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ــن لــــدن حــضــرة  ــة ســامــيــة مـ ــايـ تــحــت رعـ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
حفظه  المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
هللا ورعـــــــاه، وبـــحـــضـــور مــعــاـلـي الــشــيــخ 
خالد بن عبد هللا آل خليفة نائب رئيس 
ــي الــحــفــل،  ــوزراء، مــمــثــل راعــ ــ ــ مــجــلــس الـ
البحرينية  المهندسين  جمعية  أقــامــت 
الذهبي  احتفالية كبيرة بمناسبة يوبيلها 
مساء  تأسيسها،  على  عــامــا   50 ومـــرور 
2022م في مركز  15 مارس  الثالثاء  يوم 
والمعارض  للمؤتمرات  الدولي  البحرين 
عاماً   50" تحت شعار  السيف  بمنطقة 

... تميز وعطاء".

وبــعــد الــســالم الملكي وتـــالوة آيـــات من 
المهندس  ســعــادة  ألــقــى  الحكيم  الــذكــر 
ــد هللا بــــــن مـــحـــمـــد جـــمـــعـــة كــلــمــة  ــبــ عــ
المؤسسين عّبر فيها عن الفخر واالعتزار  
بــالــرعــايــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة الحــتــفــاالت 
مــســتــذكــراً  للجمعية،  الــذهــبــي  الــيــوبــيــل 
المؤسسين  وجــهــود  التأسيس  بــدايــات 

للنهوض بالجمعية وشاكراً كافة الجهود 
التي أوصلت الجمعية لما هي عليه اآلن 

من مهنية وتميز وعطاء.

ــقـــى الـــدكـــتـــور الـــمـــهـــنـــدس ضــيــاء  كـــمـــا ألـ
تــوفــيــقــي رئـــيـــس جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن 
أعــرب فيها عن خالص  البحرينية، كلمة 
الجاللة  صاحب  لحضرة  وامتنانه  شكره 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه لرعايته 
بيوبيلها  الجمعية  احــتــفــاالت  الــســامــيــة 
القيادة  بدعم ومساندة  الذهبي، مشيداً 
السياسية المستمرة لقطاع الهندسة في 

البحرين.

وشهد حفل اليوبيل الذهبي تكريم عدد 
مـــن الــجــهــات والـــمـــؤســـســـات الــرســمــيــة 
والــشــركــات الــتــي كــانــت داعــمــة ألعــمــال 

وأنشطة وبرامج الجمعية.

كما تم اإلعالن عن الفائزين بجائزة جمعية 
المهندسين البحرينية في نسختها الثالثة 

البورشيد  إبــراهــيــم  المهندس  فــاز  حيث 
بجائزة المهندس المتميز، كما تم اإلعالن 
التذكاري  النصب  الفائز في مسابقة  عن 
الــمــهــنــدس  بــهــا  فـــاز  حــيــث  للمهندسين 

أحمد صالح الدين.

ــود مــضــيــئــة"  ــقــ كـــمـــا أقـــيـــم مـــعـــرض "عــ
والــذي  الرئيسية  لالحتفالية  المصاحب 
اعــتــبــر اســتــحــضــاراً لــتــاريــخ الــهــنــدســة في 
مملكة البحرين من خالل اإلشارة إلى أهم 
األحــداث التي شهدتها البالد في المجال 
الهندسي والعمراني، إضافة الستعراض 
أهم أحداث مسيرة جمعية المهندسين 

البحرينية في 50 عاماً.  

الذهبي  اليوبيل  احتفالية  شــهــدت  كما 
حفل العشاء الذي تم فيه تكريم الجهات 
ــبـــي وأعـــضـــاء  ــذهـ ــلــيــوبــيــل الـ الــــداعــــمــــة ل
ومــدراء  اللجان  وأعــضــاء  اإلدارة  مجالس 

وموظفي الجمعية.    
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نيابة عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، حضر معالي 
الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، حفل اليوبيل الذهبي الذي نظمته جمعية المهندسين 

البحرينية تحت شعار »50 عاماً.. تميز وعطاء« بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في 15 مارس 2022م.

