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الــكــفــاءات  مــن  الــعــديــد  باحتضانها 
الــهــنــدســيــة ـفــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت 
الهندسية وما يتمتعون به خبرة في 

إدارة المشاريع.

كــدت الــدكــتــورة رائــدة   مــن جانبها، أ
العلوي رئيس جمعية المهندسين 
التنسيق  أهــمــيــة  عــلــى  الــبــحــريــنــيــة 
الجمعية  بين  المستمر  والتواصل 
فــي  يــســهــم  بـــمـــا  األشــــغــــال  ووزارة 
ــادة الــمــشــتــركــة  ــفـ ــتـ الــمــنــفــعــة واالسـ
ويـــحـــقـــق تــطــلــعــات الــعــامــلــيــن فــي 
القطاع الهندسي لمزيد من العمل 
والــجــهــد لــنــهــضــة الـــوطـــن وتــطــويــره 

وازدهاره.

1

تصدر عن جمعية المهندسين البحرينية - سبتمبر 2022

العدد

61

استقبل سعادة المهندس إبراهيم 
ــر األشــغــال  بــن حــســن الـــحـــواج وزيــ
ــدة  رائـ الــدكــتــورة  ــوزارة،  ــ ــال ــ ب بمكتبه 
العلوي رئيس جمعية المهندسين 
البحرينية وعدداً من أعضاء مجلس 

إدارة الجمعية.

 وبــحــث ســعــادة الـــوزيـــر مــع رئيس 
وأعـــــضـــــاء جـــمـــعـــيـــة الــمــهــنــدســيــن 
الــبــحــريــنــيــة ســبــل تــطــويــر الــتــعــاون 
والــتــنــســيــق بــمــا يــســهــم ـفــي صقل 
الكوادر الهندسية وتبادل الخبرات، 
التي  والــمــبــادرات  بالبرامج  منوهاً 
ــوم بـــهـــا الـــجـــمـــعـــيـــة تـــســـهـــم فــي  ــقــ ــ ت
النهوض بالقطاع الهندسي بمملكة 

البحرين.

الوزير  اللقاء  أشــاد ســعــادة   وخــال 
بــإســهــامــات جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن 
ــاء بــالــقــطــاع  ــ ــقـ ــ الــبــحــريــنــيــة فــــي االرتـ
ــــم خــطــط الــتــطــويــر  الــهــنــدســي ودعـ
التنموية  المسيرة  لخدمة  والــبــنــاء 
ــداً ســـعـــادتـــه دعــم  ــؤكــ الـــشـــامـــلـــة، مــ
الـــــــوزارة لــلــمــبــادرات الــتــي تسعى 
ــات الــــقــــطــــاع  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــيــــق تـ ــقــ ــحــ ــتــ ــ ل
الــهــنــدســي ـفــي الــمــمــلــكــة بــاعــتــبــاره 
المهمة الــمــهــنــيــة  الــقــطــاعــات   أحــــد 
كما أعرب سعادة الوزير عن تقديره 
التواصل  تعزيز  فــي  الجمعية  لـــدور 
النهوض  بما يسهم في  الـــوزارة  مع 
ــنـــدســـي ـفـــي مــمــلــكــة  ــهـ ــاع الـ ــقـــطـ ــالـ بـ
تفخر  الــوزارة  أن  إلى  البحرين، الفتاً 

  أشاد إسهامات جمعية المهندسين البحرينية في االرتقاء بالقطاع الهندسي...  

سعادة وزير األشغال يلتقي مجلس إدارة جمعية 
المهندسين البحرينية   
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ــة والـــهـــيـــئـــات  ــ ــ ــادي ــ ــحــ ــ ــ الــــلــــجــــان االت
الــقــادمــة. المرحلة  خــال   االتــحــاديــة 
وخــــــــال االجــــتــــمــــاع تـــــم مــنــاقــشــة 
ــة،  ــادمـ ــقـ خـــطـــة الـــعـــمـــل لـــأشـــهـــر الـ
في  الــذي سيعقد  القادم  واالجتماع 
التاسع  المؤتمر  الــى  إضافة  بغداد، 
والـــعـــشـــريـــن التـــحـــاد الــمــهــنــدســيــن 
ــرب الـــــذي ســيــعــقــد ـفــي بــغــداد  ــعـ الـ
تحت عنوان )المجتمع المعلوماتي 
والــتــقــنــيــات الــمــتــقــدمــة ـفــي الــوطــن 

العربي(. 

