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تصدر عن جمعية المهندسين البحرينية - يونيو 2022

العدد

58

 هنأ مجلس اإلدارة الجديد للدورة 2022 - 2024... وشكر الرئيس السابق  
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية يستقبل  
مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية ورئيسها السابق

معالي الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير البنية التحتية مستقبالً مجلس اإلدارة الجديد لجمعية 
العزيز  عبد  الدكتور ضياء  للجمعية  السابق  والرئيس  العلوي  رائــدة  الدكتورة  برئاسة   2024 -  2022 للدورة  البحرينية  المهندسين 

توفيقي بقصر القضيبية في يوم األحد الموافق 26 يونيو 2022م

استقبل معالي الشيخ خالد بن عبد هللا 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  خليفة،  آل 
ــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــمــكــتــبــه بقصر  ــ ــ ووزي
القضيبية في يوم األحد الموافق 26 يونيو 
رئيس  العلوي،  رائــدة  الدكتورة  2022م، 
وأعضاء  البحرينية،  المهندسين  جمعية 
الدكتور  بحضور  الجمعية،  إدارة  مجلس 

ضياء توفيقي، رئيس الجمعية السابق.

الشيخ  معالي  هنأ  الــلــقــاء،  مستهل  وفــي 
خالد بن عبد هللا رئيس وأعضاء جمعية 
التي  الثقة  على  البحرينية  المهندسين 
إلدارة  بانتخابهم  إيــاهــا  زمــاؤهــم  أوالهـــم 
الــجــديــدة،  الــحــالــيــة  دورتـــهـــا  ـفـي  الجمعية 
ــدة الــعــلــوي كــأول  ــ واخــتــيــار الــدكــتــورة رائ
ــتـــوـلــى رئــــاســــة الــجــمــعــيــة مــنــذ  ــيــــدة تـ ســ
ضم  إـلــى  إضــافــة   ،1972 عـــام  تأسيسها 

الطاقات الشبابية إلى مجلس اإلدارة.

عــن شكره  معاليه  أعـــرب  اللقاء  وخـــال 
وتــقــديــره لــلــدكــتــور ضــيــاء تــوفــيــقــي على 
ــهـــوده الـــتـــي بــذلــهــا خــــال فـــتـــرة تــولــيــه  جـ
ــدورات السابقة  ــ ــ ال ـفـي  الــجــمــعــيــة  رئــاســة 
ــدث اســتــثــنــائــي  ــ ــتــــي تــــزامــــنــــت مــــع حــ ــ ال
في  يتمثل  سامية  ملكية  بــرعــايــة  حظي 
الجمعية،  تأسيس  على  عــامــاً   50 مــرور 
المهندسين  بإسهامات  معاليه  مشيداً 
البحرينيين ودورهم الفاعل ومشاركتهم 
والعمرانية  الحضرية  والتنمية  البناء  في 
والصناعية التي تشهدها مملكة البحرين 
بـــقـــيـــادة حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــالـــة ملك 
المعظم حفظه هللا ورعــاه، ودعم  الباد 
واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

حفظه هللا.

المهندسين  بجمعية  معاليه  نـــوَّه  كــمــا 

في دعم  التي أصبحت شريكاً  البحرينية 
وتــأهــيــل الــمــهــنــدســيــن حــديــثــي الــتــخــرج 
ــراط ـفــي ســوق  ــخــ ــ بــمــا يــعــيــنــهــم عــلــى االن
العمل بسهولة ويسر، حاثاً معاليه إدارة 
الجمعية على مواصلة برامجها التدريبية 
من  لتمكينهم  أســالــيــبــهــا  ـفــي  والــتــنــويــع 
ومتغيراتها  المهنة  مستجدات  كبة  موا

ومتطلباتها المتسارعة.

مــــن جـــانـــبـــهـــم، أعــــــرب رئـــيـــس وأعـــضـــاء 
جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة عــن 
شـــكـــرهـــم وتـــقـــديـــرهـــم لــمــعــالــي الــشــيــخ 
خالد بن عبد هللا آل خليفة على الدعم 
من  الجمعية  تلقاهما  التي  والمساندة 
لـــدن مــعــالــيــه، مــثــمــنــيــن حـــرص معاليه 
بممثلي  والــتــواصــل  االلتقاء  على  الــدائــم 
االرتقاء  في  يسهم  بما  للتشاور  الجمعية 

بالقطاع الهندسي والعاملين فيه.
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  خمسة أعضاء جدد لمجلس اإلدارة...    
انتخاب الدكتورة رائدة العلوي رئيسًا للجمعية 2022 - 2024

أجرتها  التي  االنتخابات  نتائج  أسفرت 
خــال  البحرينية  المهندسين  جمعية 
للجمعية  الــســنــوي  االجــتــمــاع  انــعــقــاد 
رائــدة  الدكتورة  حصول  عن  العمومية 
والدكتورة وفاء  86 صوتاً  العلوي على 
والمهندس  صوتاً   70 على  المنصوري 
فــــؤاد الــشــيــخ عــلــى 24 صـــوتـــاً، وبــذلــك 
برئاسة  العلوي  رائـــدة  الــدكــتــورة  فــازت 
للدورة  البحرينية  المهندسين  جمعية 
القادمة التي تستمر لسنتين 2022 - 

2024م.

التصويت  جــرى  االنتخابات  نفس  وفــي 
لمجلس  جــدد  أعضاء  خمسة  النتخاب 
اإلدارة، حيث فاز بعضوية المجلس كل 
 130( المسقطي  هيام  المهندسة  من 

19 يونيو  عقدت جمعية المهندسين البحرينية اجتماع جمعيتها العمومية السنوي بمقرها بالجفير مساء األحد الموافق 
2022م بحضور كثيف، حيث أسفرت انتخابات الجمعية عن فوز الدكتورة رائدة العلوي برئاسة الجمعية كأول امرأة تتولى 
رئاسة الجمعية منذ تأسيسها في العام 1972م، كما أسفرت االنتخابات عن فوز خمسة من األعضاء لعضوية مجلس اإلدارة 

لدورته القادمة 2022 - 2024.

أول صورة لمجلس اإلدارة الجديد لجمعية المهندسين البحرينية للدورة 2022 - 2024 برئاسة الدكتورة رائدة العلوي بعد  
انعقاد الجمعية العمومية السنوي بمقر الجمعية بالجفير مساء األحد الموافق 19 يونيو 2022م 

صوتاً( والمهندسة هدى سلطان )112 
صوتاً( والمهندس فريد بوشهري )87 
الخاصي  شيخة  والــمــهــنــدســة  صــوتــاً( 
)90 صوتاً( والمهندس عدنان آل رحمة 
إدارة  مــجــلــس  بــعــضــويــة  صـــوتـــاً(   80(

الجمعية.

قــد دعــت  الجمعية  أن  بــالــذكــر  ويــجــدر 
العمومية  للجمعية  الــثــانــي  لــاجــتــمــاع  
كتمال  بتاريخ 8 يونيو 2022م ولعدم ا
الــنــصــاب تـــم تــأجــيــلــه  لــتــاريــخ 19 من 
ذات الشهر إلى الساعة السابعة مساًء 
النصاب كذلك فقد تم  كتمال  ا ولعدم 
لمدة نصف ساعة عماً  أيضا   تأجيله 
بالنظام األساسي حيث أصبح االجتماع 
صحيحا بحضور 10 % على األقل من 

التصويت في  لهم  األعــضــاء ممن يحق 
185 عضوا  االنــتــخــابــات حــيــث حــضــره 
وبلغت األصوات الصحيحة  180 صوتاً.

