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مقدمة :
إن مــن شــأن هــذا الكتيــب أن يوفــر فكــرة مقتضبــة عــن جمعيــة المهندســين البحرينيــة ويتيح مختلــف الخيــارات والفرص للمشــاركة 
الفعّالــة فــي مجــاالت العمــل التطوعــي المهنــي واالحترافــي بمــا يتناســب مــع التخصــص الهندســي والميــول الشــخصية، فضــًا عــن 
أن العمــل التطوعــي يســاهم فــي تنميــة المــدارك وتحديــث المعلومــات المهنيــة واالســتفادة القصــوى مــن التواجــد وســط التجمــع 

الهندســي األوحــد فــي مملكــة البحريــن.

ونأمــل مــن خــال محتــوى الكتيــب أن نقــدم نبــذة مختصــرة تعكــس صــورة واضحــة حــول الجمعيــة ومــا تقدمــه مــن خدمات وأنشــطة 
ــات  ــات والتقني ــدث النظري ــي أح ــة وتحاك ــية العالمي ــات الهندس ــه الهيئ ــا تقدم ــي م ــة تضاه ــتويات رفيع ــام وبمس ــوال الع ــة ط مهني
المتوافــرة، وذلــك علــى ضــوء مــا اســتفدناه طــوال األعــوام الماضيــة مــن  عاقــات وطيــدة مــع الهيئــات الهندســية الخليجيــة والعربيــة 

والدوليــة، مــا أكســبها خبــرات وتجــارب واســعة فــي مجــال عملهــا. 

وتفخــر جمعيــة المهندســين البحرينيــة بكونهــا المنظمــة األهليــة الرائــدة فــي العمــل التطوعــي والمهنــي فــي مملكــة البحريــن منــذ 
تأسيســها فــي يوليــو 1972، حيــث اســتمر عطاؤهــا اإليجابــي لصالــح مملكتنــا الحبيبــة بمــا يعــود بالنفــع والفائــدة لمهنــة الهندســة 
ــد  ــا العدي ــي بذله ــادة الت ــود الج ــل دون الجه ــكل متواص ــدة وبش ــرة متصاع ــق بوتي ــه أن يتحق ــا كان ل ــك م ــرام، كل ذل ــا الك وألعضائه
مــن أعضائهــا لتنفيــذ برامجهــا طــوال األعــوام الماضيــة، والدعــم الــذي تلقــاه الجمعيــة مــن القيــادة الرشــيدة ومؤسســاتها الفاعلــة 

وبالمثــل مــا نلمســه مــن مــؤازرة الشــركات الصناعيــة.

مجلس اإلدارة
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1     طبيعة الجمعية 
هــي جمعيــة مهنيــة تطوعيــة تعنــى بشــئون قطــاع المهندســين فــي البحريــن وترعــى مصالحهــم وتســعى لتطويــر 

قدراتهــم مــن خــال برامجهــا الفنيــة واالجتماعيــة. 

2     تأسيس الجمعية 
الجريــدة  الجمعيــة رســميًا فــي  إشــهار  تــم 

ــم  ــو 1972. وت ــخ 1 يولي ــادرة بتاري ــمية الص الرس

وقــد   .1992 مــارس   15 فــي  تســجيلها  إعــادة 

اســتطاعت بانطاقتهــا أن تقــدم مجموعــة 

مــن األنشــطة والفعاليــات والبرامــج الموجهــة 

إلــى القطــاع الهندســي، وذلــك بمشــاركة نخبــة 

مــن الخبــراء واالختصاصييــن المرموقيــن.

