الطاقة وحماية المياه  2  BIEC   

2013نوفمبر  27-23   2013مؤتمر ومعرض إدارة الطاقة  3  TBC 

 

 
 
 
 

والمساهمة  إننا   الجهود  وبذل  المؤتمر  لجان  من  العديد  في  للمشاركة  الجمعية  أعضاء  لدعوة  سعداء 
بطاقاتهم إلنجاح الفعاليات. وإننا على ثقة بأن ما يقدمونه من دعم ويعبرون عنه من التزام تجاه نشاطات  

ب بل على الصعيد  الجمعية سوف يساهم في تحقيق نجاح كبير لفعالياتنا ليس على المستوى اإلقليمي فحس
 الدولي أيضا. 

وفي هذا الخصوص، يسر مجلس إدارة الجمعية أن يعبر عن شكره وامتنانه الى المؤسسات التي بادرت  
ارامكو   على  تقتصر  ال  ولكن  المذكورين  قائمة  وتشمل  بسخاء.   الجمعية  نشاطات  تدعم  زالت   وما 

الوزارات  جميع  وكافة  وبناغاز  للبتروكيماويات  الخليج  شركة  البا،  بابكو،  سابك،  والجهات    السعودية، 
المحلية   والمنظمات  المؤسسات  الى  الشكر  بخالص  يتقدم  أن  المجلس  يؤد  كما  البحرين.   في  الرسمية 
المهندسين   جمعية  مع  الدولية  والمعارض  المؤتمرات  بتنظيم  بالتضامن  وقيامهم  دعمهم  على  والعالمية 

 البحرينية مما ساهم في نجاح هذه الفعاليات الى هذا الحد الكبير.  
 

على  وختام والمتطوعين  المؤتمرات  لجنة  أعضاء  إلى  بالشكر  لنتقدم  الفرصة  هذه  ننتهز  أن  يسعدنا  ا، 
 . جهودهم والتزامهم بالعمل معا  كفريق في سبيل أهداف الجمعية وأغراضها 

 

 
 
 

 الدورات الهندسية والتدريب اإلداري :   رابعاً 
 

 مقدمة: 

أدناه   الجدول  عقدت   الدورات يعرض  هو  2012خالل عام    التي  التدريب  لمركز  الرئيسي  الهدف  إن   .

الجمعية   أعضاء  متطلبات  تلبية  جانب  إلى  السوق،  وحاجات  تتناسب  ومتنوعة  شاملة  دورات  تقديم 

الشركات  ذات  وأصحاب  دورات  البحرينية  المهندسين  بجمعية  الخاص  التدريب  مركز  يقدم  رسوم  . 



 
 
 
 
 

 
 

الجام  ومقاعد مجانية لألعضاء   منخفضة  الفرصة ل كما تم    . عات وطالب  لحضور    الجمعية عضاء  إتاحة 

تلك    منبالجمعية    أعضاء  ثمانية  وقد استفاد  .  مزايا العضوية بالجمعيةكجزء من    ات دون أي رسوم دور

 المجانية. المقاعد 

 

 

 اسم المحاضر  تفاصيل الدورة  عدد الحضور  عنوان الدورة التدريبية  #

 إدارة تكلفة المشروع  1

  

 يناير 29-31

كين كيفية تمويل  وتهدف الدورة إلى تعليم المشار 15

، مع التركيز على كيفية السيطرة  المشروع وإدارته

على التكاليف، وإدارة الصول وتقييم جدوى  

تعزيز الربحية   المشاريع المقترحة من أجل

تحسين  تحديد والمشاركين سبل  واإلنتاجية. تعلم

ن الجودة وتقليل  العائد على االستثمار من خالل تحسي

 النفايات 

 السيد جون بالكلوز 

التشريعات البيئية في   2

 البحرين  

 28 مارس 

يتم إعداد التشريعات البيئية على أساس مبادئ حماية   15

  والمسؤولية ئة، بما في ذلك البيئة المحافظةالبي 

واإلشراف واالستدامة. هذه الدورة تشمل المعاهدات  

والقوانين والنظمة والمعايير والمبادئ  واالتفاقيات 

التوجيهية والقانون العام التي وضعت لتنظيم التفاعل  

 بين البشر والبيئة الطبيعية. 