العمومية  الجمعية  اجــتــمــاع  وتضمن 
ــددا مــن الــبــنــود األســاســيــة الــتــي تم  عــ
طرحها والمصادقة عليها والتي كان من 
أبرزها: المصادقة على جدول األعمال، 
ـــلــى مـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاع  ــة عـ ــادقــ ــمــــصــ ــ وال
وكلمة  الــســابــق،  الــعــمــومــيــة  الجمعية 
لــرئــيــس الــجــمــعــيــة ومــنــاقــشــة الــتــقــريــر 
األدـبــي والــمــالــي ومــن ثــم انــتــخــاب لجنة 
ــا  لـــإشـــراف عــلــى االنــتــخــابــات وإجـــراءهـ
الخــتــيــار رئــيــس جــديــد وأربـــعـــة أعــضــاء 
بديل عن  اإلدارة وعضو  لمجلس  جدد 

العضو المستقيل.
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شكٌر وتقدير

يتقدم
رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
جمعية المهندسين البحرينية 

بجزيل الشكر وعظيم التقدير

إلى 

الدكتور ضياء عبد العزيز توفيقي

الرئيس السابق لجمعية المهندسين البحرينية

على العطاء والمجهود الجبار الذي بذله خالل فترة رئاسته 
للجمعية في الفترة السابقة التي امتدت لدورتين متتاليتين 

)2018 – 2022م(
والشكر موصوٌل ألعضاء مجلس اإلدارة السابقة المنتهية فترة 

عضويتهم وهم: 

المهندس ياسر عبد الرحيم العباسي  -  الدكتور هيثم عيسى القحطاني 

المهندسة ريم إبراهيم خلفان  -  المهندسة رجاء يوسف الزياني       

على عطائهم الكبير وجهودهم المقّدرة 

راجين أن يستمر هذا العطاء من أجل استمرار رفعة وتمّيز 
جمعية المهندسين البحرينية

مجلس اإلدارة
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في كلمة ألقاها قبل إجراء االنتخاب تقدم رئيس جمعية المهندسين البحرينية الدكتور ضياء عبدالعزيز توفيقي بوافر الشكر 
والتقدير لحكومة مملكة البحرين الرشيدة والجهات الرسمية التي استمرت بدعم الجمعية، موصا الشكر للشركات والمؤسسات 
الداعمة ألنشطة وفعاليات الجمعية، وكافة أعضاء الجمعية وكادرها الوظيفي بإدارة الدكتور حميد عبد هللا المدير التنفيذي 
للجمعية، والذين كانت لجهودهم جميعاً وتفانيهم وعملهم الدؤوب في الجمعية األثر الكبير في المضي قدماً واستمرارية عمل 
الجمعية  في الدورة الماضية رغم المعوقات التي واجهتها جراء جائحة كورونا، موصاً الشكر لألعضاء المنتهية دورتهم وهم 
رجاء  المهندسة   - إبراهيم خلفان  ريم  المهندسة   - القحطاني  الدكتور هيثم عيسى   - العباسي  الرحيم  عبد  ياسر  المهندس 

يوسف الزياني. 

  في كلمة له قبل إجراء االنتخابات...    
الدكتور ضياء توفيقي يشكر القيادة الرشيدة والحكومة 

الموقرة والجهات الداعمة واألعضاء والكادر الوظيفي



 bsemohandis     (+973) 32215274      www.bse.bh Al Mohandis Times - Issue (58) - June 20225

 بعد فوزها كأول إمرأة برئاسة "المهندسين"... الدكتورة رائدة العلوي:  
الشكر للجمعية العمومية لمنحي الثقة الكبيرة لتولي 

رئاسة هذه الجمعية المهنية والمتميزة

ــة جــمــعــيــة  ــاســ ــرئــ ــ ــا ب ــ ــوزهـ ــ بـــمـــنـــاســـبـــة فـ
ــة، تــوجــهــت  ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الـ
الدكتورة رائدة العلوي رئيس الجمعية  
بــجــزيــل الــشــكــر لــلــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لمنحها الثقة الكبيرة لتولي رئاسة هذه 

الجمعية المهنية والمتميزة.

ــدة الــعــلــوي أن  واعــتــبــرت الــدكــتــورة رائــ
ــة هـــــذه الــجــمــعــيــة الـــــرائـــــدة هــي  ــاســ رئــ
لاستمرار  السعي  تتطلب  مسؤولية 

ــع خــطــط بــمــا يحقق  ــ ـفــي الــعــمــل ووضـ
المزيد  البحرينية  المهندسين  لجمعية 

من العطاء والتميز.

كإمرأة  أن فوزها  إلــى  العلوي  وأشـــارت 
برئاسة هذه الجمعية هي رسالة تؤكد 
أثبتت  البحرينية  الــمــهــنــدســة  أن  عــلــى 
جدارتها في جميع القطاعات إلى جانب 
البحرينيين،  المهندسين  مــن  زمــائــهــا 

مــضــيــفــًة بـــأنـــه مـــن حــســن الــطــالــع أن 
احتفاالت  مع  الفوز متزامناً  يكون هذا 
الجمعية بيوبيلها الذهبي ومرور نصف 
الجمعية  وانتقال  تأسيسها  على  قــرن 
لــنــصــف قـــرن جــديــد مــلــؤه الــمــزيــد من 
وبما  واإلبـــداع،  والتميز  واإلنجاز  العمل 
يحقق تعزيز دور الجمعية ككيان فاعل 
التنمية  فــي  ومتميز  مــســؤول  وشــريــك 

الوطنية بمملكة البحرين. 

قراءة التقرير التنفيذي والتقرير المالي لمجلس اإلدارة السابق في اجتماع الجمعية العمومية مساء األحد 19 يونيو 2022م 

مجلس اإلدارة الجديد والرئيس السابق الدكتور ضياء توفيقي واللجنة االنتخابيةالدكتورة رائدةالعلوي
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توزيع المناصب اإلدارية استفادًة من طاقات وكفاءات األعضاء... 
االجتماع األول لمجلس اإلدارة للدورة 2022 - 2024

عقد مجلس إدارة جمعية المهندسين 
تشكيل  بعد  األول  اجتماعه  البحرينية 
 – 2022 ــدورة  ــلــ ــ ل الـــجـــديـــد  الــمــجــلــس 
مساء  بالجفير  الجمعية  بمقر  2024م 
2022م  يــونــيــو   21 الــمــوافــق  الــثــاثــاء 
العلوي،  رائــدة  الدكتورة  برئاسة  وذلــك 
رئيساً  انتخبت  الــتــي  الجمعية  رئــيــس 
لــلــجــمــعــيــة قــبــل يــومــيــن خــــال انــعــقــاد 

الجمعية العمومية للجمعية.

الــدكــتــورة رائـــدة العلوي خال  كـــدت  وأ
"المهندسين"  إدارة  مجلس  اجــتــمــاع 
الذي تم بحضور كافة أعضاء المجلس 
)حــضــوريــاً وافــتــراضــيــاً(، على أنــه سعياً 
في  الهندسية  الكفاءات  كافة  لتوظيف 
الستكمال  الــجــديــد وســعــيــاً  الــمــجــلــس 
ــاز والــتــمــيــز من  ــجـ مــســيــرة الــعــمــل واإلنـ
المجلس  ألعضاء  الفرصة  إتاحة  خــال 
لقيادة لجان الجمعية وأجهزتها العاملة 

اعتماداً على خبرات وطاقات وإمكانات 
االجتماع  شهد  فقد  المجلس،  أعــضــاء 
تــوزيــع  الــجــديــد  اإلدارة  لمجلس  األول 
ــور  الــمــنــاصــب اإلداريــــــــة، ومــتــابــعــة األمــ
اإلداريـــــــة الــمــتــعــلــقــة بــمــواعــيــد انــعــقــاد 
االتصال  قــنــوات  وتفعيل  االجتماعات 

والبريد اإللكتروني لألعضاء.

وأشارت العلوي إلى أن اجتماع مجلس 
المناصب  تــوزيــع  شهد  الــجــديــد  اإلدارة 
محمد  المهندس  المجلس  أقــر  حيث 
علي الخزاعي نائباً للرئيس، والمهندسة 
الجمعية  ســر  ألمــانــة  المسقطي  هــيــام 
والعاقات الخارجية، والمهندسة هدى 
فريد  والمهندس  مالياً،  أميناً  سلطان 
بوشهري مديراً للمؤتمرات، والمهندسة 
شيخة الخاصي مديرة لشؤون األعضاء 
والـــمـــهـــنـــة، والـــمـــهـــنـــدس جــعــفــر محمد 

العامة،  والعاقات  لإعام  مديراً  علي 
والــمــهــنــدس عـــدنـــان آل رحــمــة مــديــراً 
الجبوري  حبيب  والمهندس  للتدريب، 

مديراً لألنشطة وخدمة المجتمع.  

