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ــة الـــمـــهـــنـــدســـيـــن  ــيـ ــعـ ــمـ ــــت جـ ــامــ ــ أقــ
"يوم  بمناسبة  احتفالية  البحرينية 
المهندس البحريني" حضره سعادة 
المبارك  ناصر  بن  وائــل  المهندس 
ــؤون الــبــلــديــات والـــزراعـــة  ــ ــر شـ ــ وزيـ
وعـــــدد كــبــيــر مـــن الــمــســؤولــيــن في 
ورئيس  البالد  في  الهندسي  القطاع 
وأعــضــاء  اإلدارة  مــجــلــس  ــاء  وأعـــضـ
في  الجمعية  بمقر  وذلــك  الجمعية 
ــاء الــمــاضــي  ــعــ ــ الــجــفــيــر مـــســـاء األرب

كتوبر 2022م. الموافق 12 أ

دشنت  المناسبة  هــذه  مع  وتزامناً 
الجمعية حملة للتشجير في مقرها 
حــيــث شــــارك الـــوزيـــر الـــمـــبـــارك في 
حــمــلــة غـــرس 131 شـــجـــرة، وذلـــك 
الجمعية فــي مــبــادرة  مــشــاركــًة مــن 
خــضــراء"،  "ُدْمــــِت  الوطنية  الحملة 
وقد  شدد المبارك بهذه المناسبة 
الــمــهــنــدســيــن  جـــمـــعـــيـــة  أن  عــــلــى 
البحرينية هي شريك أساسي مع 
في  والزراعة  البلديات  وزارة شــؤون 
مع  وتشترك  الــمــجــاالت،  مــن  كثير 
الــوزارة في كثير من المشاريع التي 

تعمل عليها.

بمناسبة يوم المهندس البحريني... المبارك يشّرف حفل "المهندسين"... 

سعادة وزير البلديات وشؤون الزراعة يشارك في 
حملة تشجير مقر الجمعية وغرس 131 شجرة

 الوزير المبارك:
المهندســين  جمعيــة  مقــر  تشــجير  "إن 
البحرينيــة يأتــي تأكيــدا علــى شــراكتنا مــع 
إســتراتيجية  تنفيــذ  فــي  المهندســين 
،كمــا  أعــداد األشــجار  التشــجير ومضاعفــة 
تأتــي تأكيــدا علــى دور المهنــدس البحرينــي 
ــادرات التــي تســهم فــي  فــي إطــاق المب

اإلســتراتيجية". هــذه  تحقيــق 

تصدر عن جمعية المهندسين البحرينية - أكتوبر 2022

العدد
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الــدكــتــورة  البحرينية  المهندسين  جمعية  رئــيــس  افتتحت 
رائدة العلوي في مقر الجمعية بالجفير في مساء يوم األربعاء 
الــســنــويــة »يــوم  2022م االحــتــفــالــيــة  كــتــوبــر  أ  12 الــمــوافــق 
الهندسية  "الــكــفــاءات  شــعــار  تحت  البحريني«  المهندس 

البحرينية في مشاريع البنية التحتية".

وقد كان ضيف شرف احتفالية هذا العام سعادة المهندس 
للشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  الــعــبــاســي،  الــرحــيــم  عــبــد  يــاســر 
الخليجية لصناعة البتروكيماويات )جيبك(، وبحضور سعادة 
الوزير وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، 

وعدد من المسؤولين والكفاءات الهندسية في البالد.

رائــدة  الــدكــتــورة  كـــدت  أ لالحتفالية  االفتتاحية  كلمتها  وـفـي 
العلوي رئيس جمعية المهندسين البحرينية على  أن تحديد 
يوم لالحتفاء بالمهندس البحريني لم يأِت جزافاً، وإنما تقديراً 
للدور الذي اضطلع به المهندس البحريني منذ ظهور طالئع 
في  الهندسة  مــجــال  فــي  البحرينيين  الجامعيين  الخريجين 
منتصف القرن الماضي، وال يزال المهندسون يلعبون ذلك 

ورفع  الهندسة  مهنة  تطور  في  والجوهري  المحوري  الــدور 
الشاملة  التنموية  النهضة  وتعزيز  الهندسي  القطاع  شــأن 
الحكيمة  الــقــيــادة  ظــل  فــي  الــبــحــريــن  مملكة  تعيشها  الــتــي 
آل خليفة،  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  لحضرة صاحب 
صاحب  بــرئــاســة  الــرشــيــدة  وحكومته  المعظم  الــبــالد  ملك 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، وما يمثله تطور وتقدم البنية التحتية 

في فكر قيادتنا الحكيمة.