 السيد ريحان أحمد 

 دورة بي.إم.بي  3

 برسوم منخفضة 

 ) دورة مسائية(

 مايو  09 -أبريل  90

مساعدة المشاركين على فهم  ل تعقدبي.إم.بي ندوة   14

متحان التحضير ل وال، بي.إم.بي متطلبات شهادة 

تعلم المهارات    . إلى جانبشهادةللحصول على ال 

والمفاهيم والتقنيات والدوات التي من شأنها مساعدة  

  المشاركين على إدارة مشاريعهم بنجاح. 

عدة محاضرين من  

معهد إدارة 

   المشاريع 

التقارير الفنية  بة تاك 4

 باستخدام الحاسوب 

 )لشركة تطوير( 

 أبريل 09-11

تم تصميم هذا البرنامج  عقدت الدورة لشركة تطوير،  13

لتعليم المشاركين عن الساسيات الفعالة لكتابة  

التقارير الفنية، وذلك باستخدام تكنولوجيا الحاسب  

اآللي، ومنحهم المهارات والثقة لتوليد وثائق واضحة  

 وسهلة القراءة ومدروسة جيدا. 

 السيد جون بالكلوز 

 الهندسة  التقيمية  5

 النموذج 1

  

 أبريل 08-12

قيمية بفعالية من قبل مجموعة تستخدم الهندسة ال ت 11

ركات والمؤسسات لتحقيق أهدافها  واسعة من الش

  VEعملية المرجو من نجاح لتحقيق ال مستمر. بشكل 

  لتجنبإلى قدرتها على تحديد الفرص المتاحة  عودي

التكاليف غير الضرورية مع ضمان الجودة  

واالعتمادية والداء وغيرها من العوامل الحاسمة  

   التي تلبي أو تتجاوز توقعات العمالء. 

عبد العزيز  السيد 

 اليوسفي 



 
 
 
 
 

 
 

   ةعقود الفيديك العام 6

 

 أبريل  17-18

  ضمنمختلف العناصر  الضوء على الدورة  سلطت  12

مع التركيز على  FIDIC 1999عقود من مجموعة 

 "الكتاب الحمر". 1999شروط العقد لبناء 

 السيد هاني غرايبة 

 

مهارات حل المشاكل   7

 واتخاذ القرار

 

 مايو 13-16

وتهدف الدورة إلى تأهيل الموظفين لحل المشاكل   9

واتخاذ القرارات في سياق عملهم وكيفية تطوير 

 وتطبيق كال من قدرات التفكير العقالني واإلبداعي 

 السيد جون بالكلوز 

 عقود الفيديك  شروط  8

)لشركة مطار  

   البحرين(

 

 يونيو 05-06

10  

  ضمنمختلف العناصر  الضوء على الدورة  سلطت 

مع التركيز على  FIDIC 1999عقود من مجموعة 

 "الكتاب الحمر". 1999شروط العقد لبناء 

 

 اآلنسة بوال بوست 

 

كنابة التقارير الفنية   9

ومهارات العروض  

 التقديمية 

 

 أكتوبر 10-13

تم تصميم هذا البرنامج لتعليم المشاركين عن  12

الساسيات الفعالة لكتابة التقارير الفنية، وذلك  

تكنولوجيا الحاسب اآللي، ومنحهم المهارات  باستخدام 

والثقة لتوليد وثائق واضحة وسهلة القراءة ومدروسة  

 جيدا. 

 السيد جون بالكلوز 

التنمية المستدامة   10

وتصميم المباني  

  الخضراء

 سبتمبر 20-60

على المشاكل البيئية العالمية  الدورة  ركزت هذه 20

التركيز   الخضراء، مع وتطوير مبادئ وفوائد المباني  

تصميم المباني الخضراء  على العناصر الرئيسية ل

 ومختلف أنظمة التصنيف الدولية. 