المهندسين  جمعية  رئيسة  وأعــربــت 
البحرينية عن أملها في أن يسهم مجلس 
بــكــفــاءاتــه وخــبــراتــه في  الــجــديــدة  اإلدارة 
مهني  كــكــيــان  الــجــمــعــيــة  دور  تــعــزيــز 
فاعل في التنمية الحضارية والمشاريع 
الــوطــنــيــة وتــطــويــر أداء مــركــز الــتــدريــب 
ــزاً  إقــلــيــمــيــاً  ــ ــركـ ــ بــالــجــمــعــيــة لـــيـــكـــون مـ
الهندسية  الــكــفــاءات  وتأهيل  لتدريب 
لدفع  باإلضافة  الدولية،  للمعايير  وفقاً 
تقدمها  التي  والبرامج  المشاريع  كافة 
يحقق  لما  قــدمــاً  بها  والسير  الجمعية 
وتطور  الهندسة  لقطاع  شاماً  تطويراً 
المهندس البحريني في مملكة البحرين.
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َمن هم أعضاء مجلس اإلدارة للدورة 2022 - 2024؟
نبذة تعريفية مختصرة بالمؤهالت والمنجزات  

المؤهالت:

• دكتوراه في الذكاء الحوسبي – جامعة 
برونيل - لندن

• مــاجــســتــيــر ـفــي هــنــدســة الـــحـــاســـوب –  
جامعة لندن

  – الكهربائية  الهندسة  في  بكالوريوس   •
جامعة الكويت.

الخبرة العملية:

الوظيفة الحالية:

• أستاذ غير متفرغ – الجامعة األمريكية 
– البحرين  2021 – اآلن.  

المناصب السابقة:

 BFG الــتــكــنــولــوجــي  الـــتـــطـــويـــر  ــر  ــديـ • مـ
 International

• عميد شؤون الطلبة في الجامعة األهلية 

ــتـــاذة مـــشـــارك ـفــي قــســم الــهــنــدســة  • أسـ
الكهربائية واإللكترونية - جامعة البحرين

• رئـــيـــس لــقــســم هــنــدســة الـــحـــاســـوب - 
جامعة البحرين

• عضو في العديد من اللجان االستراتيجية 
واألكاديمية والتخطيطية الرئيسة في كل 
من جامعة البحرين والجامعة األهلية و 

BFG International

مجلس  فــي  الهندسية   للبرامج  ُمقيِّم   •
إعــتــمــاد الـــبـــرامـــج الــهــنــدســيــة والــتــقــنــيــة 

. ABET العالمي

• مراجع خارجي للبرامج - هيئة االعتماد 
 )OAAA( األكاديمي العمانية

هيئة ضمان   - هندسية  بــرامــج  مــراجــع   •
الجودة  )BQA( - البحرين

العمل التطوعي المهني:

• رئيس مجلس ادارة جمعية المهندسين 

• عضو مجلس ادارة جمعية المهندسين 
مدير   - االعــضــاء  مــديــر شـــؤون  البحرينية: 

التدريب - األمين المالي. 

وتوظيف  لــتــدريــب  تمهيد  لجنة  رئــيــس   •
المهندسين حديثي التخرج.

 – والمعلومات  االتــصــاالت  لجنة  رئيس   •
اتحاد المهندسين العرب.

الهندسي  االعتماد  أنشطة  لجنة  عضو    •
)CEAA( التابعة للمعهد الدولي لمهندسي 

.)IEEE( الكهرباء واإللكترونيات

العلمية  الـــدوريـــات  مــن  للعديد  محكم   •
الدولية.

ــن لــجــان  ــد مــ ــديـ ــعـ ــة الـ ــويـ ــة وعـــضـ ــاســ ــ • رئ
المؤتمرات المحلية والدولية.

• عضو لجنة التعليم الهندسي – االتحاد 
الهندسي الخليجي.

• عضو مؤسس لمجموعة تقارب  المرأة 
فــي الــهــنــدســة  )WIE(ـفــــي الــبــحــريــن التابع 

. IEEE  لمؤسسة

• مــؤســس ومـــشـــرف أول فـــرع طــابــي ل 
IEEE في جامعة  البحرين.

التكريم والجوائز:

• مكرمة من قبل صاحبة السمو الملكي 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة  األمـــيـــرة 

ــي مـــجـــال الــعــمــل  ــإحــــدى الـــــرائـــــدات فــ كــ
األكاديمي.

ــزة االتــــحــــاد الــهــنــدســي الــخــلــيــجــي  ــائـ • جـ
للتميز واإلبداع الهندسي.

ــاد الــعــالــمــي  ــن قــبــل االتــــحــ • رشـــحـــت مـ
  )WFEO( الـــهـــنـــدســـيـــة  لـــلـــمـــنـــظـــمـــات 
المتحدة  األمم  جامعة  لعضوية مجلس 

 2018

• أدرجـــــــت كــــواحــــدة مــــن الــمــهــنــدســات 
في  القيادة  رحلة  الائي شاركن  الــرائــدات 
كتاب Rising to the Top الذي نشرته 
والعلماء  للمهندسات  الدولية  الشبكة 
)INWES( بالتعاون مع االتحاد العالمي 

.)WFEO( للمنظمات الهندسية

• أول سيدة بحرينية تحصل على درجة 
الدكتوراه في الهندسة 

• حـــائـــزة عــلــى شـــهـــادة مــســتــشــار الــفــرع 
 IEEE الــطــابــي الــمــتــمــيــز  مـــن مــؤســســة

العالمية 1996.

• جائزة التميز في التدريس من جامعة 
البحرين.

الدكتورة رائدة العلوي
رئيس جمعية المهندسين البحرينية
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الوظيفة: 

مدير متقاعد

المؤهالت العلمية:

• بكالوريوس في الهندسة المدنية

جامعة بنغالور – الهند 1986

• دبلوم تصميم داخلي وديكور 

المعهد التقني ، بونا – الهند 1977

• دبلوم صناعي )قسم السيارات(

الــمــنــامــة الــثــانــويــة الــصــنــاعــيــة، الــبــحــريــن 
1976

ـفــي إدارة  الـــــــدورات  ــن  ــدد مـ • حـــضـــور عــ
المشاريع.

• حضور دورة في الوساطة.

الخبرات الوظيفية:

• ميعادكو للمقاوالت

مهندس موقع )سبتمبر 1986 - نوفمبر 
)1987

• المخرق للمقاوالت والصيانة 

مهندس المشاريع )نوفمبر -1987 يناير 
) 1990

• شركة البحرين لاتصاالت )بتلكو(

الخارجية  والــمــحــطــات  الــمــشــاريــع  مــديــر 
)يناير 1990 - يونيو 2008(

• األولى العقارية

يوليو   –  2008 )يونيو  المشاريع  مدير 
)2010

• الخزاعي للتقييم والتثمين العقاري

2010 - ديسمبر  )يــولــيــو  الــعــام  الــمــديــر 
)2011

• مجموعة Q  القابضة ) قطر (

يونيو   –  2011 )ديسمبر  العقارات  مدير 
)2013

• داب للمقاوالت

المدير العام )يوليو 2013 - 2021(

الخبرات في العمل التطوعي:

جــمــعــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ـفـــي  ــاصـــب  ــنـ ــمـ الـ
المهندسين البحرينية:

• مدير المقر واألنشطة االجتماعية

 من 1997 - 1998 

• مدير األنشطة اإلجتماعية

من 1998 - 2000

• امين سر مجلس اإلدارة 

من 2000 – 2002 

• نائب الرئيس والعاقات الخارجية

من 2002 -  2003 

• أمين السر ومدير العاقات الخارجية

 من 2005-2010  

• أمين السر ومدير العاقات الخارجية

 من 2012 – 2014

ــيـــس جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن  ــائـــب رئـ •   نـ
البحرينية.

من 2019 الى االن

ــنـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة التـــحـــاد  • عـــضـــو لـــجـ
المهندسين العرب 

• عضو اللجنة الدائمة ألتحاد المهندسين 
العرب

• عضو لجنة هيئة التثمين العقاري 

 )وزارة شئون البلديات والزراعة( البحرين

عــام  أغــســطــس  حــتــى   -  2006 مـــن   -  
.2009

تراخيص  مــن  التظلمات  لجنة  عــضــو   •
البناء.

ــة(  ــ ــزراعـ ــ والـ الـــبـــلـــديـــات  ــئـــون  شـ )وزارة   
البحرين 

2017 –2014 

•  رئيس مجلس أمانة العاصمة / مملكة 
البحرين.

نوفمبر 2014 - ديسمبر 2018

صدر مرسوم ملكي من حضرة صاحب 
عيسى  بــن  حمد  المعظم  الملك  جالة 
بالتعين رئيس  البحرين  آل خليفة ملك 

لمجلس امانة العاصمة.

