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تصدر عن جمعية المهندسين البحرينية - يوليو 2022

العدد

59

البحرينية  المهندسين  شاركت جمعية 
ليوم واحد" التي  فعالية "كن مهندساً 
في  التطبيقية  الــعــلــوم  جامعة  أقامتها 
الخميس  يــوم  مساء  الجامعي  حرمها 
مثل  حيث   ،2022 يونيو   30 الموافق 
اإلدارة  كٌل من عضو مجلس  الجمعية 
الــمــهــنــدســة شــيــخــة الــخــاصــي ورئــيــس 
ملتقى المهندسين الشباب المهندس 

حمد بدو ونائبه المهندسة أيا المحل.

ــيــة الــمــمــيــزة  ــفــعــال ــذه ال ــ اســـتـــهـــدفـــت هـ
خــريــجــي الــثــانــويــة الــعــامــة لــتــوفــيــر لهم 
ــات طــــالــــب الـــهـــنـــدســـة  ــيــ ــومــ ــ تـــجـــربـــة ي
ــة إـلــــى تــعــريــفــهــم  ــافــ بـــالـــجـــامـــعـــة بــــاإلضــ
التي  الهندسية  التخصصات  بمختلف 
تــقــدمــهــا جـــامـــعـــة الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــامــعــة لـــنـــدن ســـاوث 
اليوم  تضمن  حيث  البريطانية.  بــانــك 
مختبرات  فــي  جــولــة  للطلبة  التجريبي 

الجامعة الهندسية التي تخللها تجارب 
عملية لبعض التخصصات الهندسية.

المهندسين  جمعية  عبرت  جهتها  من 
البحرينية عن امتنانها بوجود مثل هذه 
الثانوية  لخريجي  التحضيرية  البرامج 
لـــجـــذبـــهـــم وتـــعـــريـــفـــهـــم بــالــتــخــصــصــات 
الختيار  وتوجيههم  المختلفة  الهندسية 
الجمعية  وتأمل  المناسب.  التخصص 
في ازدياد عدد الطلبة الراغبين لدراسة 
كــبــة احــتــيــاج الــســوق  الــهــنــدســيــة لــمــوا

للكفاءات الهندسية الواعدة.

نوفمبر من سنة  بأن في  بالذكر  الجدير 
الــمــهــنــدســيــن  جــمــعــيــة  وقـــعـــت   2021
البحرينية مع جامعة العلوم التطبيقية 
التعاون  مجاالت  لتعزيز  تفاهم  مذكرة 
كة في البحوث وتطوير المخرجات  والشرا
التعليمية من خال التعاون في مجال 
النشاطات التدريبية والثقافية والبحثية 

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

في  للجامعة  الــدعــم  وتوفير  المشتركة 
الهندسة  لطلبة  التدريب  فرص  مجال 
بــالــجــامــعــة والــمــشــاركــة ـفـي الــفــعــالــيــات 

الهندسية المختلفة.
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عقدت لجنة األنشطة العامة وخدمة 
الــمــجــتــمــع بــجــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن 
لــلــدورة  األول  اجتماعها  البحرينية 
الجمعية  بــمــقــر  2024م   -  2022
مساء يوم اإلثنين الموافق 4 يوليو 
االجــتــمــاع   تـــــرأس  حــيــث  2022م، 
الــمــهــنــدس حــبــيــب الــجــبــوري مدير 
اللجنة، حيث تمت مناقشة ووضع 
الـــخـــطـــة الــمــبــدئــيــة لــلــجــنــة لــلــســنــة 

2023-2022م.

اللجنة  أعــضــاء  مــن  االجتماع  حضر 
الماجد،  ســـارة  المهندسة  مــن  كــل 
المهندس  القطان،  علي  المهندس 
فاطمة  المهندسة  إبراهيم،  مهدي 
جابري، المهندس محمد العسبول، 
المهندس  ســنــد،  زهـــراء  المهندس 
مــحــمــد مـــبـــارك، والــمــهــنــدس علي 

عبدهللا.

 وضعت خطتها للعام 2022 - 2023 …  
لجنة األنشطة العامة وخدمة المجتمع تعقد 

اجتماعها األول
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االتحاد الهندسي الخليجي يوقع مذكرة تفاهم مع
الجمعية الخليجية للصيانة واالعتمادية

تـــم صــبــاح يـــوم الــســبــت الــمــوافــق 23 
يوليو 2022 بمبنى جمعية المهندسين 
الــبــحــريــنــيــة تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم بين 
والجمعية  الخليجي  الهندسي  االتحاد 
وقــد  واالعــتــمــاديــة،  للصيانة  الخليجية 
الهندسي  لاتحاد  العام  األمين  وقعها 
الـــخـــلـــيـــجـــي الـــمـــهـــنـــدس مـــحـــمـــد عــلــي 
سعد  المهندس  وقعها  كما  الخزاعي، 
إدارة  مجلس  رئيس  الشمراني  إبراهيم 
الجمعية الخليجية للصيانة واالعتمادية.