ــدة الــعــلــوي  ــ شـــاركـــت الـــدكـــتـــورة رائـ
ــيـــن  ــنـــدسـ ــهـ ــمـ رئـــــيـــــس جـــمـــعـــيـــة الـ
ــاع رؤســــــاء  ــمــ ــتــ ــي اجــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة ـفــ
الهيئات الهندسية العربية األعضاء 
ــاد الــمــهــنــدســيــن الـــعـــرب. ــحــ ــ ــي ات  فــ
وعقد االجتماع في يوم األحد الموافق 
فيه  وشـــارك  بــالــقــاهــرة،  1 سبتمبر 
رؤساء 14 هيئة هندسية عربية أو 
االجتماع  وتزامن  عنهم،  ينيب  من 
مع انعقاد الندوة التحضيرية الثالثة 
 للمؤتمر العربي التاسع والعشرين.
كدت الدكتورة العلوي على الدور  وأ
ــــذي تــلــعــبــه الــهــيــئــات الــهــنــدســيــة  الـ

ــم الــمــهــنــدســيــن  ــ ــة ـفـــي دعــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــرب وتـــطـــويـــر قـــطـــاع الــهــنــدســة  ــعـ الـ
فــي الــوطــن الــعــربــي، مــشــيــرة إـلــى أن 
الــــرؤســــاء نـــاقـــشـــوا ـفــي اجــتــمــاعــهــم 
ــات الــعــربــيــة مع  ــاقـ ــعـ مـــوضـــوع الـ
الــمــنــظــمــات الــهــنــدســيــة اإلقــلــيــمــيــة 
ــذه  ــة ومـــــــدى تـــعـــمـــيـــق هـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
الــعــاقــات بــمــا يــعــود بــالــنــفــع على 
 الــمــهــنــدســيــن والــنــقــابــات الــعــربــيــة.
ــال  ــ ــمـ ــ ــا نــــاقــــشــــوا جـــــــــدول األعـ ــمــ كــ
وصادقوا على اجتماعات المجلس 
ــد فــي  ــقـ ــابــــق الـــــــذي عـ األعـــــلـــى الــــســ
ــتـــعـــرضـــوا نــشــاطــات  دمـــشـــق، واسـ

ناقشوا خطة العمل لألشهر القادمة، واالجتماع القادم  والمؤتمر الـ 29 التحاد 
 المهندسين العرب الذي سيعقد في بغداد...  

رئيس جمعية المهندسين البحرينية تشارك في 
اجتماع رؤساء الهيئات الهندسية العربية بالقاهرة   
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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
جــمــعــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس  الـــجـــمـــعـــيـــة 
وذلك  البحرينية،  الهندسية  المكاتب 
بــمــقــر الــجــمــعــيــة ـفــي الــجــفــيــر ـفــي يــوم 
 الثاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022م. 
وخال اللقاء تم بحث تفعيل مذكرة 
الـــتـــفـــاهـــم بـــيـــن الــجــمــعــيــتــيــن، دعـــمـــاً 
الهندسة  بمهنة  وارتـــقـــاًء  للمهندس 
ودورها في النهضة التنموية في الباد.

ــانــــب جــمــعــيــة  ــر الـــلـــقـــاء مــــن جــ حـــضـ
الــمــكــاتــب الــهــنــدســيــة الــبــحــريــنــيــة كل 
من  المهندس عبد الحسن الحايكي 
والمهندس  المطوع،  نور  والمهندسة 
فـــائـــق مــنــديــل والـــمـــهـــنـــدس مــجــدي 

بحث تفعيل مذكرة التفاهم بين الجمعيتين...