وائل علي  السيد 

 كامل

دورة توجيهية   11

لألعضاء الجدد  

 بالجمعية 

  

 سبتمبر 10-11

هذه   الخاص بالجمعية عقدتبرعاية مركز التدريب  25

الجمعية الجدد،  للخريجين أعضاء  الدورة مجانا 

الممارسات المهنية  ب المسائل المتعلقة على تعرف لل

الكاديمية.    الفترة ال يتم مناقشتها عادة خاللالتي 

مهنة الهندسة  ب الالزمةالمشاركين المعلومات   تعلم

 . محليا ودوليا والقواعد والنظمة

 السيد ضياء توفيقي 

  1) أدوبي فوتوشوب 12

 (2و

 أكتوبر 06-13

في هذه الدورة، يستخدم الطالب أدوات مختلفة من   9

. حيث يستكشفون  أدوات  5CSبرنامج فوتوشوب 

البرنامج، وكيفية استخدامها، وكيفية التعامل مع  

 أدوات اختيار أجزاء من الصور.  

السيد فيلفين  

 فينسينت 

مهارات حل المشاكل   13

 واتخاذ القرار

 

 نوفمبر 04-06

الموظفين لحل المشاكل   وتهدف الدورة إلى تأهيل  9

واتخاذ القرارات في سياق عملهم وكيفية تطوير 

 وتطبيق كال من قدرات التفكير العقالني واإلبداعي 

 جون بالكلوز السيد 



 
 
 
 
 

 
 

دورة توجيهية   14

لألعضاء الجدد  

 بالجمعية 

  13-14 نوفمبر

هذه   الخاص بالجمعية عقدتبرعاية مركز التدريب  29

المسائل  على تعرف  لجامعة البحرين، للالدورة مجانا 

ال يتم مناقشتها  الممارسات المهنية التي ب المتعلقة 

المشاركين  الكاديمية. تعلم  الفترة  عادة خالل

  مهنة الهندسة والقواعد والنظمةب الالزمةالمعلومات 

 . محليا ودوليا

 السيد ضياء توفيقي 

 

 

 

 : 3201خطة واقتراحات العام 

المخطط  التدريبية  الدورات  اختيار  المشاركين    على   ا  استناد   2013لعام    لها   تم  واحتياجات  توصيات 

هذه    عقد   من الهدف  إن  .  الدورات التدريبية  حول دراسات تم اجراءها    وذلك من خالل   ومتطلبات السوق 

أدائهم   حياتهم المهنية وتحسين في تطوير  اهمةالمهندسين المتدربين للمس لدى عرفة المالدورات هو تعزيز 

أجل    العم والكفاءة، فضال عن  مجدية مشاريع    تنفيذ من  التكلفة  أمنا    المحافظة على  من حيث  أكثر  بيئة 

الم    تم ونظافة.   المخصاختيار  مجاالتهم  ت دربين  في  الدولية.  أحب السوق    لتزويد ين  المهنية  المعارف  دث 

التدريب ص  يحر البحرينية   مركز  المهندسين  بجمعية  مستوى   على   الخاص  الت  رفع  تلبية  ودريب  نوعية 

   .بشكل أفضللهندسة والمجتمع  مهنة الخدمة المعايير الدولية 

  :  ونسعى لتحقيق مايلي خالل الفترة القادمة 
 
  تمكينمن دعم بات التدريبية العامة الدور. 1
  لمهندسينلوالمعرفة  توفير دورات تطوير المهارات  . 2
  الدورات الداخلية لشركات القطاع الخاص والوزارات  . 3
  لتدريب لتعيين مدير . 4
  (QAA)  جودةالدارة الجودة والذي يتضمن متطلبات هيئة ضمان إلإنشاء نظام  . 5

تصنيف    من أجل تحسين  ، متطلبات هيئة ضمان الجودة وفقا لتقرير مراجعة الحسابات  مناالنتهاء . 6
 . "إلى مستوى "مقبول  (QAA)جودةالهيئة ضمان  المركز في

التدريب   . 7 مركز  أرباح  صافي  نجاح    زيادة  في  فعّال  بشكل  والمساهمة  المستمر  للتعاون  التدريب 

 المركز.