• األمين العام المساعد لاتحاد الهندسي 
الخليجي.

مارس 2019 - نوفمبر 2021

ــام لـــاتـــحـــاد الــهــنــدســي  ــيــــن الــــعــ •   األمــ
الخليجي، نوفمبر 2021.

المهندس محمد علي أحمد الخزاعي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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المؤهالت األكاديمية: 

ــاء األصــطــنــاعــي –  • مــاجــســتــيــر ـفــي الـــذكـ
جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة   

• بكالوريوس هندسة كهربائية – جامعة 
البحرين

الخبرة العملية:

• مدير أول وحــدة الشبكات – مسؤول 
عن فصل البنية التحتية عن باقي عمليات 
عن  قانونيا  منفصلة  هيئة  وخلق  بتلكو 
الشركة األم لتحقيق خطة شبكة النطاق 
عن  والصادرة  الرابعة  الوطنية  العريض 

مجلس الوزاء الموقر 2016.

• مــديــر أول اســتــراتــيــجــيــة الــشــبــكــات – 
بتلكو

• مدير أول قسم الراديو و تخطيط شبكة 
الهاتف النقال – بتلكو.

الهاتف  تطوير شبكة  اول قسم  مدير   •
النقال – بتلكو.

الهاتف  اول قسم صيانة شبكة  مدير   •
النقال - بتلكو.

ــي مــحــطــة األقـــمـــار  • مـــديـــر الـــعـــمـــلـــيـــات فــ
الصناعية – بتلكو

الشهادات االحترافية:

• برنامج األدارة و القيادة – جامعة النكستر

• برنامج القيادة العامة – جامعة كرانفيلد

PRINCE2 -  شهادة ادارة المشاريع  •

العمل المهني:

• عضو جمعية المهندسين البحرينية منذ 
العام 1993.

• عضو مجلس ادارة جمعية المهندسين 
في الفترة 2004 – 2006.

• عــضــويــة عــــدد مـــن لـــجـــان الــمــؤتــمــرات 
المحلية بجمعية المهندسين.

التكريم و الجوائز:

• مكرمة من قبل صاحبة السمو الملكي 
األمـــيـــرة ســبــيــكــة بــنــت ابـــراهـــيـــم الــخــلــيــفــة 
ــرأة ـفــي الــهــنــدســة عـــن فئة  ــمــ ــ – جـــائـــزة ال
الــتــخــصــصــات الــنــوعــيــة ـفــي احــتــفــالــيــة يــوم 

المرأة البحرينية عام 2017.

التنفيذي  الــرئــيــس  • حــائــزة عــلــى جــائــزة 
لشركة بتلكو لتكريم الكفاءات البحرينية 
الــكــفــاءات  ذوي  مــن  للموظفين  وتمنح 

المتميزة.

• حائزة على بعثة شيفننج من المجلس 
البريطاني لدراسة الماجستير.

األقــمــار  بمحطة  تعمل  مهندسة  أول   •
التابعة لشركة بتلكو في العام  الصناعية 

.1992

• أول مهندسة بحرينية تصل الى منصب 
تنفيذي بوحدة عمل الشبكات في شركة 

بتلكو.

المهندسة هيام محمد علي المسقطي
أمين السر والعالقات الخارجية

األعضاء األعزاء ..

https://linktr.ee/bh.bse

يمكنكم متابعة جميع قنوات 
 التواصل االجتماعى 

 لجمعية المهندسين البحرينية
  عبر الرابط الموحد التالي:

األعضاء األعزاء ..
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الوظيفة: 

عضو مجلس أمانه العاصمة

1. عضو في اللجنة الفنيه 

2. عــضــو فــي لجنة الــخــدمــات والــمــرافــق 
العامة 

المؤهالت العلمية: 

خريجة جامعه البحرين. 

1. بكالوريوس هندسه مدنية

2. ماجستير هندسة مدنية 

الخبرات العملية:

1. خبرة 30 عام في وزارة اإلسكان

 تـــدرجـــت ـفــي الــوظــيــفــة )مــهــنــدس، رئــيــس 
مــجــمــوعــة قــســم الــمــمــتــلــكــات االســكــانــيــة، 
رئيس قسم الممتلكات االسكانية، رئيس 

قسم جوده المواد(. 

2. عضو في مجلس أمانة العاصمة. 

رئــيــس الــلــجــنــه الــفــنــيــه ، عــضــو ـفـي اللجنة 
الفنيه ، عضو في لجنه الخدمات والمرافق 
الـــعـــامـــه عــضــو ـفــي لــجــنــة الــتــظــلــمــات من 
تراخيص البناء ، عضو في لجنه المناقصات 
والــــمــــزايــــدات ، عـــضـــو فــــي لــجــنــة تــســمــيــة 

الشوارع.

الخبرات في مجال العمل التطوعي 

جــمــعــيــة  إدارة  ــلـــس  ــجـ مـ ـفــــي  ــو  عــــضــ  .1
المهندسين البحرينية ألكثر من 5 دورات، 

تم شغل المهام التالي:

الــمــديــر الــمــالــي ، مــديــر الــتــدريــب ، مدير 
االعام والعاقات العامة 

2. المشاركة في الجمعيات التطوعية.

المهندسة هدى سلطان مبارك فرج 
األمين المالي

- مـــســـتـــشـــار لـــاســـتـــدامـــة والــتــخــطــيــط 
ــي وضـــع  ــيـــجـــي ومــتــخــصــص فــ ــراتـ ــتـ االسـ
الــدائــري وحياد  االقتصاد  الخطط ودمــج 
أهداف  لتحقيق  االستراتيجية   )SDGs(
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة الــكــربــون وكــفــاءة 
الموارد واالستهاك واإلنتاج المستدامين 

في استراتيجية الشركة وتخطيطها.

البيئي  ــر  األثـ تخطيط  فــي  خلفية  لــديــه   -
واالستراتيجي وأنظمة اإلدارة البيئية مع 
الــتــركــيــز عــلــى الــتــأهــب لــحــاالت الــطــوارئ 
التأهب  برنامج  إطــار  في  لها،  واالستجابة 
 )APELL(. الــمــســتــوى  عــلــى  لــلــطــوارئ 

المحلي 

ــم  ــج األمــ ــامـ ــرنـ ــي بـ ــؤول ســـابـــق فــ ــســ - مــ

المتحدة للبيئة، مكتب غرب آسيا، بصفته 
المنسق اإلقليمي لكفاءة الموارد.

- أدار ونــفــذ بــرامــج عــالــمــيــة مــثــل الــحــيــاة 
الــمــســتــدامــة والــتــعــلــيــم مــن أجـــل التنمية 
ــة والــــمــــشــــتــــريــــات الـــعـــامـــة  ــدامــ ــتــ ــســ ــمــ ــ ال
المستدامة والمباني والتشييد المستدامة 
ــن والــســيــاحــة الــمــســتــدامــة  ــ ــاج اآلمـ ــتــ ــ واإلن
والبيئية والنقل المستدام. وقد طور ونفذ 
بما  النفايات،  إدارة  وخطط  استراتيجيات 
في   )E-Waste( للمواد  السليمة  واإلدارة 
ذلك إدارة النفايات الكهربائية واإللكترونية 

الكيميائية والنفايات.

في  المدنية  الخدمة  المهني مع  بــدأ عمله 
نفط  بشركة  التحق  ثــم  البحرين،  مملكة 

انتقل  وبعدها  الحــق،  وقــت  فــي  البحرين 
)بتلكو(  لــاتــصــاالت  البحرين  شــركــة  إلــى 
قبل أن ينضم إلى برنامج األمم المتحدة 

للبيئة.

المهندس فريد إسماعيل بوشهري
مدير المؤتمرات
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الوظيفة: 

مهندس عام أول في وزارة المالية

المؤهالت  العلمية:

بـــكـــالـــوريـــوس ـفــي الــهــنــدســة الــمــدنــيــة 
الــهــنــدســيــة،  اإلدارة  ـفــي  ومــاجــســتــيــر 
المشاريع  إدارة  في  إحترافية  وشهادة 

PMP وإدارة المخاطر.

الخبرات العملية: 

خبير هندسي معتمد ومحكم هندسي، 
خبرة في مجال اإلنشاء وصيانة المنشآت 

واإلشراف على تنفيذ المشاريع.