وبهذه المناسبة:

* رفــع معاليــه أســمى آيــات الشــكر واالمتنــان إلــى 
ــاه  ــه ورع ــك المفــدى حفظــه الل ــة المل المقــام لجالل
علــى تفضــل جاللتــه برعايــة هــذه االحتفاليــة الكبــرى.

* نقــل معاليــه إلــى رئيـــس وأعضــاء مجلــس إدارة 
جمعـــية المهندســـين البحـرينـــية وكافــة المهندســين 
تحيــات جـــاللته واعتــزازه بجهودهــم ودورهــم الفاعــل 

ــاء والتنميــة. فــي البن

* أّكــد معاليــه أن الرعايــة الملكيــة الســامية لهــذه 
الفعاليــة تعكــس مــا يوليــه جاللتــه مــن اهتمــام بهــذا 
القطــاع الحيــوي والتقديــر الرفيــع الــذي يكنــه جاللتــه 

للمهندســين البحرينييــن.

الجمعيــات  تبذلهــا  التــي  بالجهــود  معاليــه  ه  نــوَّ  *
المهنيــة المتخصصــة التــي يرســخ تواجدهــا دعــم 
الحكومــة برئاســة صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، ولــي العهــد رئيــس 
التطوعــي  للعمــل  اللــه،  حفظــه  الــوزراء  مجلــس 
تلــك  بيــن  ومــن  المدنــي،  المجتمــع  ولمنظمــات 
المنظمــات الفاعلــة جمعيــة المهندســين البحرينيــة.

ــة المهندســين  ــه رئيــس وأعضــاء جمعي ــأ معالي * هن
مكانــة  تبــرز  التــي  االحتفاليــة  بهــذه  البحرينيــة 

البحرينــي. المهنــدس 

المهندســين  جمعيــة  دور  علــى  معاليــه  أثنــى   *
فــي  لالنخــراط  الشــباب  تشــجيع  فــي  البحرينيــة 
الهندســي، وتعزيــز قدراتهــم ومهاراتهــم  القطــاع 
إلدماجهــم وتأهيلهــم فــي ســوق العمــل وتحفيزهم 

وحثهــم علــى االجتهــاد واالبتــكار.

 نيابة عن جاللة الملك المفدى... 
معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة يحضر حفل 

اليوبيل الذهبي لجمعية لمهندسين البحرينية 
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ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي لجمعية 
المهندسين البحرينية، أقامت الجمعية 
مؤتمرها العام للمهندسين تحت شعار 
وآفــاق  مستدامة  هندسية  بيئة  "نــحــو 
 16 الفترة  فــي  وذلــك  واعـــدة"  هندسية 
- 17 مارس 2022م في مركز البحرين 

الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ــر مــــن 800  ــثـ كـ شــــــارك فــــي الـــمـــؤتـــمـــر أ
واألكاديميين  المسؤولين  من  شخص 
والـــمـــهـــنـــدســـيـــن والـــمـــعـــنـــيـــيـــن بــقــطــاع 
نخبة  المؤتمر  في  كما تحدث  الهندسة، 
البحرين  مملكة  مــن  المتحدثين  مــن 
وخـــارجـــهـــا مـــمـــن يــمــتــلــكــون الـــخـــبـــرات 

الواسعة في القطاع الهندسي.

للمهندسين  الـــعـــام  الــمــؤتــمــر  ونـــاقـــش 
من خالل يومي المؤتمر وعبر جلساته 
التدريب  مثل:  مهمة  مواضيع  الست، 
الهندسي والصناعة، التمهين في القطاع 
ــريـــعـــات الــمــنــظــمــة  ــتـــشـ الـــهـــنـــدســـي والـ

للمهنة، التعليم الهندسي.

