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تصدر عن جمعية المهندسين البحرينية - أغسطس 2022

العدد

60

الدكتورة رائدة العلوي رئيس  رفعت 
جمعية المهندسين البحرينية باسمها 
ونيابًة عن كافة أعضاء مجلس اإلدارة 
خالص  الجمعية  ومنتسبي  وأعضاء 
الــتــهــانــي إـلــى حــضــرة صــاحــب الــجــالــة 
خليفة،  آل  بــن عيسى  حــمــد  الــمــلــك 
ملك الباد المعظم حفظه هللا ورعاه 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  واـلــى 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء حــفــظــه هللا 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  وإلــى 
ــيــــم آل خــلــيــفــة  إبــــراهــ بـــنـــت  ســبــيــكــة 
قــريــنــة مــلــك الــبــاد الــمــعــظــم رئيسة 
بمناسبة  لــلــمــرأة  ـــلــى  األعـ الــمــجــلــس 
الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس 

المجلس األعلى للمرأة. 

كدت العلوي على أن  التوجيهات   وأ
الــحــكــيــمــة لــجــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم 
البناء  دورهــا  وتفعيل  المرأة  بتمكين 
في منظومة التنمية الشاملة وإنشائه 
الــمــجــلــس األعــــلــى لــلــمــرأة، ـفــي الــثــانــي 
والـــعـــشـــريـــن مـــن أغـــســـطـــس2001، 
ــراســــخ والــمــتــيــن  ــ شـــكّـــل األســــــاس ال
لتطور وتقدم المرأة البحرينية في كافة 
في  مضيئة  فارقة  وعامة  المجاالت، 
تاريخها  عبر  البحرينية  المرأة  مسيرة 

المجيد. 

 وثمنت العلوي دعم صاحب السمو 
الــمــلــكــي وـلــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 

البحرينية  للمرأة  هللا  حفظه  الـــوزراء 
وتعزيز إسهاماتها في االرتقاء بالمسيرة 
ــعـــدة،  الــتــنــمــويــة عــلــى مــخــتــلــف األصـ
مــشــيــرًة إلــــى دور وإنــــجــــازات الـــمـــرأة 
العمل في  كافة مناحي  البحرينية في 
إضافة  والخاص  الحكومي  القطاعي 
إلى تمكينها في مجال ريادة األعمال.  

المهندسين  جمعية  رئيس  وعبرت   
البحرينية عن الدور الرائد الذي لعبته 
ملك  قرينة  الملكي  السمو  صاحبة 
الباد المعظم رئيسة المجلس األعلى 
للمرأة في رئاسة هذا الصرح الوطني 
سموها  لجهود  كانت  والــذي  المميز 
تحقيق العديد من المنجزات الكبيرة 
الــتــي ســاهــمــت ـفــي إبـــــراز إســهــامــات 
التنموية  النهضة  البحرينية في  المرأة 
ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا مــمــكــلــة  ــ ــة ال ــلـ ــامـ الـــشـ

البحرين.

المهندسين  وأشــادت رئيس جمعية 
ــود الــمــجــلــس  ــهـ ــدور وجـ ــ الــبــحــريــنــيــة بـ
األعــــلــى لـــلـــمـــرأة وتــمــكــيــنــهــا ـفــي كــافــة 
القطاع  ومنها  والقطاعات  المجاالت 
الهندسي الذي تؤدي فيه المهندسة 
واقتدار،  البحرينية دورهــا بكل كفاءة 
احتفاله  تخصيص  للمجلس  مثمنة 
2017م  للعام  البحرينية  المرأة  بيوم 
لاحتفاء بالمرأة في المجال الهندسي، 
ــرأة  ــ ــمـ ــ مــــشــــيــــرًة إـلــــــى إســـــهـــــامـــــات الـ
المهندسين  جمعية  فــي  الــمــهــنــدســة 

البحرينية وتبوئها المناصب المختلفة 
في الجمعية ومجلس إدارتها ورئاسة 
اللجان فيها وصوالً إلى منصب رئاسة 
الجمعية، وهو ما تحقق ألول مرة على 
مؤكدًة  المنطقة،  في  الــمــرأة  مستوى 
بكفاءتها  الــفــاعــلــة  مــســاهــمــتــهــا  عــلــى 
وخبرتها في تعزيز دور الجمعية ككيان 
الحضارية  التنمية  فــي  فــاعــل  مهني 
الــوطــنــيــة وبـــمـــا يحقق  والـــمـــشـــاريـــع 
الــتــطــويــرالــشــامــل لــقــطــاع الــهــنــدســة 

والمهندس في مملكة البحرين.