الخبرات في العمل التطوعي: 

شــاركــت فــي الــعــديــد مــن لــجــان جمعية 
الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة مـــثـــل لــجــنــة 
ولجنة  المجتمعية،  والخدمة  األنشطة 
ونــادي  اإلعــامــيــة،  واللجنة  المؤتمرات 

المهندسة شيخة سلطان الخالصي
مدير شؤون األعضاء والمهنة

الوظيفة:

مهندس كهرباء أول - إدارة التخطيط 
والدراسات - هيئة الكهرباء والماء

الدرجة العلمية:

الكهربائية  الهندسة  في  البكالوريوس 
– جامعة البحرين.

الخبرات العملية:

2015 - 2018: مهندس تشغيل في 
محطة الدور النتاج الكهرباء والماء.

نـــوبـــة  مـــهـــنـــدس   :2020  -  2018
ــام(  ـفــي مــحــطــة الـــرفـــاع  ــ )مــهــنــدس عــ

إلنتاج الكهرباء.

كهرباء  مهندس  اآلن:  حتى   2020  -
أول في إدارة التخطيط والدراسات في 

هيئة الكهرباء والماء.

الخبرات في العمل التطوعي:

البحرينية  المهندسية  جمعية  عضو   -
منذ العام 2012.

المتميز  المهندس  جــائــزة  على  حائز   -
فئة المهندس الشاب في سنة 2020. 

والــمــعــارض  الــمــؤتــمــرات  لجنة  - عضو 
الــعــمــل  فــــي  ــارك  ــ ــد شــ ــ 2013 وقـ مـــنـــذ 
عــلــى تــنــظــيــم الــعــديــد مـــن الــمــؤتــمــرات 
والــــمــــعــــارض والـــمـــنـــتـــديـــات الــتــابــعــة 

للجمعية .

اإلعــام  لجنة  عضو   :2018  -  2016  -
والعاقات العامة .

للعدد  المهندس  تحرير مجلة  رئيس   -
. 63

- 2018 حتى اآلن: عضو لجنة األنشطة 
وخدمة المجتمع.

المشرفة  اللجنة  عضوية  فــي  شـــارك   -
على انتخابات الجمعية عدة سنوات.

- تــمــثــيــل الــجــمــعــيــة ـفــي الــمــؤتــمــرات 
والــمــلــتــقــيــات الــهــنــدســيــة الــخــلــيــجــيــة 
ــة قطر  فــي دولـــة الــكــويــت 2013 ودولـ

.2015

لجائزة  التحكيم  لهيئة  الــســر  أمــيــن   -
المهندس المتميز في سنة 2019.

لجائزة  التحكيم  لهيئة  الــســر  أمــيــن   -
الـــمـــهـــنـــدس الــمــتــمــيــز فـــئـــة مــشــاريــع 

التخرج في سنة 2020.

المهندس جعفر محمد علي محمد
مدير اإلعالم والعالقات العامة

العديد  تنظيم  فــي  وســاهــمــت  الخطابة 
من الفعاليات المتنوعة.
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الوظيفة: 

شــركــة   - الـــمـــشـــاريـــع  إدارة  ــر  ــديـ مـ  -
ــاس(. ــ ــ ــبـــحـــريـــن )بـ ــار الـ  خــــدمــــات مــــطــ

المؤهالت  العلمية:

- بكالوريوس هندسة مدنية

- ماجيستير- إدارة أعمال - تخصص 
إدارة االمدادات

 - مــرشــح دكــتــوراة فــي السنة األخــيــرة
تخصص إدارة التغيير.

الخبرات العملية:

- لديه خبرة 18 سنة في مجال الهندسة 
المدنية  وتطوير العقارات والتثمين.  

ـــلــى مــخــتــلــف األنــــــــــواع مــن  ــمـــل عـ - عـ
ــتــــي تــضــمــن مــشــاريــع  ــ الـــمـــشـــاريـــع وال

خدماتية, صناعية، تجارية و سكنية.

الخبرات في العمل التطوعي:

ــال  ــمــ ــــن االعــ - شـــــــارك ـفــــي الــــعــــديــــد مـ
الــتــطــوعــيــة مــن خـــال مـــبـــادرات شركة 

المسؤولية  في  )بــاس(  خدمات مطار 
المجتمعية.

المهندس عدنان علي آل رحمة
مدير التدريب

الوظيفة:

ــاريـــع  الـــمـــشـــاريـــع )مـــشـ ــر  ــديــ - مــ
مؤسسة  فــي  اإللكتروميكانيكال( 

تقي محمد البحارنة التجارية. 

المؤهالت:

الكترونية- هندسة  بكالوريوس   -
جامعة البحرين

للهندسة  عــلــيــا  وطــنــيــة  دبــلــومــا   -
الكهربائية - معهد البحرين 

الخبرة العملية:

ــوات فــي  ــنــ 9 ســ يــمــتــلــك خـــبـــرة   -

اإللكتروميكانيكال  مشاريع  إدارة 
باإلضافة لتأهيل وتوريد العديد من 

أجهزة محطات التوزيع الكهربائية.

المناصب السابقة:

التطوعية  األعـــمـــال  مــن  الــعــديــد   -
وعضو فعال في جمعية المهندسين 

البحرينية منذ سنة 2009.

- شارك في العمل التطوعي بأغلب 
إدارة  الجمعية عضو مجلس  لجان 

منذ العام 2020.

- شغل منصب مدير لجنة األنشطة 

سنتين  لــمــدة  المجتمع  وخــدمــة 
.2022 - 2020

المهندس حبيب حسين الجبوري
مدير األنشطة العامة وخدمة المجتمع
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هنأ الدكتورة رائدة العلوي بفوزها برئاسة "المهندسين"... 

سعادة وزير النفط والبيئة يستقبل اللجنة المنظمة لمؤتمر 
ومعرض الشرق األوسط السادس للصيانة واالعتمادية

ــتـــور مــحــمــد بن  ــدكـ اســتــقــبــل ســـعـــادة الـ
ــر الــنــفــط والــبــيــئــة  ــ ــارك بـــن ديـــنـــه وزيـ ــبـ مـ
 23 الــمــوافــق  الخميس  يـــوم  فــي  بمكتبه 
العلوي  رائــــدة  الــدكــتــورة  2022م  يــونــيــو 
البحرينية  المهندسين  جمعية  رئــيــس 
ــزار الـــشـــمـــاســـي رئــيــس  ــ ــ والـــمـــهـــنـــدس نـ
واالعتمادية  للصيانة  الخليجية  الجمعية 
رئيس  نــائــب  العبدالكريم  فهد  والــســيــد 
ــات الــصــنــاعــيــة بــشــركــة أرامـــكـــو  ــدمـ ــخـ الـ
الــســعــوديــة رئــيــس الــلــجــنــة االســتــشــاريــة 
األوسط  الشرق  ومعرض  لمؤتمر  العليا 
 2022 واالعــتــمــاديــة  للصيانة  الــســادس 
اللقاء كل من المهندس محمود  وحضر 
مــيــرزا عــلــي  نــائــب رئــيــس مجلس إدارة  
واالعتمادية  للصيانة  الخليجية  الجمعية 
عبد  والمهندس  المؤتمر  رئيس  ونــائــب 
الــمــجــيــد بــشــيــر الــقــصــاب عــضــو الــلــجــنــة 

االستشارية العليا للمؤتمر .

وـفـــي بـــدايـــة الـــلـــقـــاء هــنــأ ســـعـــادة الـــوزيـــر 
برئاسة  بفوزها  العلوي  رائـــدة  الــدكــتــورة 
لــلــدورة  البحرينية  المهندسين  جمعية 

الجديدة 2022 - 2024.

التي  الــمــبــذولــة  بالجهود  الــوزيــر   وأشـــاد 
ســاهــمــت ـفــي تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح الــمــمــيــز 
الــشــرق  ومـــعـــارض  مــؤتــمــرات  لسلسلة 
األوســــــط لــلــصــيــانــة واالعـــتـــمـــاديـــة الــتــي 
البحرينية  المهندسين  جمعية  ُمها  ُتَنظِّ
والجمعية الخليجية للصيانة واالعتمادية، 
حيث تستضيف مملكة البحرين النسخة 
الــســادســة منها خــال الــفــتــرة 27 – 30 
نــوفــمــبــر 2022م وذلـــك بــمــشــاركــة عــدد 
والمتخصصين  الشخصيات  مــن  كبير  
مختلف  مــن  واألكــاديــمــيــيــن  والمهتمين 

دول العالم.