وتحدث في المؤتمر نخبة من المتحدثين 
ومنهم  وخــارجــهــا،  البحرين  مملكة  مــن 
أ. د. غونغ كي،  ضيف شــرف المؤتمر  
للمنظمات  الــعــالــمــي  االتـــحـــاد  رئـــيـــس 

توصيات لتطوير مهنة الهندسة وتعزيز دور المهندس في التنمية...
الجمعية تنظم المؤتمر العام للمهندسين

الهندسية، حيث تناول موضوع الفرص 
المهندسين في  التي تواجه  والتحديات 
ســيــاق االقــتــصــاد الــرقــمــي، وغــيــره من 
واألردن   الــســعــوديــة  مـــن  الــمــتــحــدثــيــن 

وسنغافورة.

ــنــــدســــون ـفــــي مـــؤتـــمـــرهـــم  ــهــ وأقــــــــــّر الــــمــ
مجموعة من التوصيات التي تصب في 
وتعزيز  الهندسة  مهنة  لتطوير  مجملها 
تلك  ومـــن  التنمية  فــي  الــمــهــنــدس  دور 

التوصيات: 

الــجــهــات المسئولة  تــعــاون  * ضــــرورة  
عــــن الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة ـفـــي تــبــنــي 
ســوق  يتطلبها  الــتــي  االســتــراتــيــجــيــات 
الــعــمــل وتــطــويــر الـــمـــهـــارات الــمــطــلــوبــة 
الهندسية  التخصصات  على  والتركيز 

المطلوبة في العشرين سنة القادمة. 

ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ الـــــــمـــــــهـــــــارات  ــيــــة  ــنــــمــ تــ  *
والمستجدة الهندسية من خالل برامج 

التدريب ومناهج التعليم.

* دعــــم الــجــهــات الــمــعــنــيــة الــمــســئــولــة 
عـــن الــــدراســــات والــتــحــلــيــل ـفــي تــطــويــر 
المهن الهندسية في تخصيص دراسات 

التخصصات  عــلــى  ــة  ــ دوري ومــســوحــات 
التعليمية  الجهات  وتوجيه  الهندسية 
والجهات المشغلة في التعرف على آخر 

مستجدات المهارات المطلوبة.

ــة ومــرجــعــيــة  ــارنـ ــقـ * إجـــــــراء دراســـــــة مـ
المتعلقة  الهندسية  الــبــرامــج  لمعايير 
بالتدريب المهني وأثر ذلك على تقوية 
الــمــهــارات،  وتحسين  التوظيف  فــرص 
في  تصب  التي  التوصيات  من  وغيرها 
جانب تطوير مهنة الهندسة وتعزيز دور 

المهندس في التنمية.
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ضمن  للمهندسين  الــعــام  المؤتمر  انعقاد  هامش  على 
فعاليات اليوبيل الذهبي لجمعية المهندسين البحرينية، 
وقعت الجمعية اتفاقية تعاون مع مجلس أمانة العاصمة 
وذلك في يوم األربعاء الموافق 16 مارس 2022م، وقد 
توفيقي،  العزيز  الدكتور ضياء عبد  الجمعية  وقعها عن 
فيما وقعها عن مجلس أمانة العاصمة المهندس صالح 

طرادة رئيس المجلس.

من جانبه تحدث المهندس طرادة بعد توقيع االتفاقية 
ــذه االتــفــاقــيــة مع  مــعــربــاً عـــن ســعــادتــه لــمــا تــشــكــلــه هــ
الجمعية التي تعتبر جمعية مهنية رائدة يمكن الرجوع 
إليها واالستفادة من خبراتها كجهة استشارية وبيت خبرة 
يمكن االستفاة منه قبل وخالل تنفيذ مشاريع المجلس. 

االتفاقية  هــذه  توقيع  أن  توفيقي  الــدكــتــور  اعتبر  فيما 
التي تتمتع بها الجمعية لدى  الثقة  المزيد من  يعكس 
المؤسسات الرسمية والمهنية محلياً ودولياً، مؤكداً على 
والتعاون  التواصل  جسور  مــد  فــي  ماضية  الجمعية  أن 
الــجــهــات األكــاديــمــيــة والــهــنــدســيــة التي  بينها مــع كــافــة 
تعزيز  إـلــى  معها  الــتــعــاون  خـــالل  مــن  الجمعية  تسعى 
القطاع الهندسي ورفد سوق العمل بالكفاءات الواعدة.

