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تصدر عن جمعية المهندسين البحرينية - مايو 2022

العدد

57

 النتخاب رئيس و 4 أعضاء لمجلس اإلدارة وبدياًل عن عضو مستقيل  
"المهندسين" تدعو لجمعيتها العمومية السنوية 2022

المدة  استكمال  بعد  الترشح  بــاب  قفلت  قد  الجمعية  وكانت 
المعلنة للترشح في الساعة الرابعة من عصر يوم الثالثاء الموافق 
ألعــضــاء  مسبقاً  الــمــرســل  التعميم  حــســب  2022م  مــايــو   17
الجمعية، بعد أن أقر في اجتماع سابق قائمة المترشحين بعد 

التحقق من كافة طلبات الترشح.

ــد تــقــدم ثــالثــة مــتــرشــحــيــن لــمــنــصــب رئــيــس الــجــمــعــيــة وهــم  وقـ
الدكتورة رائدة سيد كاظم العلوي، المهندس فؤاد أحمد الشيخ، 

والدكتورة وفاء عبد الرحمن المنصوري.

كل  وهــم  اإلدارة  لعضوية مجلس  مرشحين  تسعة  تقدم  فيما 
من المهندس سمير إبراهيم بوحيمد، المهندسة شيخة سلطان 
فريد  المهندس  رحــمــة،  آل  علي  عــدنــان  المهندس  الــخــالصــي، 
مـــدارا،  الــرســول  عبد  مــرجــان  المهندسة  بــوشــهــري،  إسماعيل 
أبو  نزهة عبد هللا  المهندسة  الجالوي،  المهندس مهدي طاهر 
هندي، المهندسة هدى سلطان مبارك، المهندسة هيام محمد 

المسقطي.

الجمعية  بمقر  حضورياً  العمومية  الجمعية  اجتماع  وسيعقد 
الجمعية  اجتماع  محضر  على  المصادقة  فيه  وستتم  بالجفير، 
أعمال  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  ومناقشة  السابق  العمومية 
باإلضافة  للجمعية  المالي  التقرير  ومناقشة  المنتهية  الـــدورة 
وانتخاب  اإلدارة  لمجلس  جــدد  أعضاء  وأربــعــة  رئيس  النتخاب 
وهي  واحـــدة  سنة  عضويته  مــدة  تــكــون  اإلدارة  لمجلس  عضو 

المدة المكملة لمدة العضو المستقيل.

االجتماع  عقد  العمومية حيث سيتم  للجمعية  السنوي  االجتماع  انعقاد  موعد  البحرينية عن  المهندسين  أعلنت جمعية 
األول للجمعية العمومية السنوية بمقر الجمعية في مساء يوم األربعاء الموافق 8 يونيو 2022، على أن يتم عقد االجتماع 
الثاني في مساء يوم األحد الموافق 19 يونيو 2022م، كما أعلنت الجمعية قائمة أسماء المتقدمين للترشح لرئاسة الجمعية 
وأسماء المترشحين لشغل المقاعد األربعة الجدد في مجلس اإلدارة باإلضافة إلى عضو آخر لفترة تكميلية  نظراً الستقالة 

أحد االعضاء. 
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التقى وفد من جمعية المهندسين البحرينية سعادة األستاذة 
في  وذلــك  المرأة  األعلى  للمجلس  العام  األمين  األنصاري  هالة 

يوم األربعاء الموافق 18 مايو 2022م.

الــدكــتــور ضــيــاء تــوفــيــقــي، رئيس  وكـــان وفـــد الجمعية بــرئــاســة 
الجمعية وحضور كل من المهندس محمد علي الخزاعي نائب 
رئيس الجمعية والدكتورة رائدة العلوي األمين المالي للجمعية 
والمهندس حبيب الجبوري مدير لجنة األنشطة وخدمة المجتمع 
قام بهذه الزيارة في إطار تكريم الجمعية للمجلس األعلى للمرأة 
كإحدى المؤسسات التي دعمت مسيرة عمل الجمعية، تزامناً 
الذهبي على تأسيسها، حيث   باليوبيل  الجمعية  مع احتفاالت 
قدم الدكتور ضياء توفيقي لألستاذة هالة األنصاري نسخة من 
تأسيس  تاريخ  تناول  والــذي  وعــطــاء"  تميز  عــامــاً..   50" كتاب 
التأسيس،  الذين تزامنوا على رئاستها منذ  الجمعية والرؤساء 

وفصالً خاصاً بالمرأة المهندسة.

كدت األستاذة هالة األنصاري أهمية إبراز قصص نجاح المرأة  وأ

سبل  ودراســـة  الهندسية،  التخصصات  مختلف  في  البحرينية 
إدمــاج  ســيــاســات  وتفعيل  تواجهها،  الــتــي  التحديات  معالجة 

احتياجات المرأة وضمان استدامتها في القطاع الهندسي. 