والتحضيرات  الترتيبات  استعراض  وتم 
لــهــذا الــحــدث الــعــالــمــي الــــذي يــقــام هــذا 
العام تحت شعار “الصناعة 4.0 االبتكار 
الصناعي والتقنيات في الوضع الطبيعي 
الـــجـــديـــد«، ويـــهـــدف الــمــؤتــمــر إـلــى تــبــادل 
العالية  والطموحات  والخبرات  المعرفة 
التقنيات  أحــدث  وعــرض  االختراعات  في 
ــذا الــمــجــال لــمــا لــلــصــيــانــة الــوقــائــيــة  ـفـي هـ
كبرى  أهمية  من  واالستباقية  والتنبؤية 
اجل  من  والصناعية  النفطية  للشركات 
ــهــــزة  الــمــحــافــظــة عــــلــى الـــمـــعـــدات واألجــ
والصناعية  النفطية  والمنشآت  الدقيقة 

التي تهدف الى تمديد العمر االفتراضي 
لتلك األصول.

ــر  إلــــى أهــم  ــــوزيــ كــمــا اســتــمــع ســـعـــادة ال
والــتــي  للمؤتمر  المصاحبة  الــفــعــالــيــات 
ــن الــمــواضــيــع  ــدد مـ ســتــشــتــمــل عــلــى عــ
الــمــتــمــيــزة ـفـي االبــتــكــار والــتــبــادل الفني 
الخليجية  الجمعية  جائزة  عن  واإلعـــان 
جانب  إلــى  للتميز،  واالعتمادية  للصيانة 
الـــمـــرأة فــي الصناعة  مــنــاقــشــة مــواضــيــع 
أساسية  منصة  وتوفير  األصــول،  وإدارة 
لكبار خبراء الصيانة واالعتمادية للتفاعل 
المجال  هـــذا  فــي  المتعلقة  بــالــمــواضــيــع 

الحيوي وتطويره.

كد سعادة الوزير على استمرار الدعم  وأ
والمساندة لمثل هذه الفعاليات المهمة 
ـفــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وهــــي فــعــالــيــات 
مكانة  من  تعزيز  في  با شك  ستساهم 
الــمــمــلــكــة كــمــركــز مــهــم ـفــي اســتــقــطــاب 
ــا مــــن هللا  ــيــ مــخــتــلــف الـــفـــعـــالـــيـــات، راجــ
الــتــوفــيــق لــلــجــمــيــع لــتــحــقــيــق األهـــــداف 
المرجوة لهذا الحدث العالمي المتميز في 
مجال الصيانة واالعتادية وإدارة األصول. 



 bsemohandis     (+973) 32215274      www.bse.bh Al Mohandis Times - Issue (58) - June 202214

ضــمــن االســتــعــداد لتنظيم »الــمــؤتــمــر والــمــعــرض الــســادس 
 »Maintcon 2022  – األصــول  وإدارة  والموثوقية  للصيانة 
 )BSE( والــــــذي تــنــظــمــه جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة
والجمعية الخليجية للصيانة واالعتمادية )GSMR( في الفترة 
مــن جمعية  ــد  وفـ ــام  قـ  ،2022 نــوفــمــبــر   30 27 وحــتــى  مــن 
المهندسين البحرينية برئاسة الدكتورة رائدة العلوي، رئيس 
وعدد  المؤتمر  رئيس  الشماسي  نــزار  والمهندس  الجمعية 
إلى  بــزيــارة  للمؤتمر  المنظمة  واللجنة  الجمعية  أعــضــاء  مــن 
خالها  التقوا   ،GPIC البتروكيماويات  لصناعة  الخليج  شركة 
حيث  للشركة،  التنفيذي  الرئيس  ياسرالعباسي،  المهندس 
ــذا الــحــدث  ــتـــعـــدادات لتنظيم هـ تــم بــحــث مــســتــجــدات االسـ

الــصــنــاعــة والمتخصصون  ــادة  قــ يــشــارك فــيــه  الــــذي  الــكــبــيــر 
جميع  ومن  األصــول  وإدارة  والموثوقية  بالصيانة  المعنيون 
التي  المستويات وهو ما سيسمح باالستفادة من خبراتهم 
الفريد. االحترافي  الحدث  هــذا  في  المشاركة  إثــراء  شأنها   من 

ــلــقــاء عــضــوا الــلــجــنــة االســتــشــاريــة الــعــلــيــا للمؤتمر   حــضــر ال
المهندس عبد المجيد القصاب والسيد جميل خلف العلوي، 
الــشــركــة كــل مــن المهندس جاسم  فيما حــضــره مــن جــانــب 
درويـــش مــديــر الــصــيــانــة، والــمــهــنــدس جــمــال الــشــاوش مدير 
الــســامــة واألمــــن والــصــحــة والــبــيــئــة، والــمــهــنــدس بـــدر محمد 

المنصوري مدير الخدمات الفنية.

زيارة رئيس جمعية المهندسين البحرينية واللجنة المنظمة لمؤتمر 
GPIC لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات Maintcon 2022
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لعلوم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  مـــن  وفـــد  زار 
البحرينية  الفضاء جمعية المهندسين 
وذلك في يوم األربعاء الموافق 1 يونيو 
اجتماعاً  الجانبان  عقد  حيث   ،2022
التعاون بين  تم فيه استعراض أوجه 
من  عــدد  ومناقشة  والهيئة  الجمعية 
المشترك  االهتمام  ذات  الموضوعات 

بين الطرفين.

ويأتي هذا االجتماع ضمن االستراتيجية 
جسور  مد  في  الجمعية  تنتهجها  التي 
التعاون مع مختلف الجهات في الباد 
الهندسي  الــقــطــاع  دور  لتعزيز  سعياً 
ودعــم  وتخصصاته  مجاالته  بمختلف 

تطوره في الباد.

حــضــر االجـــتـــمـــاع  مـــن جـــانـــب الــهــيــئــة 
الوطنية لعلوم الفضاء كل من الدكتور 
مــحــمــد إبـــراهـــيـــم الــعــســيــري الــرئــيــس 
منيرة  ووالمهندسة  للهيئة،  التنفيذي 
أول،  فضاء  مهندس  المالكي  جاسم 
والــمــهــنــدس يــعــقــوب خــالــد الــقــصــاب 
حــضــر  ــا  ــيـــمـ فـ أول  فــــضــــاء  مـــهـــنـــدس 
الجمعية كل من  جانب  االجتماع من 
الدكتور ضياء توفيقي رئيس الجمعية، 
ــور حـــمـــيـــد عــــبــــدهللا الـــمـــديـــر  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ والـ

التنفيذي للجمعية.

الــمــوافــق 8 يونيو  يـــوم األربـــعـــاء  وـفــي 
بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم  2022م 
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وجمعية 
تعزيز  بــهــدف  البحرينية  المهندسين 
بينهما،  كــة  والــشــرا الــتــعــاون  مــجــاالت 
وذلـــــــك  بــمــقــر الــجــمــعــيــة فــــي مــنــطــقــة 

الجفير. 

يــأتــي تــوقــيــع مــذكــرة الــتــفــاهــم فــي إطــار 
ــد جـــســـور  ــ حــــــرص الـــطـــرفـــيـــن عــــلــى مـ
ــة الـــمـــؤســـســـات  ــافــ ــع كــ ــ الــــتــــواصــــل مـ

وفد من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
يزور جمعية المهندسين البحرينية

وتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين
التعــاون والشــراكة والنشــاطات  لتعزيــز مجــاالت 

المشــتركة والبحثيــة  والثقافيــة  التدريبيــة 

مــجــاالت  لتعزيز  والــهــنــدســيــة  البحثية 
الــتــعــاون وتــنــويــعــهــا وتـــبـــادل الــخــبــرات 
بين المؤسسات ذات العاقة بالقطاع 
تــطــور ونهضة  وبــمــا يحقق  الــهــنــدســي 
واســـتـــدامـــة هــــذا الــقــطــاع الــحــيــوي في 

مملكة البحرين.