على هامش المؤتمر العام للمهندسين
توقيع اتفاقية تعاون مع مجلس أمانة العاصمة
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وعلى هامش انعقاد المؤتمر العام للمهندسين 
الـــذهـــبـــي لجمعية  الــيــوبــيــل  فــعــالــيــات  ضــمــن 
المهندسين البحرينية، وقعت الجمعية اتفاقية 
تعاون مع معهد المهندسين المدنيين ICE في 
المملكة المتحدة وذلك في يوم األربعاء الموافق 
الجمعية  عن  وقعها  وقــد  2022م،  مــارس   16
الدكتور ضياء عبد العزيز توفيقي، فيما وقعها 

عن المعهد السيد جون بارنز.

جمعية  مهنئاً  بــارنــز  السيد  تــحــدث  جانبه  مــن 
الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة بــمــنــاســبــة احــتــفــاالتــهــا 
بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، مؤكداً على 
تمتد  خــبــرة  مــن  يمتلكه  بما  المعهد  اســتــعــداد 
ألكثر من 200 عاماً منذ تأسيسه في العاصمة 
التعاون  في مجال  إلــى  1818م  العام  لندن في 

اختصاصه وخبرته مع الجمعية. 

يمتلك خبرة أكثر من 200 عام...
اتفاقية تعاون مع معهد المهندسين المدنيين ببريطانيا 

تزامنًا مع احتفاالت الجمعية 

باليوبيل الذهبي...

تدشين الموقع اإللكتروني 

BSE.bh بحّلته الجديدة

www.BSE.bh
اضغط لزيارة الموقع اإللكتروني
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الملتقى  في  البحرينية  المهندسين  جمعية  شاركت 
عقد  والـــذي  والعشرين  الثالث  الخليجي  الهندسي 
2022م  20 – 22 مــارس  الفترة ما بين  بمسقط في 
المالي  األمــيــن  العلوي  رائـــدة  الــدكــتــورة  برئاسة  بــوفــد 
للجمعية وضّم المهندس حبييب الجبوري مدير لجنة 
المهندسين  مــن  عــدد  الــى حضور  بــاإلضــافــة  األنشطة 
أعضاء الجمعية  هذا الحدث الهندسي السنوي الكبير.

افتتح الملتقى معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام 
قصر  بفندق  عمان  بسلطنة  السلطاني  البالط  شئون 
الملتقى  افتتح  حيث  مسقط،  بالعاصمة  البستان 
جمعية  رئيس  الكندي  فــؤاد  المهندس  ألقاها  بكلمة 
للمهندس محمد  كلمة  تبعتها  العمانية،  المهندسين 
علي الخزاعي األمين العام لالتحاد الهندسي الخليجي 
والـــــذي تـــقـــدم فــيــهــا بــالــشــكــر لــجــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن 
العمانية لحسن الضيافة وجودة تنظيم الملتقى الذي 

يعقد تحت عنوان "المهندس وتحديات الكوارث".

كما شاركت الجمعية بورقة عمل تم تقديمها من قبل 
"التخطيط  عــنــوان  تحمل  بوشهري  فــريــد  المهندس 
واالستعداد للكوارث"، وذلك من بين األوراق العلمية 
التي تم استعراضها في جلسات الملتقى، كما شاركت 
الجمعية في المعرض الذي أقيم على هامش الملتقى.

ــدد الــبــحــريــنــيــيــن الــمــشــاركــيــن ـفــي فــعــالــيــات  وبـــلـــغ عــ
هامش  على  تــم  وقــد  شخصاً،  عشر  سبعة  الملتقى 
الملتقى تنظيم برنامج ترفيهي لهم من قبل  أعمال 

بوفد رأسته الدكتورة رائدة العلوي...
الجمعية تشارك في الملتقى الهندسي الخليجي )23( بمسقط

بجمعية  األنــشــطــة  لجنة  مــديــر  الــجــبــوري  حبيب  الــمــهــنــدس 
بعد  البرنامج  هذا  فعاليات  وأقيمت  البحرينية،  المهندسين 

نهاية جلسات الملتقى.   