 رفعت للقيادة الرشيدة التهاني بمناسبة الذكرى 21 للتأسيس...  
جمعية المهندسين البحرينية: المجلس األعلى للمرأة 

عالمة فارقة في تقدم المرأة البحرينية   

صاحبة السمو الملكي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة ملك البالد المعظم 

رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
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جــمــعــيــة  إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ الــــتــــقــــى 
الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــة بـــرئـــاســـة 
ــلــــوي رئـــيـــس  ــعــ ــ ــورة رائـــــــــدة ال ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الــجــمــعــيــة ســـعـــادة الــســيــد يــاســر بن 
إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء 
األربعاء  يــوم  بــالــوزارة  والــمــاء بمكتبه 
حيث  الــجــاري،  أغطس   24 الموافق 
ــيــــس الــجــمــعــيــة  بـــحـــث ســـعـــادتـــه ورئــ
في مجاالت  المشترك  التعاون  أوجــه 
المستدامة  والطاقة  والماء  الكهرباء 
بـــاإلضـــافـــة الــــى عــــدد مـــن الـــمـــبـــادرات 
التي تسهم في تطوير الخدمات التي 
تقدمها الوزارة وتشجيع االستثمارات 

في الطاقة المتجددة ومبادرات كفاءة 
الطاقة في مملكة البحرين.

كــد ســعــادتــه على أن  وخـــال الــلــقــاء أ
كات  الشرا بناء  أهمية  تثمن  الـــوزارة 
وتـــــعـــــزيـــــز الــــــعــــــاقــــــات والـــــتـــــعـــــاون 
ــات  ــســ ــؤســ ــمــ ــ ــيــــات وال ــعــ ــمــ ــجــ ــ مــــــع ال
االخــتــصــاصــيــة ـفــي الــمــمــلــكــة، ومــنــهــا 
جمعية المهندسين البحرينية لما لها 
من دور وإسهامات هامة ومحورية في 
دعم الجهود المبذولة لتحقيق الرؤى 
االستدامة  تحقيق  إطـــار  فــي  الوطنية 
والتنمية الشاملة في مملكة البحرين.

بحث أوجه التعاون المشترك...
سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء يلتقي 
مجلس إدارة جمعية  المهندسين البحرينية

فيما أشــادت الدكتورة رائــدة العلوي 
والماء  الكهرباء  شــؤون  وزارة  بجهود 
فــي تعزيز قــطــاعــات الــكــهــربــاء والــمــاء 
تطلع  كـــدت  وأ المستدامة،  والــطــاقــة 
دعــم جهود  فــي  لــاســتــمــرار  الجمعية 
ما  على  إيــجــابــاً  ينعكس  بما  الــــوزارة 
والتقدم  التطوير  مسيرة  فــي  تحققه 
مؤكدة  الميادي،  مختلف  في  والنماء 
آفــاق  فتح  اـلـى  الجمعية  تطلع  على 
جديدة للتعاون بين الجمعية والوزارة 
ــال الـــتـــدريـــب والـــمـــؤتـــمـــرات  ــجـ فــــي مـ
والمعارض بما يعزز من دور الجمعية 
ككيان فاعل ومسئول في المشاريع 
التنموية الشاملة في مملكة البحرين.



 bsemohandis     (+973) 32215274      www.bse.bh Al Mohandis Times - Issue (60) - August 20223

الــدكــتــور  بــرئــاســة  لــجــنــة تمهيد  عــقــدت 
اجتماعها  توفيقي  الــعــزيــز  عــبــد  ضــيــاء 
3 أغسطس  بتاريخ  الــدورة  األول لهذه 

2022م في مقر الجمعية.