ــانــــب جــمــعــيــة  ــرة مــــن جــ ــذكــ ــمــ ــ وقـــــع ال
الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الـــدكـــتـــور 
ضـــيـــاء عــبــد الـــعـــزيـــز تــوفــيــقــي، رئــيــس 
الــجــمــعــيــة، فــيــمــا وقــعــهــا عـــن الــهــيــئــة 
الدكتور محمد  الفضاء  لعلوم  الوطنية 
التنفيذي  الرئيس  العسيري  إبراهيم 
جاسم  محمد  الدكتور  بحضور  للهيئة، 
العثمان مستشار مجلس إدارة الهيئة 

والــمــهــنــدســة مــنــيــرة جــاســم الــمــالــكــي 
والـــمـــهـــنـــدس  أول،  ــاء  فــــضــ ــنـــدس  ــهـ مـ
يعقوب خالد القصاب مهندس فضاء 
أول، وحضر توقيع مذكرة التفاهم من 
جــانــب الــجــمــعــيــة كـــل مـــن الــمــهــنــدس 
رائدة  والدكتورة  الخزاعي  علي  محمد 
العلوي والدكتور حميد عبد هللا المدير 

التنفيذي للجمعية.

ــرة الـــتـــفـــاهـــم،  ــ ــذكـ ــ ــود مـ ــنــ ــ ــمــــوجــــب ب وبــ
تعزيز مجاالت  الطرفان على  سيعمل 
ــات  ــاطـ ــنـــشـ كــــة والـ ــاون والــــشــــرا ــعــ ــتــ ــ ال
ــيــــة والـــبـــحـــثـــيـــة  ــافــ ــقــ ــثــ ــ ــيــــة وال ــبــ ــتــــدريــ ــ ال
الــمــشــتــركــة واالســـتـــفـــادة مــن خــدمــات 

الهيئة والدراسات التي تقدمها
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شاركت جمعية المهندسين البحرينية بالمعرض المصاحب 
لمعرض مشاريع التخرج للفصل الدراسي الثاني للعام 2021 
- 2022 بكلية الهندسة بجامعة البحرين والذي أقيم في يوم 
اإلثنين الموافق 20 يونيو 2022م بالحرم الجامعي بالصخير.

وخـــال حــضــورهــا افــتــتــاح الــمــعــرض  عــبــرت الــدكــتــورة رائـــدة 
حرص  عــن  البحرينية  المهندسين  جمعية  رئــيــس  الــعــلــوي 

ــيــات والــتــجــمــعــات  ــالــمــشــاركــة ـفــي كـــافـــة الــفــعــال الــجــمــعــيــة ب
هذه  في  الجمعية  تواجد  من  تعزز  الهندسيةالتي  واللقاءات 
الهندسي  القطاع  تطور  دعــم  جهة  في  تصب  التي  المحافل 
واهتمام  حــرص  إلــى  مشيرًة  البحرين،  بمملكة  والمهندسين 
التفاهم مع كلية الهندسة بجامعة  الجمعية بتفعيل مذكرة 
البحرين وكافة مؤسسات التعليم العالي والجهات المرتبطة 

بالقطاع الهندسي.

مشاركة جمعية المهندسين البحرينية بالمعرض المصاحب لمعرض 
مشاريع التخرج  بكلية الهندسة بجامعة البحرين

الدكتورة رائدة العلوي:  
اهتمــام كبيــر بتفعيــل مذكــرة التفاهــم مــع كليــة الهندســة بجامعــة البحريــن، 
ــز تطــور القطــاع الهندســي وحريصــون علــى دعــم مختلــف الفعاليــات لتعزي
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شـــاركـــت جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة ـفــي فــعــالــيــة "كن 
التطبيقية  العلوم  جامعة  أقامتها  التي  واحد"  ليوم  مهندساً 
يونيو  الموافق 30  الخميس  يوم  مساء  الجامعي  حرمها  في 
اإلدارة  مجلس  عضو  من  كل  الجمعية  مثل  حيث  2022م، 

المهندسين  ملتقى  ورئــيــس  الــخــاصــي  شيخة  المهندسة 
الشباب المهندس حمد بدو ونائبه المهندسة أيا المحل.

العامة  الثانوية  خريجي  المميزة  الفعالية  هــذه  استهدفت 
لتوفير لهم تجربة يوميات طالب الهندسة بالجامعة باإلضافة 
تقدمها  التي  الهندسية  التخصصات  بمختلف  تعريفهم  إلى 
ساوث  لندن  جامعة  مع  بالتعاون  التطبيقية  العلوم  جامعة 
جولة  للطلبة  التجريبي  اليوم  تضمن  حيث  البريطانية.  بانك 
عملية  تجارب  تخللها  التي  الهندسية  الجامعة  مختبرات  في 

لبعض التخصصات الهندسية. 

من جهتها عبرت جمعية المهندسين البحرينية عن امتنانها 
بوجود مثل هذه البرامج التحضيرية لخريجي الثانوية لجذبهم 
وتوجيههم  المختلفة  الهندسية  بالتخصصات  وتعريفهم 
الختيار التخصص المناسب. وتأمل الجمعية في ازدياد عدد 
السوق  احتياج  كبة  لموا الهندسية  لدراسة  الراغبين  الطلبة 

للكفاءات الهندسية الواعدة. 

مع  وقعت  البحرينية  المهندسين  جمعية  أن  بالذكر  الجدير 
تفاهم  2021م مذكرة  نوفمبر   في  التطبيقية  العلوم  جامعة 
كـــة ـفــي الــبــحــوث وتــطــويــر  ــتــعــاون والـــشـــرا لــتــعــزيــز مـــجـــاالت ال
المخرجات التعليمية من خال التعاون في مجال النشاطات 
الــتــدريــبــيــة والــثــقــافــيــة والــبــحــثــيــة الــمــشــتــركــة وتــوفــيــر الــدعــم 
للجامعة في مجال فرص التدريب لطلبة الهندسة بالجامعة 

والمشاركة في الفعاليات الهندسية المختلفة. 

جمعية المهندسين تشارك في فعالية "كن مهندسًا ليوم" 
في حرم جامعة العلوم التطبيقية

مجلة )المهندس(...  
العدد 72 

عــدد توثيقــي خــاص بفعاليــات 
اليوبيــل الذهبــي.

https://bse.bh/wp-content/
uploads/almohandis-72-
April-2022-Arabic.pdf

إضغط الرابط أو امسح الرمز
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عــقــد أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــمــشــرفــة على 
ملتقى المهندسين الشباب اجتماعهم 
الــمــهــنــدســيــن  جـــمـــعـــيـــة  بـــمـــقـــر  األول 
يــوم  مــســاء  وذلــــك  بالجفير  الــبــحــريــنــيــة 
الثاثاء الموافق 14 يونيو 2022، وذلك 
بــرئــاســة الــمــنــســق الــمــهــنــدس إبــراهــيــم 
عــبــد االمــيــر و بــحــضــور األعـــضـــاء الــذيــن 
التأسيسي  االجتماع  فــي  اختيارهم  تــم 
مراقبين  عضوين  حضور  إلــى  باإلضافة 
وهم  التأسيسي  الملتقى  أعــضــاء  مــن 
المهندس علي الري والمهندسة شيخة 

الخاصي.

ــاء الـــمـــلـــتـــقـــى رغــبــتــهــم  ــ ــضـ ــ وأبـــــــــدى أعـ
ــون الــمــلــتــقــى  ــ ــكـ ــ ــم بـــــــأن يـ ــهــ ــوحــ ــمــ وطــ
ــة والـــمـــهـــنـــيـــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة االجــ ــنــ ــاضــ ــحــ ــ ال
ــبــــاب  ــة لـــلـــمـــهـــنـــدســـيـــن الــــشــ ــ ــ ــاذب ــ ــجــ ــ ــ ال
تــحــت مــظــلــة الــجــمــعــيــة، وبـــــأن يــكــون 
الــمــلــتــقــى دور فـــعـــال ورئــيــســي  لـــهـــذا 
لـــرفـــعـــة شـــــأن الـــمـــهـــنـــدس الــبــحــريــنــي 
ــا. ــهـ ــارجـ ــاب داخــــــل الــجــمــعــيــة وخـ  الــــشــ
المامح  مناقشة  تــم  االجتماع  وخــال 

المهندسين  ملتقى  عمل  آللية  األولية 
ــورات  ــتـــصـ ــبـــاب ووضــــــع بـــعـــض الـ الـــشـ
ــمـــل  والـــمـــهـــام  ــعـ الــمــبــدئــيــة لـــائـــحـــة الـ
ثم  ســتــتــم صياغتها  ــتــي  وال الــرئــيــســيــة 
الجمعية  إدارة  مــجــلــس  عــلــى  عــرضــهــا 
ــلـــيـــهـــا.  ــة والـــــمـــــصـــــادقـــــة عـ ــعــ ــراجــ ــمــ ــ ــل ــ  ل
ومن المؤمل أن تتمحور مهام الملتقى 
الرئيسية حول تطوير ودعم المهندس 
ــة وبــعــد  ــ ــدراسـ ــ ــرة الـ ــتـ ــال فـ ــ الــــشــــاب خـ
التخرج وخال المرحلة المهنية، إضافة 
إلــــى الــتــشــجــيــع والــتــحــفــيــز ـفــي مــجــاالت 
البحث واالبتكار التي من شأنها خدمة 
البحرين  مملكة  فــي  الهندسي  القطاع 
ــاءات الــوطــنــيــة، وتــفــعــيــل  ــفـ ــكـ وإبــــــراز الـ

بين  التواصل  لتعزيز  االجتماعي  الــدور 
واحتضان  الشباب  المهندسين  جميع 

أنشطتهم المختلفة.