المؤســســون
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3    مقر الجمعية  
ســبق للجمعيــة أن اتخــذت مقــار عمــل مؤقتــة، بعضهــا كان لغــرض عقــد اجتماعــات مجلــس إدارتهــا، وانتقلــت لفتــرة طويلــة فــي 

المقــر الســابق لســاح الجــو الملكــي المعــروف ب«آريــف RAF« فــي المحــرق حتــى اســتقرت فــي المبنــى الحالــي بالجفيــر الــذي تــم 

افتتاحــه رســميًا فــي يونيــو 1992.
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والعمليــة  العلميــة  الهندســية  باألبحــاث  القيــام  	
وتشــجيعها عــن طريــق النشــر والمســابقات والمؤتمــرات 
المعلومــات  وتبــادل  العلميــة،  والزيــارات  والمحاضــرات 
بيــن الجمعيــة والجمعيــات والمؤسســات الهندســية فــي 

األخــرى الــدول 
ميــن وخبــراء الــرأي فــي النواحــي الهندســية إذا  نــدب المحكِّ  

ــك ــا ذل ــب منه ُطل
تشــجيع التدريــب والتطويــر المهنــي الهندســي فــي البحريــن   

ــرة ــائل المتيس ــف الوس بمختل
المحافظة على أخاقيات المهنة وسلوك ممارستها  

4    أهداف الجمعية  
المســاهمة فــي تطويــر النهضــة الصناعيــة والعمرانيــة فــي  	

ــن البحري
المســاهمة فــي تنظيــم قواعــد مهنــة الهندســة ورفــع   

المختصــة  األخــرى  الجهــات  مــع  بالتعــاون  مســتواها 
التعبير عن المصالح والحقوق المهنية ألعضائها  

توثيق روابط الود والزمالة بين أعضائها  
العلمــي  التعــاون  وتوثيــق  الصــات  توطيــد  علــي  العمــل   
والفنــي بيــن المهندســين فــي البحريــن مــن جهــة وبينهــم 
وبيــن زمائهــم فــي الــدول العربيــة وباقــي دول العالــم مــن 

ــرى ــة أخ جه

5    النظام األساسي والالئحة الداخلية 
ــة  ــر الجمعي ــي مق ــر 1996 ف ــخ 31 يناي ــا بتاري ــتثنائيًا له ــًا اس ــة اجتماع ــين البحريني ــة المهندس ــة لجمعي ــة العمومي ــدت الجمعي عق
بالجفيــر، حيــث أقــرت النظــام األساســي والائحــة الداخليــة. ويضــع النظــام األساســي كافــة القواعــد األساســية والشــروط الواجــب 
اتباعهــا لــدى ممارســة األنشــطة التطوعيــة فــي الجمعيــة. ومــن األهميــة بمــكان أن يّطلــع األعضــاء علــى مــواده مــن أجــل اإللمــام 

بتفاصيــل األنظمــة والشــروط المتعلقــة بعمــل الجمعيــة ولوائحهــا.
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د.م عبد اللطيف جاسم كانو
1972	-	1973	ثم	1976	-	1977

 م. جميل كاظم العلوي
1985  - 1982

 م. سعيد عبد اهلل عسبول           
2003  - 2002

 م. محمد خليل السيد           
2007  - 2004

 م. عبدالمجيد بشير القصاب           
  2013  - 2008

 م. مسعود إبراهيم الهرمي           
2017  - 2014

م. هشام عبد الملك الشهابي 
1989  - 1986

م. عماد عبد الرحمن المؤيد 
 1993 - 1990

م. عبد اهلل محمد جمعة  
1995  - 1994

د.م ضياء عبد العزيز توفيقي       
1996 - 2001 ثم 2018 حتى اآلن

 د.م حسن عبد اهلل فخرو
1974 - 1975 ثم 1981-1978

6   الرؤساء السابقون لجمعية المهندسين البحرينية
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زميل: 
يجــب أال يقــل عمــره عــن أربعيــن عامــا ومضــت علــى عضويتــه 
بالجمعيــة فتــرة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات ولديــه خبــرة ال تقــل 

عــن خمــس ســنوات فــي مجــال الهندســة أو العمــارة.

عامل:	
ويشــترط أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة البكالوريــوس فــي 
الهندســة أو العمــارة مــن جامعــة تعتمدهــا الجمعيــة، ويتمتــع 

ــي. ــال الهندس ــي المج ــنوات ف ــاث س ــن ث ــل ع ــرة ال تق بخب

خريج:	
وينبغــي أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إحــدى 
التخصصــات الهندســية مــن جامعــة معتمــدة وتقــل خبرتــه 

العمليــة عــن ثــاث ســنوات.