األعلى  المجلس  بجهود  توفيقي  ضياء  الدكتور  نــوه  جانبه  من 
األمــيــرة سبيكة بنت  الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــبــة  لــلــمــرأة 
في  هللا  حفظها  المفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم 
مجال تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في القطاع 
والترقي  التدريب  فــرص  على  حصولهن  يضمن  بما  الهندسي 
واالنطالق نحو آفاق إقليمية وعالمية، مشيراً إلى حرص جمعية 
على  وإرشــاداتــه  المجلس  توجهات  استلهام  على  المهندسين 
المجال،  هذا  في  البحرينية  المرأة  وتنافسية  تقدم  دعم  صعيد 
في  ساهمت  التي  والجمعية  المجلس  بين  كة  بالشرا ومشيداً 
إيجاد برامج وأنشطة ساهمت بشكل كبير في تشجيع النساء 
سوق  متطلبات  كــب  تــوا نوعية  هندسية  تخصصات  لــدخــول 

العمل الحالية والمستقبلية.

وفد من " المهندسين" يلتقي سعادة األمين العام 
للمجلس األعلى للمرأة
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 بهدف تعزيز التعاون واالرتقاء بالمهنة ورفع كفاءة المستوى...   
توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المهندسين البحرينية 

ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين 
الجانبين في دراسة مشروع االمتحانات 
والــبــحــوث  الـــدراســـات  وإجــــراء  المهنية 
ـفــي الـــمـــجـــاالت الــهــنــدســيــة والــتــنــســيــق 
ـفــي شــتــى الـــمـــجـــاالت الـــتـــي تـــرمـــي إلــى 
المملكة. ـفـي  الــهــنــدســيــة  الــمــهــن   رفــعــة 
ووقع مذكرة التفاهم من جانب الجمعية 
الدكتور ضياء توفيقي رئيس الجمعية، 
ــانــــب الــمــجــلــس  ــتـــه مــــن جــ فـــيـــمـــا وقـــعـ
المهندسة مريم أحمد جمعان، رئيسة 
 مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

 3 الموافق  الثالثاء  يوم  الهندسية،  المهن  مزاولة  تنظيم  مجلس  مع  تفاهم  مذكرة  البحرينية  المهندسين  جمعية  وقعت 
مايو 2022م، وذلك ضمن جهود الجانبين لتعزيز التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه النهوض واالرتقاء بمزاولة المهن 

الهندسية ورفع مستوى وكفاءة المهندسين العاملين. 

ــن تــرحــيــبــه  وعـــبـــر الـــدكـــتـــور تــوفــيــقــي عـ
ــيـــق بــيــن  ــنـــسـ ــتـ ــز الــــتــــعــــاون والـ ــزيـ ــتـــعـ بـ
الجمعية والمجلس للمساهمة في رفع 
 مستوى وكفاءة المهندسين العاملين.
ومـــــــن جـــانـــبـــهـــا أعـــــربـــــت الـــمـــهـــنـــدســـة 
مــريــم جــمــعــان عـــن أمــلــهــا بـــأن تسهم 
هــــذه الـــمـــذكـــرة ـفــي تـــعـــاون وثـــيـــق بين 
ــن  ــهـ ــمـ ــنــــظــــيــــم مــــــــزاولــــــــة الـ ــلــــس تــ ــجــ مــ
ــيـــة وجـــمـــعـــيـــة الــمــهــنــدســيــن  ــنـــدسـ ــهـ الـ
من  وبــرنــامــج  خطط  لــوضــع  البحرينية، 
ــالــقــطــاع الــهــنــدســي،  ــهــا االرتــــقــــاء ب شــأن

 وجــمــيــع الــمــهــنــدســيــن الــعــامــلــيــن فيه.
حـــضـــر تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم مــن 
المهن  مــزاولــة  تنظيم  مجلس  جــانــب 
عبدالكريم  الدكتور  من  كل  الهندسية 
عــبــد الــمــجــيــد نـــائـــب رئـــيـــس الــمــجــلــس 
وعضوا مجلس اإلدارة المهندس غازي 
الصباح،  والمهندس عبدالنبي  الصالح 
فــيــمــا حــضــر مـــن جــانــب الــجــمــعــيــة كل 
مـــن الـــدكـــتـــورة رائـــــدة الــعــلــوي األمــيــن 
مديرة  الزياني  رجاء  والمهندسة  المالي، 

التدريب.
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زار وفد من الجامعة البريطانية بالبحرين جمعية المهندسين 
 ،2022 مــايــو   9 الــمــوافــق  االثــنــيــن  يـــوم  فــي  البحرينية وذلـــك 
حيث عقد الجانبان اجتماعاً تم فيه بحث أوجه التعاون بين 
ذات  الموضوعات  مــن  عــدد  ومناقشة  والجامعة،  الجمعية 
االهتمام المشترك بين الطرفين ال سيما في مجال التدريب 
كاديمييها،  وأ الجامعة  لطلبة  الميدانية  الـــزيـــارات  وتــرتــيــب 
الطرفين  المتحدثين من  البحثي والتنسيق بشأن  والتعاون 
كاديميي الجامعة لعضوية الجمعية باإلضافة  ودعوة طلبة وأ

لمشاريع الطلبة.