ــاع اعـــتـــمـــدت الــلــجــنــة  ــمــ ــتــ وخــــــال االجــ
ــع والــثــاثــيــن،  ــرابــ ــ ــاع ال ــمـ ــتـ مــحــضــر االجـ
ــن األمــــــور اإلداريــــــة  ونـــاقـــشـــت عــــــدداً مـ
ونمطها  واجتماعاتها  باللجنة  المتعلقة 
وجـــــــداول أعـــمـــالـــهـــا، وإعـــــــداد الــتــقــاريــر 

استعراض  تــم  كما  حولها،  اإلحصائية 
ملخص لبرنامج تمهيد للفترة الماضية 
العمل  بخطة  المواضيع  ومستجدات 
متابعة  على  والتأكيد  القادمة،  للفترة 
تــوظــيــف مــن هــم عــلــى قــوائــم االنــتــظــار 
والتواصل  القادمة  الدفعات  وتــدريــب 

مع الشركات بشأن التوظيف.

ــاع مـــن أعـــضـــاء الــلــجــنــة  ــمـ ــتـ حــضــر االجـ
كــل مـــن: الــمــهــنــدس عــدنــان آل رحــمــة، 

المهندس  الـــمـــرزوق،  غـــادة  المهندسة 
عيسى  المهندس  القاسمي،  عبداإلله 
جــنــاحــي، الــمــهــنــدس أحـــمـــد بــوجــيــري، 
الــدكــتــورة ســلــوى بــاصــرة )مــمــثــلــة عن 
الـــبـــحـــريـــن(، والـــدكـــتـــور حميد  جــامــعــة 
للجمعية  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر  عــبــدهللا 
ــلـــمـــان مــــن مــركــز  واألســـــتـــــاذ نــبــيــل سـ
المهندسين  لجمعية  التابع  الــتــدريــب 

البحرينية.

برئاسة الدكتور ضياء توفيقي...
 لجنة "تمهيد" تعقد اجتماعها األول 

للدورة 2022 – 2024
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ــة االســـتـــراتـــيـــجـــة  ــيـ ــمـ ــن مــنــطــلــق األهـ مــ
لــقــطــاع أعــمــال خــطــوط األنــابــيــب حــول 
ــقـــوي  ــالـــم وتـــأثـــيـــرهـــا الـــمـــبـــاشـــر والـ الـــعـ
ــدول بشكل خاص  الـ اقــتــصــادات  على 
فإنه  عـــام،  بشكل  العالمي  واالقــتــصــاد 
السعودية  أرامكو  شركة  قيادة  وتحت 
الهندسية  والــهــيــئــات  الــشــركــات  ودعـــم 
ــنـــهـــا جــمــعــيــة  ــة، ومـــــــن ضـــمـ ــيــ ــمــ ــ ــال ــعــ ــ ال
النائب  يــرعــى  البحرينية،  المهندسين 
األعــــلــى لــلــرئــيــس لــلــتــكــريــر والــمــعــالــجــة 
األستاذ  السعودية  بأرامكو  والتسويق 
المؤتمر  عــقــد  الــقــحــطــانــي  يــحــي  محمد 
لخطوط  السعودي  الــدولــي  والمعرض 

الــفــتــره  ــي  فــ  )SPICONX( ــيــــب  ــ ــاب ــ األن
فــي مركز   2022 كــتــوبــر  أ  6 - 3 مــابــيــن 
 Dhahran( الــدولــي الــظــهــران  مــعــارض 
Expo( بمدينه الدمام، المملكة العربية 
الــســعــوديــة وذلـــك تــحــت عــنــوان "ربــط 
الـــتـــوجـــهـــات الــمــســتــقــبــلــيــة لــقــطــاعــات 

خطوط األنابيب حول العالم".