مؤازر:	
أن يكــون قــد أحــرز مؤهــًا أكاديميــًا فــي أحــد مجــاالت الهندســة 
ال يقــل عــن ســنتين فــي مؤسســة أكاديميــة معتــرف بهــا مــن 
ــادل  ــًا يع ــًا أكاديمي ــرز مؤه ــد أح ــون ق ــة، أو أن يك ــل الجمعي قب
وفقــًا  بهــا  المعتــرف  التخصصــات  إحــدى  فــي  البكالوريــوس 

ــة. ــة للجمعي ــح الداخلي للوائ

طالب:  
أن يكــون منتظمــًا فــي مقــرر دراســي هندســي فــي جامعــة 

الجمعيــة. تعتمدهــا 

فخري: 	
يمنــح مجلــس اإلدارة لقــب عضــو فخــري لألشــخاص الذيــن 
ــًا أو أن تكــون لهــم ميــزة  ــًا أو مادي تنتفــع منهــم الجمعيــة أدبي

ــة. ــة الهندس ــة بمهن ــوم المرتبط ــي العل ف

7    العضوية
تنقسم العضوية في الجمعية إلى ست فئات على النحو التالي:
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الهندسة المدنية   

الهندسة المعمارية   

الهندسة الميكانيكة  

الهندسة الكهربائية واإللكترونية.  

هندسة المناجم والتعدين  

الهندسة الجيولوجية  

هندسة النفط  

الهندسة الكيميائية  

التصميم الداخلي  

الهندسة الدقيقة وأجهزة التحكم  

هندسة الطيران والفضاء   

8     التخصصات  :
تندرج بعض التخصصات الهندسية التي تعتمدها الجمعية ضمن التخصصات الرئيسية التالية:
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إمكانيــة التطــوع فــي فعاليــات وأنشــطة الجمعيــة ضمــن   
ــن  ــين آخري ــع مهندس ــب م ــي جن ــًا إل ــة جنب ــا المتنوع لجانه
مــن تخصصــات مختلفــة، ومواقــع عمــل عديــدة والتعــرف 

ــم. ــم وتجاربه ــن خبراته ــتفادة م ــم واالس عليه

المهندســين  وتدريــب  توظيــف  خدمــة  مــن  االســتفادة   
التخــرج. حديثــي 

البحريــن  الحصــول علــى منــح تعليميــة لطلبــة جامعــة   
الهندســية. التخصصــات  لجميــع 

كمجلــة  الجمعيــة  إصــدارات  علــى  مجانــًا  الحصــول   
المهنــدس والنشــرة الشــهرية اإللكترونيــة »المهنــدس 

تايمــز«.   

المشــاركة فــي عضويــة   الشــعب والروابــط  الهندســية   
لتخصصيــة ا

الهندســية  الجمعيــة  عضويــة  علــى  الحصــول  شــرف   
البحريــن. مملكــة  فــي  الوحيــدة 

الحصــول علــى أخبــار وتعميمات وبرامــج الجمعيــة )الندوات   
الفعاليــات( عبــر  والمؤتمــرات والملتقيــات، وغيرهــا مــن 

ــي. ــل االجتماع ــائل التواص ــف وس مختل

المشاركة في فعاليات وأنشطة الجمعية.  

ــادر  ــات والمص ــتجدات والمعلوم ــر المس ــى آخ ــول عل الحص  
فــي المجــال الهندســي.