ويأتي هذا االجتماع ضمن االستراتيجية التي تنتهجها الجمعية 
في مد جسور التعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث 

الهندسي ودعم  القطاع  لتعزيز دور  البالد سعياً  العلمي في 
وتخريج  الهندسة  دراســة  مخرجات  وتعزيز  البالد  في  تطوره 

كفاءات هندسية واعدة.

كل  بالبحرين  البريطانية  الجامعة  جانب  االجتماع من  حضر 
الــدكــتــورة جولي كــروس رئيسة الجامعة، ومــاريــا مــوراي  مــن 
عميدة كلية الهندسة بالجامعة، وكذلك رئيس قسم الهندسة 
حضر  فيما  الكلية،  فــي  التدريس  هيئة  مــن  وأعــضــاء  المدنية 
االجتماع من جانب الجمعية كل من الدكتور ضياء توفيقي 
ــدة الــعــلــوي األمــيــن الــمــالــي،  رئــيــس الجمعية، والــدكــتــورة رائــ
الــجــبــوري مــديــر لجنة األنــشــطــة وخــدمــة  والــمــهــنــدس حبيب 

المجتمع والدكتور حميد عبدهللا المدير التنفيذي للجمعية.

وفد من الجامعة البريطانية بالبحرين يزور جمعية 
المهندسين البحرينية
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المهندسين  بجمعية  الــشــبــاب  الــمــهــنــدســيــن  ملتقى  عــقــد 
بالجفير في مساء يوم  بمقر الجمعية  البحرينية لقاًء تعريفياً 

األربعاء 11 مايو الجاري استعداداً لتأسيسه.

وتم في اللقاء التعريفي الذي حضره رئيس الجمعية الدكتور 
ضــيــاء عــيــدالــعــزيــز تــوفــيــقــي ومــديــر لــجــنــة األنــشــطــة وخــدمــة 
الــجــبــوري والــمــديــر التنفيذي  الــمــهــنــدس حــبــيــب  الــمــجــتــمــع 
الملتقى، مناقشة  الدكتور حميد عبد هللا وأعضاء  للجمعية 
تتكون من  لجنة  أعماله  تدير  الــذي  الملتقى  في  العمل  آلية 
ومناصب  الرئيس  ونائب  الرئيس  من  تتكون  أعضاء  سبعة 

أخرى في اإلدارة.

يشار إلى أن ملتقى المهندسين الشباب بجمعية المهندسين 
إيجاد  منها  أهــداف  عــدة  لتحقيق  تأسيسه  تم  قد  البحرينية 
فـــرص لــلــمــهــنــدســيــن الــشــبــاب لــإنــخــراط ـفــي لــجــان وأعــمــال 

وإتاحة  فيها،  العمل  على  وتشجيعهم  كبر  أ بشكل  الجمعية 
الفرصة لنقل المعرفة والخبرة في المجال الهندسي إلى جيل 
التعرف  فــي  الــشــبــاب  للمهندسين  فـــرص  وإيــجــاد  الــشــبــاب، 
وأنظمتها،  وإجرائها  الجمعية  في  العمل  آلية  على  كثب  عن 
الــشــبــاب لمناقشة  لــلــمــهــنــدســيــن  أو مــنــصــة  فـــرص  ــاد  وإيـــجـ
األمور الهندسية وخاصة تلك المتعلقة بالشباب وتطلعاتهم 

وطموحاتهم.

وقــد تــم تحديد مــجــاالت واســعــة للعل مــن خالله ومــن تلك 
الــمــجــاالت طــرح مــواضــيــع الــنــدوات والــمــؤتــمــرات الهندسية 
المتعلقة والمستهدفة للمهندسين الشباب، وتنظيم البرامج 
والبحوث  المقاالت  وتقديم  الشباب  للمهندسين  االحترافية 
ــدارات  إصــ وكــافــة  )الــمــهــنــدس(  لمجلة  بــالــشــبــاب  المتعلقة 
الجمعية، وتنظيم فعاليات دورية كالملتقيات أو المؤتمرات 

للشباب، أو أية مجاالت آخرى يتم االتفاق عليها.

ملتقى المهندسين الشباب يعقد لقاءه التعريفي 
استعدادًا لتأسيسه