مهنية  بيئة  إنشاء  الي  المؤتمر  ويهدف 
ــبــــادل  ــواصــــل وتــ ــتــ ــ ــة تـــســـهـــل ال ــيــ ــداعــ إبــ
ــرات واألفــــكــــار بــيــن الــمــشــغــلــيــن  ــبـ ــخـ الـ
ــانـــدة والــمــفــكــريــن  ــات الـــمـــسـ ــركــ والــــشــ
والهيئات  والجامعات  االستراتيجيين 
بما يسهم في تطوير صناعة  الهندسية 

للمستقبل  األنــابــيــب  خــطــوط  وقـــطـــاع 
مما يحقق االستدامة إلمدادات الطاقة 

للعالم والحفاظ على البيئة.
Senior Vice President – Downstream
Saudi Aramco

Dhahran Expo
Dammam, Eastern Province
Kingdom of Saudi Arabia 

Pre-Conference Workshop
3 October 2022

Main Conference and Exhibition
4 - 6  October 2022

ــيــــن  ــنــــدســ ــهــ ــمــ ــ ــة ال ــ ــي ــعــ ــمــ عــــــقــــــدت جــ
ــاً  مــــع مــنــظــمــي  ــاعـ ــمـ ــتـ الــبــحــريــنــيــة اجـ
السعودي  الدولي  والمعرض  المؤتمر 
لــــخــــطــــوط األنـــــابـــــيـــــب وذلـــــــــك بــمــقــر 
الــجــمــعــيــة بــالــجــفــيــر ـفــي يــــوم االثــنــيــن 
،2022 أغــــســــطــــس   29 ــــق  ــوافـ ــ ــمـ ــ  الـ

والتنسيق  للتباحث  االجتماع  وهــدف 
بشأن المؤتمر والذي سيقام في الفترة 
القادم بإكسبو الظهران  كتوبر  3 - 6 أ

السعودية  العربية  بالمملكة  بالدمام 
ــو الــســعــوديــة. ــكــ ــركـــة أرامــ  بـــرعـــايـــة شـ
حــضــر االجــتــمــاع مــن جــانــب الجمعية 
كل من الدكتورة رائدة العلوي، رئيس 
بوشهري  فريد  والمهندس  الجمعية 
عضو مجلس اإلدارة مدير المؤتمرات 
عبدالمجيد  والمهندس  والــمــعــارض، 
الــقــصــاب والــمــهــنــدس جــمــيــل خلف 
ــلــــوي، فــيــمــا حـــضـــره مــــن جــانــب  ــعــ ــ ال

الــدولــي  والــمــعــرض  المؤتمر  منظمي 
الــســعــودي لخطوط األنــابــيــب كــل من 
المنسق  الــشــهــراـنـي،  فــيــصــل  الــســيــد 
ــلــــى لــلــجــنــة الــتــنــظــيــمــيــة، الــســيــد  األعــ
ــيــــس  ــ مــــحــــمــــد أبــــــــــوفــــــــــور، نــــــائــــــب رئ
 الــلــجــنــة الــفــنــيــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر، والــســيــد 
عــــلــي الـــقـــحـــطـــاـنــي، رئــــيــــس الـــشـــركـــة 

المنظمة للمؤتمر.

لبحث سبل التعاون المستقبلي في تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية...
جمعية المهندسين البحرينية تلتقي منظمي المؤتمر 

)SPICONX( والمعرض الدولي السعودي لخطوط األنابيب

)SPICONX( المؤتمر والمعرض الدولي السعودي لخطوط األنابيب
نحو إنشاء بيئة مهنية إبداعية تسهل التواصل وتبادل الخبرات 
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الوطنية  الهيئة  البحرينية  المهندسين  جمعية  تشارك 
لعلوم الفضاء في تنظيم مسابقة تحدي تطبيقات الفضاء 

الدولي التابع لوكالة الفضاء األميركية "ناسا".

حيث يعد تحدي تطبيقات الفضاء الدولي التابع لوكالة 
كبر هاكاثون دولي سنوي في العالم. ناسا أ

بالتعاون مع  الفضاء  الوطنية لعلوم  الهيئة  وقد أعلنت 
عالمية  فضاء  وهيئات  وكـــاالت  مــن  ونخبة  ناسا  وكــالــة 
أخرى عن تنظيم مسابقة تحدي تطبيقات الفضاء لعام 
2022، وفتحت المجال للتسجيل في المسابقة اعتباراً 

من السابع من أغسطس الجاري.

ــت وكـــالـــة الــفــضــاء األمــيــركــيــة نــاســا الــراغــبــيــن من  ودعــ
العالمي   الحدث  هذا  في  للمشاركة  العالم  أنحاء   جميع 
إلى  واالنضمام  الــقــادم،   كتوبر  أ والثاني من  األول  يومي 
تــحــدي تــطــبــيــقــات الــفــضــاء لــعــام 2022 والـــتـــعـــاون في 
للفضاء  ابتكارية  إليجاد حلول  الفضاء  بيانات  استخدام 

واألرض.