المهندس حبيب الجبوري مدير لجنة االنشطة جمعية المهندسين 
سعيد  بــن  محاد  الدكتور  لسعادة  تذكارية  هدية  يسلم  البحرينية 

باعوين وزير العمل الُعماني خالل الحفل المصاحب للملتقى.
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في الملتقى الهندسي الخليجي 23 بمسقط...
تكريم المهندَسْين جميل العلوي وجواد الجبل ضمن الّرّواد  

ــة  ــيـ ــعـ ــمـ خـــــــــــالل مـــــــشـــــــاركـــــــة جـ
الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــة فــي 
الخليجي  الــهــنــدســي  الملتقى 
عقد  والــذي  والعشرين  الثالث 
بمسقط في الفترة ما بين 20 – 
22 مارس 2022م وخالل حفل 
ــدد من  االفـــتـــتـــاح تـــم تــكــريــم عــ
المهندسين الرواد من الهيئات 
الـــهـــنـــدســـيـــة الــخــلــيــجــيــة، ومـــن 
ــؤالء تـــم تــكــريــم عــضــوي  بــيــن هــ
البحرينية  المهندسين  جمعية 
المهندس جميل خلف العلوي 
الجبل  جعفر  جــواد  والمهندس 
الــعــمــل  رواد  مـــن  بــاعــتــبــارهــمــا 
الهندسة  مــجــال  فــي  الــتــطــوعــي 
ومنطقة  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  ـفــي 

الخليج العربي.
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على هامش الملتقى الهندسي الخليجي 23...
برنامج ثقافي وترفيهي لوفد المهندسين في مسقط  

على هامش مشاركة جمعية المهندسين البحرينية 
في الملتقى الهندسي الخليجي الثالث والعشرين 
20 – 22 مارس  الفترة  والــذي عقد بمسقط في 
للمهندسين  ترفيهي  برنامج  تنظيم  تم  2022م 
أعــد  حــيــث  الـــزيـــارة،  ـفـي  الــمــشــاركــيــن  البحرينيين 
لجنة  مدير  الجبوري  حبيب  المهندس  البرنامج 
األنشطة بجمعية المهندسين البحرينية، وأقيمت 
فعاليات هذا البرنامج بعد نهاية جلسات الملتقى.

ــذا الــــوفــــد الـــمـــصـــاحـــب مــــن جــمــعــيــة  ــ ــام هـ ــ ــد قـ ــ وقـ
الهندسي  الملتقى  افتتاح  بحضور  المهندسين 
المصاحب  والمؤتمر  بمسقط    23 ـــ  ال الخليجي 
التاريخية  العديد من األماكن  زيــارة  له، كما تمت 
والثقافية والسياحية منها كهف الهوته، دار األوبرا 
الــســلــطــانــيــة، ســــوق مـــطـــرح ومــســجــد الــســلــطــان 

قابوس.
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بحث تعزيز التعاون بين الجمعية والهيئة:
وفد من "المهندسين" يزور هيئة الكهرباء والماء

ــن جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن  ــد مـ ــام وفــ قــ
الكهرباء  هيئة  إـلــى  بــزيــارة  البحرينية 
سعادة  سعادة  خاللها  التقى  والــمــاء، 
آل خليفة  إبــراهــيــم  بــن  نـــواف  الشيخ 
بمكتبه  لــلــهــيــئــة  الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس 
بالهيئة يوم األثنين الموافق 28 مارس 

2022م.

ــتـــور ضــيــاء  ضـــم الـــوفـــد كــــالً مـــن الـــدكـ
المهندسة  الجمعية،  رئيس  توفيقي، 

رجــــــــــاء الـــــزيـــــاـنــــي مــــــديــــــرة الــــتــــدريــــب 
مدير  علي  محمد  جعفر  والــمــهــنــدس 

اإلعالم والعالقات العامة.