ــات التــي  إمكانيــة المشــاركة فــي حضــور النــدوات والمنتدي  
الجمعيــة.  تنظمهــا 

المؤتمــرات  فــي  للمشــاركة  مخفضــة  خصومــات   
التــي  العمــل  وورش  التدريبيــة  والــدورات  واالجتماعــات 
العاقــة.  ذات  األخــرى  والجهــات  الجمعيــة  تنظمهــا 

الحصــول علــى مقعــد مجانــي فــي أحــد البرامــج التدريبيــة   
المتبعــة. للشــروط  وفقــًا 

9    مزايا العضوية وفوائدها :
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ــى تشــكيل اللجــان المؤقتــة  تنفــذ الجمعيــة أنشــطتها عبــر عــدة لجــان داخليــة يشــارك فيهــا األعضــاء، ويعمــد مجلــس اإلدارة إل
والدائمــة وفقــًا لدواعــي الحاجــة إليهــا، وهــي كالتالــي:

لجنة المؤتمرات والمعارض  

لجنة استراتيجية التدريب  

لجنة اإلعام والعاقات العامة  

لجنة شئون األعضاء والمهنة  

لجنة الترويج والمزايا  

لجنة المنح  

لجنة يوم المهن الهندسية  

لجنة األنشطة الفنية  

وخدمــة  االجتماعيــة  األنشــطة  لجنــة   
لمجتمــع ا

لجنة الخبراء والمحكمين  

لجنة التواصل االجتماعي  

 10   أهم اللجان العاملة  
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تشارك الجمعية عبر أعضائها في لجان رسمية، نجملها فيما يلي:

مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية  

المجلس األعلى للمرأة  

HPMP لجنة البيئة  

لجنة التثمين  

لجنة التظلمات  

ــى  ــول عل ــي الحص ــرج ف ــي التخ ــاء حديث ــاعدة األعض ــرض مس ــو 2018 لغ ــي يولي ــن« ف ــل »تمكي ــدوق العم ــع صن ــة م ــدت الجمعي تعاق
ــادي واحــداً مــن أهــم أهــداف الجمعيــة المتعلــق بالتدريــب  وظائــف تتناســب مــع مؤهاتهــم الدراســية. ويحقــق هــذا البرنامــج الري

ــروط. ــم الش ــق عليه ــن تنطب ــاء الذي ــف لألعض والتوظي

11     مشاركة الجمعية في اللجان الرسمية

12    برنامج توظيف وتدريب المهندسين حديثي التخرج »تمهيد«:
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بــه  يضطلــع  الــذي  للــدور  وتكريمــًا  تقديــراً 
النهضــة  مســيرة  فــي  البحرينــي  المهنــدس 
العزيــزة،  التــي بشــهدها مملكتنــا  العمرانيــة 
فقــد تقــرر تخصيــص يــوم 15 أكتوبــر مــن كل 
البحرينــي المهنــدس  بيــوم  لاحتفــال  عــام 

13    يوم المهندس البحريني
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ــر 2018 تــم إطــاق فكــرة الجائــزة لتحفيــز المهندســين علــى  ضمــن احتفــاالت الجمعيــة بيــوم المهنــدس البحرينــي فــي 15 أكتوب
االبتــكار واإلبــداع فــي المجــال الهندســي وحشــد إمكانيــات المهندســين البحرينييــن لخدمــة مملكــة البحريــن فــي التنميــة ورفــع 
شــأن مهنــة الهندســة والنهــوض بمســتواها العلمــي والمهنــي واالرتقــاء بمســتوى المهندســين البحرينييــن مهنيــًا واجتماعيــًا 

وثقافيــًا وعلميــًا.

تضمن الجائزة لعام 2019 الفئات اآلتية :

جائزة المهندس المتميز  
جائزة أفضل مشروع تخرج  

وفي كل عام يتم تحديد فئات مختلفة للجائزة

14    جائزة جمعية المهندسين البحرينية
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لجمعية المهندسين البحرينية حضور أساسي في الهيئات الهندسية الخارجية التالية:

االتحاد الهندسي الخليجي  

اتحاد المهندسين العرب  

WFEO“ الفيدرالية العالمية للمنظمات الهندسية  

”FIDIC“ الفيدرالية الدولية للمهندسين االستشاريين  

15    العالقات المهنية الخارجية
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نظمت جمعية المهندسين البحرينية عدداً كبيراً من المؤتمرات اإلقليمية والعالمية، أهمها:

مؤتمر الشرق األوسط حول التآكل.  