 يعّد أكبر هاكاثون دولي سنوي في العالم...
جمعية المهندسين البحرينية تشارك الهيئة 
الوطنية للفضاء في تنظيم مسابقة "تحدي 

تطبيقات الفضاء الدولي" التابع لوكالة "ناسا"
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REGISTER NOW

Federation of Arab Engineers
»dF�« 5�bMN*« œU%«

General Secretariat of the 
Federation of Arab Engineers

In collaboration with 
Bahrain Society of Engineers 

 The ICT Committee 
Organizes

THE FIRST PREPARATORY SYMPOSIUMS 
FOR THE 29TH ARAB ENGINEERING CONFERENCE

5G and Beyond Technologies 
and Applications

االمانة العامة التحاد المهندسين العرب

جمعية المهندسين البحرينية

لجنة تقنية االتصاالت والمعلومات
الندوة التحضيرية ا�ولى

للمؤتمر الهندسي العربي التاسع والعشرين

تنظم

تقنيات وتطبيقات شبكات
 الجيل الخامس ومابعده

بالتعاون مع

Dr. Raida Al-Alawi
President

Bahrain Society of Engineers

Prof. Abdullah Al Zoubi
Professor of Communication Engineering

Princess Sumaya University for Technology, 
Jordan

Prof. Mohammed-Slim Alouini
Distinguished Professor

King Abdullah University of Science and Technology 
Saudi Arabia

Blockchain of Things: Convergence of
 IoT, Big data, and Blockchain

Prof. Adel Al-Hadithi
Secretary General

Federation of Arab Engineers

10:00 – 10:0510:05 – 10:10

10:10 – 10:4010:40 - 11:10

PROGRAM (CAIRO+1, GMT+3) - DAY 1

Session Chair :  Dr Ali Harmouch –  Lebanese University

11:10 – 11:20BREAK

د.  رائدة العلوي
رئيس, جمعية المهندسين البحرينية

بلوكشين ا�شياء: التقاء البيانات الضخمة وإنترنت
ا�شياء والبلوكشين 

نحو    تشبيك   ٣ مليارات نسمة المتبقية

 أ. د. عبدا� الزعبي
أستاذ هندسة االتصاالت

جامعة ا ميرة سمية للتكنولوجيا - ا ردن

أ . د.  محمد سليم العويني
أستاذ متميز

 جامعة الملك عبدا� للعلوم والتقنية - المملكة العربية
السعودية

رئيس الجلسة : د. علي هرموش – الجامعة اللبنانية

أ.د. عادل الحديثي
ا مين العام التحاد المهندسين العرب

استراحة

12:20 – 12:30BREAK استراحة

END OF DAY 1

Towards connecting the remaining 3+ billion

Dr. Mutaz M. Al-Debei
Dean – Business School

Al-Ahliyya Amman University, Jordan

Big Data Technologies for Data-Driven Innovations

11:20 – 11:5011:50 - 12:20

 دور تقنيات البيانات الضخمة في صناعة االبتكارات القائمة
  على البيانات

 د. معتز الدبعي
عميد كلية إدارة ا عمال

جامعة عمان ا هلية - ا ردن

Prof. Mohamed Essaaidi
Former Dean

ENSIAS School of Engineering
Mohammed V University, Rabat, Morocco

Prof. Mohab Mangoud
Professor of Communication Engineering

University of Bahrain

The Metaverse: Prospects, Opportunities and Challenges

12:30 – 13:0013:00 - 13:30

الميتافيرس: ا�فاق والفرص والتحديات تطبيق تقنية الجيل الخامس لنظم اتصال
المركبة إلى كل شيء 