لقاء إدارتي جمعية  المهندسين البحرينية 
وجمعية المكاتب الهندسية البحرينية

جانب  مــن  حضره  فيما  حنا،  حبيب 
كل  البحرينية  المهندسين  جمعية 
الخزاعي  المهندس محمد علي  من 
نائب رئيس الجمعية، الدكتور ضياء 

سلطان،  هــدى  والمهندسة  توفيقي 
األمــيــن الــمــالــي، والــدكــتــور حميد عبد 

هللا المدير التفيذي للجمعية. 
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تــقــديــراً وعــرفــانــاً وشــكــراً مــن جمعية 
الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة لــلــمــهــنــدس 
ــي الـــعـــام   الـــبـــحـــريـــنـــي، فـــقـــد أقــــــــرت ـفــ
الــجــمــعــيــة  ــاع  ــمــ ــتــ اجــ خــــــال  2014م 
الــعــمــومــيــة الـــســـنـــوي تــخــصــيــص يــوم 
لــلــمــهــنــدس الــبــحــريــنــي واالحـــتـــفـــال به 
للتعريف بالجهود الدؤوبة التي يبذلها 
المهندسون في مراحل التحاقهم بهذه 
الجامعية  دراســتــهــا  مــن  ــدًءا  ــ ب المهنة 

والتخرج واالنخراط في سوق العمل.

ــام تــقــيــم الــجــمــعــيــة   ــعـ ــك الـ ومـــنـــذ ذلــ
احــتــفــاالً بــهــذه الــمــنــاســبــة، الــتــي تنبع 
أهــمــيــتــهــا كــفــرصــة لــلــتــجــمــع وااللــتــقــاء 
ــن الــمــهــنــدســيــن  ــال مــ ــيــ بـــيـــن عـــــدة أجــ
سقف  تــحــت  تــخــصــصــاتــهــم  بمختلف 
والخبرات  األفكار  فيها  يتبادلون  واحد 
المهندسين  مــن  لنقلها  والــتــطــلــعــات 
ــيــــل الــــحــــديــــث مــن  ــجــ الــــــــــــرواد إـلــــــى الــ

المهندسين البحرينيين.

إلقامة  الجمعية  استعدادات  وحول 
ــوم الــمــهــنــدس الــبــحــريــنــي  ــ احــتــفــال "يـ
وخدمة  األنشطة  مدير  صــرح   ،"2022
ــي الــجــمــعــيــة الــمــهــنــدس  الــمــجــتــمــع فــ
حــبــيــب الـــجـــبـــوري بــــأن الــلــجــنــة أنــهــت 
لتنظيم  الـــازمـــة  كــافــة االســـتـــعـــدادات 
االحتفالية  2022 والتي من المقرر أن 
الموافق   األربــعــاء  يــوم  تكون في مساء 
في  الجمعية  بمقر  الــقــادم  كــتــوبــر  أ  12

الجفير.

ــى أن أهــمــيــة  ــ إلــ ــوري  ــبــ ــجــ ــ ال وأشــــــــار 
البحريني  للمهندس  يـــوم  تخصيص 
واالحتفاء به نابع من الدور الذي اضطلع 
بــــه الـــمـــهـــنـــدس الــبــحــريــنــي ولــمــســاتــه 
الواضحة في النهضة التنموية الشاملة 
واالستثمارية  والعمرانية  والصناعية 
مــنــذ  الـــبـــحـــريـــن  مـــمـــلـــكـــة  أرض  عــــلــى 
المهندسين  من  األول  الرعيل  شــارك 
التنموية  المسيرة  البحرينيين في هذه 
البحرينيين  الــمــهــنــدســيــن  إـلــى  وصــــوالً 
حــديــثــي الــتــخــرج والــمــهــنــة، مـــن خــال 
المشاركة الفعالة في العطاء الهندسي 
العامة والخاصة  الدولة  في مؤسسات 
انخراطهم  إـلـى  على حــد ســـواء إضــافــة 
بالقطاع  المرتبط  التطوعي  العمل  في 

الهندسي.

كــــد الـــجـــبـــوري عــلــى أن االحــتــفــال  وأ
العام  لهذا  البحريني  المهندس  بيوم 
مصاحبة  نـــدوة  عــقــد  سيشهد   2022
ــاءات الــبــحــريــنــيــة  ــفـ ــكـ تــحــت عـــنـــوان "الـ
التحتية"،  البنية  ومشاريع  الهندسية 
حيث يتحدث فيها ثاثة من الكفاءات 
الهندسية البحرينية البارزة من القطاع 
الحكومي والشركات الكبرى في الباد.