ويــتــمــتــع هــــذان الــكــيــانــان الــهــنــدســيــان 
واحترافيتين  واسعتين  وخبرة  بمعرفة 
في المجال الهندسي، فضًا عن شمول 
مــجــلــس  دول  بــمــنــطــقــة  اهــتــمــامــهــمــا 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وقــــد ســبــق لهما 
تــنــظــيــم الــعــديــد مـــن الــفــعــالــيــات الــتــي 
الباحثين  من  كبيرة  أعـــداًدا  استقطبت 
األبــحــاث في  تلك  وتــم نشر  والمهتمين 

المجات والدوريات االختصاصية.

وبموجب هذه المذكرة فسوف ينظمان 
فــعــالــيــات تـــتـــنـــاول مـــجـــاالت الــصــيــانــة 
بــهــدف  األصــــــول  وإدارة  ــاديـــة  ــتـــمـ واالعـ

تطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك في 
الشاملة  العملية والتعليمية  المجاالت 
لدى كل من الطرفين لتعزيز العاقات 
في  الــخــبــرات  وتــطــويــر  لتفعيل  بينهما 
المشترك مــن أجل  الــتــعــاون  مــجــاالت 
بين  الهندسي  الفني  التعاون  تحقيق 

دول المجلس.

حــضــر حــفــل الــتــوقــيــع األســـتـــاذ جعفر 
الصميخ منسق األمانة العامة لاتحاد 
ــيـــجـــي، ومــــــن طـــرف  ــلـ ــخـ الـــهـــنـــدســـي الـ
الجمعية الخليجية للصيانة واالعتمادية 

المهندس نزار الشماسي رئيس مؤتمر 
واالعتمادية  للصيانة  األوســـط  الــشــرق 
الخليجية  للجمعية  الــســابــق  الــرئــيــس 
ــاديــــة، والــمــهــنــدس  ــتــــمــ لــلــصــيــانــة واالعــ
عبدالمجيد القصاب العضو الوطني في 
الهندسية  للمنظمات  العالمي  االتحاد 
المهندسين  لجمعية  ســابــق  ورئــيــس 
ــة إـلـــى الــمــهــنــدس  ــافـ ــاإلضـ الــبــحــريــنــيــة بـ
جـــاســـم يـــوســـف أحـــمـــد، الــمــديــر الــعــام 
للصيانة  الخليجية  الجمعية  لمكتب 

واالعتمادية.
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يمكنكم متابعة جميع قنوات 
 التواصل االجتماعى 

 لجمعية المهندسين البحرينية
  عبر الرابط الموحد التالي:

األعضاء األعزاء ..

إعادة تعميم

األعضاء األعزاء،،

عطفــًا علــى قــرار الجمعيــة العموميــة التــي عقــدت بتاريــخ 6 يونيــو 2021 حــول عضوية 
مــدة الحيــاة وإعفــاء رســوم العضويــة عــن األعضــاء الباحثيــن عــن العمــل وتخويــل 

مجلــس االدارة لوضــع اآلليــة المناســبة فقــد تقــرر مــا يلــي:

أوال: عضوية مدى الحياة:
• أن تكون عضوية مدى الحياة للبحرينين فقط .

ــع رســوم  ــم دف ــد أت ــاة ق ــدى الحي ــة م ــى عضوي ــدم للحصــول عل ــون المتق • أن يك
ــى األقــل.  ــن عل ــل  لعامي ــة عضــو عام ــة مــن فئ إشــتراك العضوي

• فــي حالــة العضــو الخريــج  يجــب عليــه أن يكمــل ثــاث ســنوات كـــعضو خريــج ثــم 
يرفــع لعضــو عامــل لمــدة ســنة واحــدة ومــن ثــم يحــق لــه طلــب الترفيــع لعضويــة 

مــدى الحيــاة.
ــة لمــدة خمســة  •  العضــو العامــل فــي حــال ســداده رســوم االنضمــام للعضوي

ــاة. ــة مــدى الحي ــًا لعضوي ــة يحــول تلقائي عشــر عامــًا )15 ســنة( متواصل
 .)VAT( تخضع جميع المدفوعات لضريبة القيمة المضافة  •

ثانيا: رسوم عضوية الباحثين عن عمل: 

ــار فــي  ــًا قــدره 5 دين ــًا رمزي ــون عــن عمــل مبلغ ــون الباحث • يدفــع األعضــاء البحريني
الســنة.

• أن يتقــدم مــع طلــب االعفــاء عــن الرســوم شــهادة مــن وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة  تثبــت التعطــل عــن العمــل. 

• ال ينطبق االعفاء على فترات سابقة.

 .)VAT( تخضع جميع المدفوعات لضريبة القيمة المضافة  •

مع خالص التحيات،،، 
 أمين السر  

 الموضوع: عضوية مدى الحياة
 ورسوم عضوية الباحثين عن العمل
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