أ. د. مهاب منجود 
أستاذ هندسة االتصاالت

جامعة البحرين

 أ. د. محمد السعيدي
عميد سابق

المدرسة الوطنية العليا ل�عالميات وتحليل النظم
جامعة محمد الخامس -المغرب

5G and the future of vehicle-to-everything 
(V2X) communication systems 

SPEAKERS المتحدثون

OPENING SPEECHكلمة االفتتاح

7 September 2022
7 سبتمبر (أيلول) 2022

FREE REGISTRATION

Dr. Riadh Ksantini
Associate Professor

Department of Computer Science
University of Bahrain

Machine/Deep Learning for Engineering

 استعمال التعلم ا�لي والعميق في
مجاالت الهندسة

 د. رياض القصنتيني
استاذ مشارك

 قسم علوم الحاسب -
جامعة البحرين
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Associate Professor

Department of Computer Science
University of Bahrain

Machine/Deep Learning for Engineering
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مجاالت الهندسة

 د. رياض القصنتيني
استاذ مشارك

 قسم علوم الحاسب -
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الجمعية تشارك لجنة تقنية االتصاالت والمعلومات 
باتحاد المهندسين العرب في تنظيم  الندوات التحضيرية 

للمؤتمر الهندسي العربي الـ 29
تنظم لجنة تقنية االتصاالت والمعلومات 
باتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع 
جمعية المهندسين البحرينية الندوات 
العربي  الهندسي  للمؤتمر  التحضيرية 
بــعــنــوان "تقنيات  الــتــاســع والــعــشــريــن 
الــجــيــل الخامس  وتــطــبــيــقــات شــبــكــات 
بـــعـــده" فــــي  7 ســبــتــمــبــر 2022م،  ــا  ومــ
ــتــقــنــيــات الــمــتــقــدمــة  ــراف ال ــشــ ــتــ و"اســ
لاتصاالت والمعلوماتية" في 8 سبتمبر 

2022م.

ويشارك ويتحدث في هذه الندوات نخبة 
من الخبراء واألكاديميين المتميزين في 
مــجــال االتــصــاالت مــن عــدد مــن الــدول 

العربية.

وخال افتتاح الندوات التحضيرية يلقي 
كل من األستاذ الدكتور عادل الحديثي 
األمين العام التحاد المهندسين العرب 
والدكتورة رائدة العلوي رئيس جمعية 
المهندسين البحرينية كلمة بالمناسبة, 
ــأن الــتــســجــيــل والــمــشــاركــة في  عــلــمــاً بــ

الندوات مجاناً.
)يــمــكــن لــلــراغــبــيــن الــتــســجــيــل مـــن خــال 

مسح الرمز في الصورة المرفقة(.

الندوة التحضيرية األولى:
"تقنيات وتطبيقات شبكات الجيل 

الخامس وما بعده".
                                      7 سبتمبر 2022م

امسح الرمز 
للتسجيل 

في الندوات 
التحضيرية

7 - 8 سبتمبر 2022م



 bsemohandis     (+973) 32215274      www.bse.bh Al Mohandis Times - Issue (60) - August 20227

 تقييم التنافسية الرقمية واالقتصاد الرقمي في
العالم العربي

Prof. Samir El-Masri
Founder & Chairman

Arab Society for Digital Transformation, U.A.E.

أ. د. سمير المصري
مؤسس ورئيس مجلس ا�دارة

 المنظمة العربية للتحول الرقمي -
ا�مارات العربية المتحدة

Assessment of Digital Competitiveness & 
Digital Economy in the Arab World

Federation of Arab Engineers
»dF�« 5�bMN*« œU%«

General Secretariat of the 
Federation of Arab Engineers

In collaboration with 
Bahrain Society of Engineers 

 The ICT Committee 
Organizes
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االمانة العامة التحاد المهندسين العرب

جمعية المهندسين البحرينية

لجنة تقنية االتصاالت والمعلومات

الندوة التحضيرية الثانية
للمؤتمر الهندسي العربي التاسع والعشرين

تنظم

استشراف التقنيات المتقدمة
 لالتصاالت والمعلوماتية

بالتعاون مع

8 September 2022

Prof. Mulhim Al-Doori
Chief Specialist in Big Data & Machine Learning

Roads and Transport Authority, Dubai, U.A.E.