كـــمـــا ســـيـــكـــون ضـــيـــف شـــــرف حــفــل 
الهندسية  الشخصيات  أحــد  العام  هــذا 
القيادية والتي كان لها دور وعطاء بارز 
المهنة  تطور  وفي  الهندسي  القطاع  في 

وخدمة الجمعية.
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تحت شعار 

»الكفاءات البحرينية الهندسية في مشاريع البنية التحتية«...

جمعية المهندسين البحرينية تحتفل بـ 
»يوم المهندس البحريني« في 12 أكتوبر 

يوم المهندس البحريني 2022 
سيشهد عقد ندوة مصاحبة 

تحت عنوان »الكفاءات البحرينية 
الهندسية ومشاريع البنية 

التحتية«.
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البحرينية  المهندسين  جمعية  تنظم 
ــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة لـــلـــصـــيـــانـــة  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ ــ وال
واالعتمادية GSMR المؤتمر والمعرض 
وإدارة  واإلعتمادية  للصيانة  الــســادس 
تحت   »2022 مــيــنــتــكــون   « ــول  ــ األصــ
رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك 
النفط والبيئة، وذلك في  بن دينة، وزير 
الفترة من 27 وحتى 30 نوفمبر 2022  
بـــمـــركـــز الــخــلــيــج الــــدوـلـــي لــلــمــؤتــمــرات 

بمملكة البحرين.

الكبير،  والحدث  المؤتمر  هــذا  وحــول 
رئيس  الشماسي  نـــزار  المهندس  كــد  أ
الـــمـــؤتـــمـــرعــــلــى أهـــمـــيـــة هـــــذا الــمــؤتــمــر 
من  فــريــداً  تجمعاً  باعتباره  والمعرض 
نــوعــه نـــظـــراً لــمــشــاركــة قــــادة الــصــنــاعــة 
والــمــتــخــصــصــيــن الــمــعــنــيــيــن بــالــصــيــانــة 
واإلعتمادية وإدارة األصول من مختلف 
المستويات  جميع  ومــن  أنحاءالعالم، 
ــا ســيــســمــح بـــاالســـتـــفـــادة مــن  وهـــــو مــ
خبراتهم التي من شأنها إثراء المشاركة 

في هذا الحدث االحترافي الفريد.

ــادســـة من  وســـتـــكـــون الــنــســخــة الـــسـ
 MAINTCON )مــيــنــتــكــون(   سلسلة 
نـــظـــراً  بـــــاإلثـــــارة  مـــلـــيـــًئـــا  ــا  ــ ــدثً حــ   2022
التي  المتنوعة  والفعاليات  لأنشطة 
ســيــجــدهــا الـــمـــشـــاركـــون ـفــي الــمــعــرض 
الفني،  التبادل  ذلــك  فــي  بما  والمؤتمر 
الخليجية  الجمعية  واإلعــان عن جائزة 
بفئاتها  للتميز  واالعــتــمــاديــة  للصيانة 
ومقدمي  واألفــراد  للمؤسسات  الثاث 
المرأة في  الخدمات، ومناقشة موضوع 
سيتم  حيث  األصـــول،  وإدارة  الصناعة 
الــمــوضــوع  لــهــذا  خــاصــة  فعالية  تنظيم 
ثــاث وهــي جائزة  بفئات  ومنح جــائــزة 
الــمــرأة  وجــائــزة  الــنــاشــئــات  المحترفات 

للتميز واإلنجاز، وجائزة تمكين المرأة.

الــمــعــرض المصاحب  وعــلــى هــامــش 
باالبتكار  زاويــة خاصة   للمؤتمر ستقام 
المتنوعة،  الــفــعــالــيــات  وغــيــر ذلـــك مــن 
مشيراً إلى أنه وتحت شعار "الصناعة - 
االبتكار الصناعي والتقنيات في الوضع 
الطبيعي الجديد"، سيركز هذا المؤتمر 
والمعرض على التكنولوجيا والتطورات 
في التحول الرقمي الحاصل في مجاالت 

الصيانة واإلعتمادية وإدارة األصول.