المنشــآت  ومعالجــة  تدهــور  حــول  العالمــي  المؤتمــر   
. الخرســانية 

منتدى االتصاالت العربية .  

مؤتمر ومعرض الشرق األوسط للفحوصات الإلاتافية.  

  الملتقى الهندسي الخليجي.

  المؤتمر الهندسي العربي.

  معرض البحرين الدولي للعقارات.

  مؤتمر الشرق األوسط حول الصيانة واالعتمادية.

  المؤتمــر التخصصــي حــول التقــدم البيئــي فــي مجــال 
والبتروكيميائيــة. البتروليــة  الصناعــات 

16   أهم المؤتمرات التي تم تنظيمها  
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 18    المطبوعات: 17   مركز التدريب  

عمــدت الجمعيــة إلــى افتتــاح مركــز التدريــب فــي 12 مــارس 
ــن  ــد م ــاول العدي ــل  تتن ــم دورات وورش عم ــك لتنظي 2001، وذل
المواضيــع الهامــة فــي مجــال الهندســة واألمــور المتعلقــة 
ــت  ــرية، وحصل ــوارد البش ــر الم ــة وتطوي ــة واإلداري ــور الفني باألم
العمــل  الرســمي مــن قبــل وزارة  الترخيــص  الجمعيــة علــى 
والشــئون االجتماعيــة بمملكــة البحريــن فــي عــام 2003، وقــد 
تــم تجهيــز المركــز بأحــدث األجهــزة المتقدمــة والضروريــة 

لتســهيل عمليــة التعلــم والتكيــف مــع أحــدث التقنيــات.

مجلــة المهنــدس:  تصــدر الجمعيــة مجلــة »المهنــدس«، 
وهــي مجلــة دوريــة فنيــة تختــص بالمواضيــع الهندســية الفنيــة 
عمــل  أوراق  وأهــم  المتخصصــة  المقــاالت  بعــض  وتحــوي 

المؤتمــرات ومشــاريع التخــرج لطلبــة الهندســة.

كتيبــات  أصــدرت  أن  للجمعيــة  ســبق  أخــرى:	 مطبوعــات 
التاليــة: العناويــن  تحمــل  وتوعويــة  توثيقيــة 

كيف تبني بيتك    

التخصصات الهندسية  

اإلنجازات الهندسية في عصر األمير الراحل   

ً سنفتقدك كثيرا  

40 عامًا من العطاء  
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ــر العمــل اليومــي وينفــذ خطــط عمــل مجلــس اإلدارة، وتتــوزع المســئوليات علــى  ــر التنفيــذي الــذي يدي يتــرأس الــكادر اإلداري المدي
ــا. ــبة وغيره ــة والمحاس ــام والعضوي ــب واإلع ــارض والتدري ــرات والمع ــل المؤتم ــام مث أقس

يتــم اإلعــداد لتنظيــم نــدوات ومنتديــات تتنــاول مواضيــع تنتهي 
إلــى محاضــرات  إلــى المســئولين، باإلضافــة  بتوصيــات ترفــع 
هندســية وفنيــة هامــة، وذلــك وفــق جــدول معــد مســبقًا 

ــنة.  ــي الس ــات ف ــع 4 منتدي بواق

20    منتديات جمعية المهندسين  

19   الكادر اإلداري 
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يتكون مجلس اإلدارة من : 

ويتــم انتخــاب رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة كل ســنتين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة، وذلــك لثــاث دورات انتخابيــة كحــٍد 
أقصــى.  

الرئيس  

نائب الرئيس  

أمين السر  

األمين المالي  

مدير المؤتمرات والمعارض   

مدير التدريب  

مدير اإلعام والعاقات العامة   

مدير األنشطة العامة وخدمة المجتمع  

مدير شئون األعضاء والمهنة  

21   أعضاء مجلس اإلدارة
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الملتقى األول لرؤساء وأعضاءمجلس اإلدارة السابقين
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الملتقى الثاني لرؤساء وأعضاءمجلس اإلدارة السابقين