 
 األنش طة الع امة :   خامساً 

 

 ملتقى الثالثاء  –أ 



 
 
 
 
 

 
 

خالل األشهر اإلثني عشر تم تنظيم العديد من المحاضرات أيام الثالثاء، وكانت الغالبية العظمى بالتعاون 

منا بالغ الشكر والتقدير. ولألسف الشديد    فلهم فرع البحرين،    -مع معهدي المهندسين الهنود والباكستانيين

 : ا قليلة جدا. وتم حصر المحاضرات في الجدول التاليفقد كانت المحاضرات التي نظمتها الجمعية لوحده

 
  مقدم المحاضرة عنوان المحاضرة  التاريخ 

10-01-

2012 
  .1 الدكتور فهد الشهابي  دور العالقات العامة في تعزيز المهارات الهندسية  

24-01-

2012 
  .2 السيد ايوجين ماك ماهون  استمرارية التطوير المهني   

06-03-

2012 

المنتجات  مع  البيئة  سالمة  العالي،  لإلدالء  العصري  التطبيق 
 المتورمة 

  .3 السيد روب كونزيت  

20-03-

2012 
  .4 السيد كيث كالرك  من أجل مجتمع منخفض الكربون: خارج حدود البالغة  

03-04-

2012 
  .5 السيدة ايمان بوراشد  استراتيجيات  وتكتيكات التسويق للمهندسين 

13-04-

2012 

تقنيات  لتدريس  مجانية  نهائية  جلسة  مع  اليوجا  استعراض  معرض 
 التنفس 

  .6 السيد روميولو

15-04-

2012 
  .7 السيد مايك روجرز  المسارات الى العضوية واألعمدة الثالثة للمؤهل المهني

17-04-

2012 

والسيد  التقنيات المتقدمة في إصالح الخرسانة ومنع تسرب األمطار  عيسى  ان.  سيمان  السيد 
 صالح البورنو 

8.  

15-05-

2012 
  .9 السيد ريهان احمد والسيد طارق ملك كفاءة الطاقة من خالل تدقيق الطاقة  

20-05-

2012 
  .10 السيد ام.جي. جيرام المركبات المهجنة  –سيارات الصدى 

29-05-

2012 
  .11 السيد شريف وجدي  دي 3نحو بيئة تفاعلية معلوماتية  –المنامة الظاهرية 

05-06-

2012 
  .12 الدكتور محمد حسن الحمران   كيف تستفيد أقصى ما يمكن من قواك الباطنة والعقلية  

10-07-

2012 
  .13 السيدة ايمان الصباح  ارشادات في الكتابة والمقابالت 

19-07-

2012 
  .14 الدكتورة لين بارات  محاضرة حول الشعاب االصطناعية

10-09-

2012 
  .15 السيد فرانك سابوري  محاضرة حول التمدن االيكولوجي وجزر الطاقة  

25-09-

2012 
  .16 يوجين جيه.ماك ماهون وزيد الواري  دراسة حالة"  –"استمرارية التطوير المهني  استمرارية التطوير المهني

23-10-   .17 السيد محمد نور عبدالنبي   البحرينتاريخ استخدامات األرض وتطويرها في 



 
 
 
 
 

 
 

2012 

06-11-

2012 

ومجمعات  النفط  مصافي  في  الجوية  للمبردات  الموثوقية  تحسين 
 البتروكيماويات 

  .18 السيد ابهاي تشاندا جكار

13-11-

2012 
  .19 السيد ادريان كوكريم وريحان احمد تحدي ادارة النفايات البلدية في البحرين

08-01-

2013 
  .20 القبطان هيثم القصاب   الحريق والسالمة في المباني 

29-01-

2013 
  .21 السيد تشينج تشين كيونج أطول نفق مجاري ذو االنحناءات المتعددة في الشرق األقصى  

 

 نادي الخطابة  –ب 

   جدا    ا  مثيرو مثمرا    ا  تعليمي  اجتماعا   12  عقد  .1
  خالل (DTAC 2012) " توستماسترزلل  السنوي  المؤتمر اللجنة التنفيذية للنادى "اعضاء حضر .2