ــة إلقــــامــــة مــعــرض  ــطـ ــد خـ ــا تــــوجــ ــمـ كـ
لعرض  الخدمات  ومقدمي  للشركات 
والتفاعل  وخدماتهم  منتجاتهم  أحدث 
مــع الــمــنــدوبــيــن والــمــشــاركــيــن ـفـي هــذا 
نسخته  حققت  والــذي  الكبير،  الحدث 

نــجــاًحــا   )2018 )مــيــنــتــكــون  الــســابــقــة 
ــاهــراً بــمــشــاركــة نــحــو 1500 مــشــارك،  ب
الحكومية  الجهات  في  المعنيين  داعياً 
العام  القطاع  في  والمختصين  والخبراء 
لــلــمــشــاركــة فــي هـــذا المؤتمر  والـــخـــاص 
ــعــــرض الـــمـــصـــاحـــب )مــيــنــتــكــون  ــمــ ــ وال
كــمــنــصــة  ــه  ــنـ مـ ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واالسـ  )2022
مثالية للمهنيين الدوليين واإلقليميين، 
ــات  ــدمــ ــخــ ــ ــن ومــــقــــدمــــي ال ــيــ ــثــ ــاحــ ــ ــب ــ وال
الستكشاف  النهائيين  والمستخدمين 
مع  السيما  الرقمنة،  عالم  فــي  األحـــدث 
نمو األعمال في جميع المجاالت بشكل 

كثر من أي وقت مضى. آلي أ
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تنظمه جمعية المهندسين البحرينية والجمعية الخليجية للصيانة 
واإلعتمادية في الفترة 27 - 30 نوفمبر 2022م:

وزير النفط والبيئة يرعى المؤتمر والمعرض 
السادس للصيانة واالعتمادية وإدارة األصول 

 )maintcon2022(

»مينتكون 2022  سيكون حدًثا 
مليًئا باإلثارة نظرًا لألنشطة 
والفعاليات المتنوعة التي 
سيجدها المشاركون في 

المعرض والمؤتمر«.

المهندس نزار الشماسي: 
»مينتكون تجّمع فريد من نوعه 

نظرًا لمشاركة قادة الصناعة 
والمتخصصين المعنيين 

بالصيانة واالعتمادية وإدارة 
األصول من مختلف أنحاء 

العالم«.
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2022 27-30 November
Gulf Hotel, Kingdom of Bahrain

www.maintcon.org

6th MIDDLE EAST 
MAINTENANCE & RELIABILITY 

CONFERENCE

Under the patronage of
HE. Dr. Mohamed bin Mubarak Bin Daina
Minister of Oil and Environment 
Special Envoy for Climate Affairs
Kingdom of Bahrain

Gulf Society For Maintenance & Reliability
اجلمعيــــة اخلليجية للــصيانة واألعتمــادية

Technical
Presentations

Pre-conference
WORKSHOPS

Organized by: Supported by:

Industry 4.0 – Industrial Innovation & 
Technologies in the New Normal

Keynote Speakers
from Industry Leaders09

72
04

REGISTER
NOW

* مسابقة تحدي تطبيقات الفضاء الدولي التابع لوكالة الفضاء األميركية "ناسا".      )1 - 2 أكتوبر 2022م(
* المؤتمر السعودي الدولي حول أنابيب النفط »SPICONX« ومعرضه المصاحب.   )3 - 6 أكتوبر 2022م(

* »يوم المهندس البحريني«.                                                                           )12 أكتوبر 2022م(
* اإلعالن عن الفائزين في المسابقة المعمارية »ُبعد 22« لتصميم جناح تراثي تاريخي

   بالتعاون  مع الجمعية األمريكية لطلبة العمارة بجامعة البحرين.                              )12 أكتوبر 2022م(
* فعالية »المشي« - جمعية البحرين لمكافحة السرطان في ووتر غاردن السيف.     )12 أكتوبر 2022م(