ــه  ــاء بـــحـــث تـــعـــزيـــز أوجــ ــقـ ــلـ وتــــنــــاول الـ
ــاون بـــيـــن الـــهـــيـــئـــة والــجــمــعــيــة. ــعــ ــتــ ــ  ال
حضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتورة 
ــائــــب الـــرئـــيـــس  ــ ــايــــف حـــــــــرارة ن ــ ــة ن هـــبـ
ــاء والـــمـــاء  ــربـ ــهـ ــنــقــل الـــكـ الــتــنــفــيــذي ل
الكعبي  عبدهللا  إبراهيم  والمهندس 

للتخطيط  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  نــائــب 
والمشاريع. 

الجمعية  رئــيــس  ــام  قــ ــلــقــاء  ال وخــــالل 
بإهداء سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة 
الكهرباء والماء نسخة من كتاب "50 
عــامــاً... تميز وعــطــاء" والـــذي أصدرته 
باليوبيل  االحتفال  بمناسبة  الجمعية 
الذهبي لتأسيسها، كما أهدى سعادته 

لوحة تذكارية بالمناسبة.
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الكهربائية  الــهــنــدســة  شــعــبــة  نــظــمــت 
واالتــصــاالت  والحاسوب  واإللكترونية 
ـفــي جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة، 
وبالتعاون مع لجنة تقنية المعلومات 
ــاد الــمــهــنــدســيــن  ــحـ واالتــــصــــاالت ـفــي اتـ
ــرة حــــــول تــقــنــيــات  ــاضــ ــحــ الـــــعـــــرب، مــ
الطاقة  وســوق  الكهروضوئية  الطاقة 
 29 الثالثاء  يــوم  في  وذلــك  الشمسية، 

مارس 2022م. 

ــد  ــدم الــمــحــاضــرة الـــدكـــتـــور رائـ ــد قــ وقــ
بـــكـــيـــرات، رئـــيـــس الــتــطــويــر ـفــي شــركــة 
 )AEPCo( الــبــديــلــة الــطــاقــة  مــشــاريــع 
وأدار اللقاء المهندس محمد العصفور 

رئيس الشعبة.

حول  مقدمة  على  الــعــرض  واشتمل 
موضوع تقنيات الطاقة الكهروضوئية، 
بــحــيــث يــشــكــل الـــحـــد مـــن انــبــعــاثــات 
الكربون، المحور الرئيس الستخدامات 
الكهروضوئية والطاقة  الطاقة  تقنيات 
ذلك  ويسبق  عــام،  بشكل  المتجددة 
االســتــخــدام األمــثــل والــفــعــال للطاقة 
االعتيادية وصوالً لالعتماد على الطاقة 

البديلة.   

المتزايد  النمو  عن  المحاضر  وتحدث 
في  المتجددة  الطاقة  استخدامات  في 
تفاصيل  مستعرضاً  العربية  منطقتنا 
الطاقة  توليد  فــي  المختلفة  التقنيات 
ــة. وأشــــــــار اـلــــى بــعــض  ــيـ ــوئـ ــروضـ ــهـ ــكـ الـ
الــمــشــاريــع الــعــمــالقــة ـفــي الــعــالــم وفــي 

منطقتنا العربية. 

وفي الجزء األخير من محاضرته تحدث 
األعمال  نــمــاذج  بعض  عــن  المحاضر 
المتجددة،  الطاقة  وتــخــزن  تولد  التي 

بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب... الجمعية تنظم ندوة:
تقنيات الكهروضوئية وسوق الطاقة الشمسية

فــي منطقة  وخــصــوصــاً 
ــج الـــــعـــــرـبــــي  ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــخــ ــ ــ ال
ــيـــث وفـــــــرة الـــطـــاقـــة  حـ

الشمسية.

وـفــي خــتــام الــمــحــاضــرة 
حــــــول  نـــــــقـــــــاش  دار 
مـــــــــوضـــــــــوع الـــــطـــــاقـــــة 
ــددة بــشــكــل  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
عام، تضمن مداخالت 
عليها  ــاب  أجــ وأســئــلــة 
رائد  الدكتور  المحاضر 

بكيرات.

اضغط لالطالع على المحاضرة
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