   تدريبية   دورات  أربع  فيوا شارك  ، و البحرين في  2012 مايو  26-24  من الفترة
 الخطابة خمسة أعضاء جدد إلى نادي  انضم  .3
  )على مستوى "المنطقة" توستماسترز مسابقات  في  للمشاركة أعضاء ثالثة  ترشيح  تم  .4
  31  الجمعة يوم جمعية ال في  عقد  الذى" توستماسترزلل  المفتوح البيت "  معرض المشاركة فى  .5

 2012  أغسطس
 12/2012/  21  الجمعةيوم   في" البرلمانية  اإلجراءات " بشأن   عمل  ورشة  المشاركة فى  .6
  17ة إلى "اجتماع تعليمي للتوستماسترز" يوم السبت يدعوة اعضاء جمعية المهندسين البحرين تم  .7

في مقر جمعية المهندسين البحرينية و ذلك للتعرف على فوائد   00:19الساعة  2012نوفمبر  
 االنضمام إلى "نادي التوستماسترز لجمعية المهندسين البحرينية ". 

  يوم  توستماسترزال نادي إلى  لالنضمام (NMOP) جدد  اجتذاب أعضاء المشاركة فى برنامج  .8

  2012  ديسمبر 7 الجمعة
  ديسمبر 7 الجمعةيوم    " المسابقة "رئيس   والمحكمين "   ركبي"  عمل بشأن  تى المشاركة فى ورش  .9

2012 
 2012  ديسمبر  28 الجمعة يوم  thon)-a-(Speak   برنامج و تنظيم  المشاركة .10

 
 ش ئون األعض اء والمه نة اً:   دس سا 
 

 طلبات االنضمام للجمعية :  ❖
عام   إلى  2012خالل  االنضمام  أجل  من  الطلبات  من  عددا   الجمعية  تلقت  المهندسين  ،  جمعية 

طلبا ،  وبعد مراجعة تلك الطلبات من قبل لجنة شئون العضاء     219البحرينية، وقد بلغ مجموعها  
انضمام   على  المجلس  وافق  فقد  اإلدارة،  مجلس  على  الفئات   أعضاء   208وعرضها  مختلف  من 

المتبعة ف   11العضوية، وتم رفض   الجمعية، كما تم  طلبا  نظرا  لعدم استيفائها للشروط والمعايير  ي 
 عضوا .     14إقرار طلبات ترفيع العضوية لـ 



 
 
 
 
 

 
 

المهندس عامر علي بن رجب   والمهنة  لجنة شئون العضاء كال  من  مدير شئون العضاء  تضم 
وأمين السر المهندس جواد الجبل والدكتورة وفاء المنصوري والدكتور أسامة البحارنة  والمهندس  

جناحي.  عام    عيسى  خالل  المقدمة  بالطلبات  إحصائية  يلي  الفئات     2012وفيما  حسب  وتوزيعها 
 والتخـصصات:  

 

 

 توزيع الطلبات الجديدة المقبولة حسب فئة العضوية مبينة في الجدول التالي: 

 

 

 التخصصات: توزيع الطلبات حسب 

 العدد  التخـصص 

 74 هندسة مدنية  

 31 هندسة معمارية

 29 هندسة ميكانيكية

 20 هندسة كهـربائية 

 14 هندسة كيمائية 

 40 تخصصات أخرى 

 208 المجموع

 

 المؤتمرات والدورات :   ❖
 

 العدد  فئة العضوية

 - زميل

 53 عامل 

 38 خريج 

 21 مؤازر

 96 طالب 

 208 المجموع



 
 
 
 
 

 
 

مقعدا  مجانيا  لعضاء الجمعية لمختلف فئات العضوية،     134أتاحت الجمعية الفرصة إلى ما مجموعه  
من العضاء الدورات وورش    72المؤتمرات التي تنظمها الجمعية، بينما حضر    62وقد حضر منهم  

السابقة  العوام  في  المماثلة  باإلحصائيات  مقارنة  كبيرة  زيادة  ذلك  وفي  التدريبية،  يقارب   العمل  بما 
تنظمها جهات  فض   2011زيادة عن سنة    %56 انتداب عدد من العضاء لحضور مؤتمرات  ال  عن 

 حكومية وأهلية خالل العام ذاته.  