10:00 – 10:3010:30 - 11:00

Session Chair :  Mr. Fareed Bushehri - Bahrain Society of Engineers

11:00 – 11:10BREAK

 استخدام التعلم ا�لي في االستشعار عن بعد باستخدام
،البيانات الضخمة

أ. د. ملحم الدوري
 كبير المتخصصين في البيانات الضخمة والتعلم ا لي

 وتعلم ا لة هيئة الطرق والمواصالت - دبي
ا�مارات العربية المتحدة

استراحة

12:10 – 12:20BREAK استراحة

END OF DAY 2

Machine Learning and Remote Sensing 
using Big Data Technologies

Dr. Ammar Alhusaini
Deputy Director General
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الندوة التحضيرية الثانية:
"استشراف التقنيات 
المتقدمة لالتصاالت 

والمعلوماتية".
                 8 سبتمبر 2022م

امسح الرمز للتسجيل 
في الندوات التحضيرية

7 - 8 سبتمبر 2022م
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تنظم جمعية المهندسين البحرينية 
األمريكية  الجمعية  مــع  بــالــتــعــاون 
البحرين  بــجــامــعــة  الــعــمــارة  لطلبة 
الــمــســابــقــة الــمــعــمــاريــة "بُــعــد 22" 

لتصميم جناح تراثي تاريخي.

وقــــد تـــم تــدشــيــن الــمــســابــقــة يــوم 
أغسطس   20 الــمــوافــق  الــســبــت  
ــم اإلعـــــــان عــــن كــافــة  ــ ــاري، وتـ ــ ــجـ ــ الـ
تــفــاصــيــل الــمــســابــقــة عــبــر حــســاب 
العمارة  لطلبة  األمريكية  الجمعية 
live ( - @( اإلنستقرام مباشر في 
aias_bh عند الساعة ٤ عصراً يوم 

السبت الموافق 27 أغسطس.

اإللكتروني  الموقع  تدشين  تم  كما 
الـــخـــاص بــالــمــســابــقــة، و تـــم وضــع 
 )bio( بــــايــــو  ـفــــي  الــــمــــوقــــع  رابــــــــط 
المسابقة،  تدشين  بعد  الــحــســاب 
بالمشاركة  لــلــراغــبــيــن  يتيح  حــيــث 
الموقع  عبر  بالتسجيل  والــمــبــادرة 
حيث أن المسابقة مفتوحة لجميع 
الداخلي  والتصميم  العمارة  طلبة 
والعمارة البيئية من جميع جامعات 
المشاركة  قــبــول  ويمكن  البحرين 
مكونة  مجموعة  ضمن  أو  الفردية 
مــن ثاثة أفـــراد كحد أقــصــى، ويتم 
اســـتـــام الـــمـــشـــاركـــات عــبــر مــوقــع 

المسابقة.

وتــم اإلعــان عن تحديد آخــر موعد 

لاستام وهو يوم السبت الموافق 
كتوبر 2022م. 1 أ

ــان عـــن الــفــائــزيــن في  ــ وســيــتــم اإلعـ
ــيــة يــوم  الــمــســابــقــة ضــمــن احــتــفــال
تقيمه  الـــذي  البحريني  المهندس 
في  البحرينية  المهندسين  جمعية 

كتوبر القادم. شهر أ

كز الثاث  وستقدم جوائز نقدية للمرا
المشاركات  عــرض  وسيتم  األوـلــى 

بمعرض مصاحب لاحتفال.

 بالتعاون مع الجمعية األمريكية لطلبة العمارة بجامعة البحرين... 

تنظيم مسابقة "ُبْعد 22" لتصميم جناح تراثي 

امسح الرمز للتسجيل في المسابقة 
من خالل الموقع اإللكتروني

* الندوات التحضيرية للمؤتمر الهندسي العربي التاسع والعشرين.                         )7 - 8 سبتمبر 2022م(

* مسابقة تحدي تطبيقات الفضاء الدولي التابع لوكالة الفضاء األميركية "ناسا".      )1 - 2 أكتوبر 2022م(

* المؤتمر السعودي الدولي حول أنابيب النفط ومعرضه المصاحب »SPICONX«.      )3 - 6 أكتوبر 2022م(

* »يوم المهندس البحريني«.                                                                               )15 أكتوبر 2022م(

* »المؤتمر الدولي السادس للصيانة واالعتمادية وإدارة األصول والمعرض المصاحب«.)27 - 30 نوفمبر 2022م(

فعالّيات قادمة ..