حمد  المهندس  اختيار  تــم  الختام  وفــي 
إدارة  على  المشرفة  للجنة  رئيساً  بــدو 
نائباً  المحل  أياء  والمهندسة  الملتقى  
أميناً  السباع  علي  والمهندس  للرئيس 
للسر في الدورة األولى، على أن يتم توزيع 
المهندس  وهــم  الملتقى  أعــضــاء  بــاقــي 
والمهندس حسين  األمير  عبد  إبراهيم 
الــســتــري والــمــهــنــدس مــهــدي حسين 
والــمــهــنــدس مــحــمــد مـــبـــارك عــلــى بــاقــي 
اعتمادها. يتم  أن  بعد  الملتقى   مهام 

المهندس حمد بدو رئيسًا للجنة والمهندسة أيا المحل نائبًا للرئيس...
)ملتقــى  علــى  المشــرفة  للجنــة  األول  االجتمــاع  انعقــاد 

الشــباب( المهندســين 
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ــيـــة  ــتـــرونـ ــنـــدســـة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وااللـــكـ نـــظـــمـــت شـــعـــبـــة الـــهـ
البحرينية  المهندسين  لجمعية  واالتــصــاالت  والحاسوب 
بــالــتــعــاون مــع لــجــنــة الــمــعــلــومــات واالتـــصـــاالت ـفـي اتــحــاد 
الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الــــعــــرب نـــــــدوة حـــــول )تــــطــــور الــشــبــكــات 
 الــخــلــويــة نــحــو أنــظــمــة الــجــيــل الـــخـــامـــس ومــــا وراءهـــــــا(.

ــنـــدوة الــتــي عــقــدت بــمــقــر الــجــمــعــيــة بالجفير  وقـــدمـــت الـ
2022 وعبر منصة  14 يونيو  الموافق  الثاثاء  مساء يوم 
المساعد بقسم  المساعيد، األستاذ  الدكتورة ريهام  الزوم 
البحرين. بجامعة  الهندسة  بكلية  اآللــي  الحاسب   هندسة 
واستعرضت الدكتورة المساعيد في الندوة تطور الشبكات 

الــخــلــويــة نــحــو أنــظــمــة الــجــيــل الــخــامــس ومـــا وراءهـــــا. كما 
والتقنيات   ،  5G ألنظمة  الرئيسية  المحركات  تستعرض 
المتقدمة الرئيسية التي تروج لها. بالنظر إلى أن شبكات 
الوظائف  بطبيعتها مع طبقات متعددة من  5G معقدة 
االفتراضية وذكاء التطبيقات ، وبالتالي ستصبح تحليات 
يتم  حيث  مــرنــة   5G شبكة  لبناء  األهمية  بالغة  الشبكة 
الــتــشــغــيــلــي.  ــبــيــانــات والــتــعــقــيــد  ال تــبــســيــط عــمــلــيــة ادارة 
ستناقش الندوة أيضا التقدم في مجال تحليات البيانات 
الضخمة في سياق وظائف الشبكة، ودور تحليات البيانات 

الكبيرة في ذكاء الشبكة وتصميمها وتحسينها.

ــة والحاســوب واالتصــاالت  ــة وااللكتروني نظمتهــا شــعبة الهندســة الكهربائي
وقدمتهــا الدكتــورة ريهــام المســاعيد... 

نــدوة ) تطــور الشــبكات الخلويــة نحــو أنظمــة الجيــل الخامــس 
ومــا وراءهــا (



 bsemohandis     (+973) 32215274      www.bse.bh Al Mohandis Times - Issue (58) - June 202220

عـــقـــدت شــعــبــة الـــعـــمـــارة و الــتــخــطــيــط 
الــــعــــمــــراـنـــي بـــجـــمـــعـــيـــة الـــمـــهـــنـــدســـيـــن 
وذلــك  التحضري  اجتماعها  البحرينية 
يونيو   28 الموافق  الثاثاء  يــوم  مساء 
مــهــدي  الـــمـــهـــنـــدس   بـــرئـــاســـة   ،2022
إبراهيم  المهندسين  وحضور  الجاوي 
عبداألمير، علي الري، أيا المحل، حوراء 
 الــمــشــيــمــع و الـــدكـــتـــور أحــمــد الـــجـــودر.

وخال االجتماع تمت مناقشة عدد من 
المجتمعون  استعرض  المحاور، حيث 
ــامــــج الــفــعــالــيــات  ــ ــرن ــ خـــطـــة الـــعـــمـــل وب
واألنـــشـــطـــة لــلــفــتــرة الـــقـــادمـــة وتــفــعــيــل 
ــرامـــج الــســابــقــة كــشــبــاب الــعــمــارة  ــبـ الـ
وتفعيل  واألنشطة،  االرشــادي  والدليل 
وتــعــزيــز تــلــك الــبــرامــج مــن خـــال هــذه 
لعضويتها. والدعوة  بالجمعية   الشعبة 

ــة  ــسـ ــلـ كــــــمــــــا تــــــــم اقــــــــــتــــــــــراح عــــــقــــــد جـ
ــافــــة  ــتــــضــ تـــعـــريـــفـــيـــة بـــــاألعـــــضـــــاء واســ
ــن أو  ــ ــيـ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ شـــــهـــــريـــــة ألحــــــــــد الـ
 الــمــخــطــطــات والــمــشــاريــع الــعــمــرانــيــة.

كـــــمـــــا شـــــهـــــد االجـــــــتـــــــمـــــــاع مـــنـــاقـــشـــة 
ــتـــرحـــة  ــقـ ــات الـــمـ ــيــ ــ ــال ــعــ ــفــ ــ  عــــــــدد مــــــن ال
ومنها  الفن و العمارة )وهي مجموعة 
بجمال  معنية  فنية  تنفيذية  مشاريع 
البيئة مع الحفاظ عليها( واقتراح تنظيم 
 زيارات ميدانية من قبل أعضاء الشعبة. 

وفــيــمــا يــخــص مـــشـــاريـــع الــشــعــبــة تم 
الــمــشــاريــع التوعوية  اقــتــراح عـــدد مــن 
ونشرها  العمارة  مجال  في  واإلرشــاديــة 
وتفعيل  المختلفة  النشر  وســائــل  عبر 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  منصات 

ــادي جديد،  واقــتــراح إصـــدار دلــيــل ارشــ
وإنـــــشـــــاء مـــكـــتـــبـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة خـــاصـــة 

بالعمارة.

كما تمت مناقشة عدد من المقترحات 
ــج  ــرامــ ــ ــب ــ ال وإدراج  ــم  ــ ــدعـ ــ كـ األخـــــــــــرى 
الـــمـــعـــمـــاريـــة  والـــمـــشـــاركـــة الــتــحــريــريــة 
ودعــم  )الــمــهــنــدس(  فــي مجلة  للشعبة 
للطلبة  المعماري  التصميم  مسابقة 
)AiAs( بإدارة التحكيم وتوفير اإلرشاد 
مناقشة  تــم  كما  اللوجستي.  الــدعــم  و 
المجتمع  على  مفتوحة  أنشطة  تنظيم 
والتواجد في يوم المهن لطلبة الثانوية، 
والــتــخــطــيــط لــتــنــظــيــم أســـبـــوع الــعــمــارة 

اإلسامية في شهر نوفمبر المقبل.

مناقشة خطة العمل وبرنامج الفعاليات للفترة القادمة...
اجتماع شعبة العمارة والتخطيط العمراني بالجمعية