   

 :برنامج المنح الدراسية ❖
 

 منح جامعة البحرين:  •

  40واصلت جمعية المهندسين برنامج صرف المنح المالية لطلبة الهندسة في جامعة البحرين حيث تقدم  
طالب لإلنتقال    4طلبات أخرى، كما انسحب    4طالب خالل هذا العام و تم رفـض    26طلبا  استفاد منها  

غير  أخرى  جامعات  في  لدراسة  أنتقلوا  أو  الهندسي  التخصص  غير  أخر  دراسي  لتخصص  جامعة    إما 
العام   هذا  المنح  من طالب  تخرج  وقد  ونظرا     6البحرين،   الهندسية   التخصصات  مختلف  من  طالب 

الجمعية سداد مصروف جيب لكل طالب بمبلغ وقدره   الدراسية فقد قررت  الكتب  تكاليف شراء  الرتفاع 
 . دينارا  للمنحة الجـزئية في الفصل الواحد   50 دينار لطالب المنحة الكلية و 100

من   المهندسين  أبناء  منح  يتعلق بصرف  أخر  مقترحا   اإلدارة  مجلس  أقر  الماضي  العام  هذا  أواخر  وفي 
 دارسي التخصصات الهندسية، وتجري الترتيبات لوضع اللوائح والشروط المتعلقة بذلك.

 

 األنشطة والفعاليات:  ❖
االجتماعات الدورية التي دعا إليها المجلس  شاركت المهندسة هدى سلطان فرج لجنة المهندسات في كافة 

العلى للمرأة ممثلة عن الجمعية، وتضمنت أيضا  حضور المهندسات لبعض الندوات التوعوية والمتعلقة  
 بالمرأة وشؤونها. 

 

 المعارض المهنية:  ▪
في   الجمعية  شاركت  فقد  الهندسة،  دراسة  في  لترغيبهم  الطلبة  بين  الوعي  نشر  على  منها  حرصا  

 ارض المهنية التالية: المع
 

  7-5خالل الفترة من    2012معرض عالم المهن السنوي الذي تنظمه جامعة البحرين لسنة   -أ
، وقد تناوب العضاء على حضور الجناح الخاص بالجمعية على مدى ثالثة    2012مارس  

 أيام متتالية. 
عا -ب  معرض  في  الجمعية  التخصصات  مختلف  من  والمهندسات  المهندسين  من  وفد  لم  مثل 

 .   2012من مارس    15المهن بمدرسة البيان وذلك يوم الخميس الموافق 
الفترة من   -ت  الذي عقد خالل  الخضراء  لتقنيات  الدولي  البحرين  مارس    15  -12وفي منتدى 

خمسة    2012 حضور  على  عالوة  للمعرض،  التبعة  االجنحة  أحد  في  الجمعية  شاركت 
 أعضاء لجلسات المنتدى المذكور  

ساجدة    -ث  اآلنسة  العضوية  شؤون  مسؤولة  و  الـجـبل  جـواد  المـهنـدس  الســر  أمـين  حضر 
يونيو    28لتمثيل الجمعية في معرض عالم المهن الخاص بهم بتاريخ     AMAالعالي لجامعة  

 من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة والنصف مساء  .  2012



 
 
 
 
 

 
 

 

 مشروع تحديث بيانات األعضاء: ▪
في  استعانت   العضاء  بيانات  تحديث  في  للمساعدة  الفردان  سلمى  المهندسة  بإحدى عضواتها  الجمعية 

 . سجالت الجمعية والتأكد من صحة المعلومات وتحديث قاعدة البيانات لألعضاء  

 

 

 تفاصيل إحصائية بأعضاء جمعية المهنـدسين البحرينية 
 2012ديسمبر  31في 

 

 العضوية ( عدد األعضاء حسب فئة 1جدول رقم )