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

فعالّيات قادمة ..
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ــيـــن  ــنـــدسـ ــهـ ــمـ تــــــشــــــارك جـــمـــعـــيـــة الـ
البحرينية في تنظيم مسابقة هاكاثون 
الــدولــي"  الــفــضــاء  تطبيقات  "تــحــدي 
والــــتــــي تــنــظــمــهــا الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
وكالة  عليها  وتشرف  الفضاء،  لعلوم 

ــا"، وتــقــام  ــاســ ــ الــفــضــاء األمــيــركــيــة "ن
ــادم. ــقــ ــ ال ــر  ــتـــوبـ كـ أ  2 - 1 ــتـــرة  ــفـ الـ  فــــي 
وضمن استعدادات إطاق المسابقة 
الــتــحــكــيــم، والــتــي  لــجــنــة  تــم تشكيل 
الجمعية  أعـــضـــاء  مـــن   3 اخــتــيــار  تـــم 

محمد  المهندس  وهــم  اللجنة،  لهذه 
العصفور، المهندسة هيام المسقطي 
)أمـــيـــن الــســر والـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة 
بمجلس إدارة الجمعية(، والمهندس 

يوسف أمين.

ولجنة التحكيم تضم العصفور والمسقطي وأمين

بحث آخر استعدادات إطالق مسابقة "تحدي الفضاء الدولي"...
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تلتقي "المهندسين"

لعلوم  الوطنية  الهيئة  بين  لقاء  عقد 
ــة الـــمـــهـــنـــدســـيـــن  ــيـ ــعـ ــمـ ــاء وجـ ــضــ ــفــ ــ ال
بالجفير  الــجــمــعــيــة  بــمــقــر  الــبــحــريــنــيــة 
ــد الـــمـــوافـــق 11  ــ ــــك ـفــي يــــوم األحـ وذلـ

سبتمبر 2022.

وناقش الجانبان خال االجتماع أوجه 
الــتــعــاون الــمــشــتــرك، واســتــعــدادات 
ــاق مــســابــقــة هـــاكـــاثـــون "تــحــدي  ــ إطـ
وكالة  مع  الــدولــي"  الفضاء  تطبيقات 
بمشاركة  "نــاســا"،  األميركية  الفضاء 
نخبة من وكاالت وهيئات علمية من 

حول العالم، والتي ستجرى في الفترة 
الــقــادم، حيث تشارك  كتوبر  أ  2 -  1
المسابقة  هــذه  تنظيم  فــي  الجمعية 
من  متسابقون  فيها  يــشــارك  الــتــي 

جميع أنحاء العالم.

المهندس يوسف أمينالمهندس محمد العصفور المهندسة هيام المسقطي
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مميزات 
البرنامج

  اعتمادات وشهادة محلية ودولية.
 إرشاد مهني وتوجيه وظيفي. 

 تعلن جمعية المهندسين البحرينية عن 
بدء التسجيل في البرنامج التدريبي

لمن تنطبق عليه الشروط

دعم كامل من 
»تـمـكـــــيــن« 

)لحملة شهادات الدبلوم والثانوية العامة(

مـهـارات الـتـوظـيـف

http://g2g.to/xBX3

معايير 
التقدم

 بحريني الجنسية. 
 مسجاًل كباحث عن عمل في وزارة العمل.

 أن ال يكـون قـد مضـى أقـل مـن سـنة مـن اسـتفادته 
مـن دعـم تمكيـن  فـي إحـدى البرامـج التدريبيـة.

 تقديم شهادة آخر مؤهل دراسي.
أن يكون المتقدم:

بادر 
بالتسجيل 

اآلن

رابط للتسجيل: 

بدء التدريبمدة التدريب مدة التدريب
أكتوبر 82022 أسابيع 146 ساعة/ 4 ساعات يوميا

للباحثين عن عمل 

 لالستفسار يرجى التواصل على: 17810732 / 39928991  /  36382228.

https://linktr.ee/bh.bse

يمكنكم متابعة جميع قنوات 
 التواصل االجتماعى 

 لجمعية المهندسين البحرينية
  عبر الرابط الموحد التالي:

األعضاء األعزاء ..