 عدد األعضاء 

 فئة العضوية 

 زميل 19

 عامل  953

 خريج  181

 مؤازر 94

 طالب  394

 المجموع  1641

 ( عدد العضاء حسب التخـصـص 2جدول رقم )

 المجموع 

 

تخصصات  
 أخرى

هندسة 
 معمارية 

هندسة 
 كيميائية 

هندسة 
 كهربائية 

هندسة 
 ميكانيكية 

 هندسة

 مدنية 

 الفئة 

 

 زميل 7 6 3 1 0 2 19

 عامل  339 157 164 52 118 123 953

 خريج  38 27 26 13 45 32 181

 مؤازر 27 14 15 2 5 31 94

 طالب  74 46 56 53 93 72 394

 المجموع  485 250 264 121 261 260 1641

 النسبة  30% 15% 16% 7% 16% 16% % 100



 
 
 
 
 

 
 

 ( عدد ونسبة األعضاء حسب الجنسية 3جدول رقم )

 

 المجموع 

 بحريني غير 

العدد                                  
 النسبة 

 بحريني 
العدد                          

 النسبة 

  

 الفـئـة 

 زميل 15 1% 4 1% 91

 عامل  629 50% 324 83% 953

 خريج  173 14% 8 2% 181

 مؤازر 53 5% 41 10% 94

 طالب  380 30% 14 4% 394

 المجموع  1250 76% 391 24% 1641

 (عدد ونسبة األعضاء حسب الجنس 4جدول رقم )

 

 المجموع 

 إنــــاث 

 

النسبة   العدد                     

 ذكـــور

  العدد                  النسبة 

 الفئة 

 زميل 19 2% - - 19

 عامل  847 64% 106 34% 953

 خريج  117 9% 64 20% 181

 مؤازر 90 7% 4 1% 94

 طالب  255 18% 139 45% 394

 المجموع  1328 81% 313 19% 1641

 

   361عضوية مدى الحياة     +  ▪
 1280بقية االعضاء الفاعلين     ▪

1641المجموع                              



 
 
 
 
 

 
 

 الش ئون اإلع المية :   سابعاً 

 

 خالل السنة الماضية، قامت اللجنة اإلعالمية بإنجاز التالي: 

 

 ." مجموعة المهندس األعضاء عبر "تعميم أنشطة الجمعية إلى  .1

استمرار توثيق الصالت مع الصحافة ومتابعة ما ينشر فيها عن الجمعية والمشاريع الهندسية ومهنة   .2

 الهندسة عموماً.

 . عبر وسائل اإلعالم المختلفةونشرها المتعددة تغطية أنشطة لجان وفعاليات الجمعية  .3

الدول المجاورة لنشر أخبار جمعية المهندسين البحرينية في  التواصل مع الجمعيات الهندسية في  .4

 مجالتها الهندسية. 

 العمل على األرشفة اإللكترونية لجميع صور وأخبار الجمعية.  .5
 نشرات إلكترونية شهرية.  3إصدار  .6

تشكيل لجنة إعالمية لكل مؤتمر هندسي، تتعدد مهماتها حسب نوع وحجم المؤتمر للوصول إلي   .7

 مية المناسبة للحدث.  التغطية اإلعال
 

 التوصيات المقترحة من أجل تطوير إدارة اإلعالم بالجمعية : 

 

المشاركة في المسابقات الهندسية العالمية  والفعاليات االجتماعية المحلية من أجل نشر ثقافة   •

 الهندسة.
رهم العمل على تحديد يوم في السنة لتكريم الصحف ووسائل اإلعالم الداخلية والخارجية، لشك •

 على إسهاماتهم في نشر وتغطية فعاليات وأخبار الجمعية .
 القيام بزيارات ميدانية لوسائل اإلعالم المختلفة لبناء جسور تواصل مثمرة.  •
بناء جسور تواصل بناءة مع الجمعيات المهنية المختلفة من أجل اإلسهام بالحركة التطوعية في   •

 البحرين.
 
 
 
 

 
 
 
 

 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المهندس جواد جعفر الجبل                                            المهندس عبدالمجيد القصاب

 رئيس جمعية المهندسين البحرينية                                     أمين السر                         