 اضغط هنا للمزيد من صور 
احتفالية يوم المهندس البحريني 2022

تحت شعار 

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

جمعية المهندسين البحرينية تحتفل بـ »يوم 
المهندس البحريني« 

https://drive.google.com/drive/folders/1zRBVmLAm_sgELAe78HEWvjVOaPK12J_q
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العباسي،  الرحيم  عبد  ياسر  المهندس  سعادة  كــان 
ــج لــصــنــاعــة  ــيـ ــلـ ــخـ الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة الـ
البتروكيماويات )جيبك(، ضيف الشرف في احتفالية 
جمعية المهندسين البحرينية بمناسبة "يوم المهندس 
في  بالجفير  الجمعية  بمقر  أقيمت  والتي  البحريني"، 

كتوبر 2022م. 12 أ

اختياره  أن  االحتفالية   في  كلمته  في  العباسي  واعتبر 
من قبل جمعية المهندسين البحرينية كضيف شرف 
لهذه االحتفالية إنما هو تكريم وتشريف يستحق منه 
للجمعية  التهنئة  بخالص  متقدماً  واالمتنان،  الشكر 

وجميع منتسبيها على مرور 50 عاماً على تأسيسها.

كد العباسي على أن جمعية المهندسين البحرينية أصبحت  وأ
اليوم واحدة من أنجح وأعرق الجمعيات المهنية المتخصصة 

االنتخابات  في  الفوز  يشرفني 
هذه  رئاسة  وتولي  الماضية 
إمرأة  كأول  العتيدة  الجمعية 
وهو  رئاستها،  تتولى  بحرينية 
بالتأكيد تشريف وتكليف، وهنا 
يطيب لي كذلك أن أعرب لكم 
عن جزيل شكري لمنحي هذه 
الجمعية  لرئاسة  الغالية  الثقة 
لنا  كان  وما  المسيرة،  كمال  وإ
انتهى  حيث  من  إال  نبدأ  أن 
عليه،  والبناء  سبقونا،  من 
اإلدارة  لمجالس  جزيالً  فشكراً 

السابقة والمجلس السابق وأخص بالذكر هنا األح الدكتور 
الجمعية  قاد سفينة هذه  الذي  توفيقي  العزيز  عبد  ضياء 
خالل الدورتين الماضيتين بما عهدنا منه من حنكة وحكمة 

واحتراف.

المهندسات  جميع  أهنئ 
البحرينيين  والمهندسين 
المهندس  )يوم  بمناسبة 
تنهض  وبكم  البحريني(، 
أحد  اليوم  وأنا  البحرين، 
أفخر  وبينهم،  المهندسين 
بانتمائي لهذا القطاع ولهذه 
الرائدة  المهنية  الجمعية 
الحب  كل  لها  كن  أ التي 
تشرفت  كما  والتقدير، 
والمناصب  بالتكليفات 

المهنية وفي إدارة هذه الجمعية التي أصبحت اليوم واحدة 
في  المتخصصة  المهنية  الجمعيات  وأعرق  أنجح  من 

مملكة البحرين.

المهندس ياسر عبد الرحيم العباسي في احتفالية يوم المهندس البحريني 2022:

مساهمة فاعلة للقطاع الهندسي في النهضة التنموية 
في مملكة البحرين

المهندس ياسر العباسي:الدكتورة رائدة العلوي: 

سعادة المهندس ياسر العباسي متحدثا في احتفالبة يوم 
المهندس البحريني

سعادة المهندس ياسر العباسي متحدثا في احتفالبة يوم المهندس 
البحريني

في مملكة البحرين، والتي أنجبت العديد من المهندسين 
األكفاء الذين تركوا بصمة واضحة في مسيرة الوطن، والتي 

نجحت في احتضان مهندسيه.
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تضمنتها كلمة رئيس الجمعية في احتفالية يوم المهندس البحريني... 

انطالقة مدروسة ومشاريع وأهداف وفق 
استراتيجة تتناسب ومرحلة ما بعد الجائحة 

• إطــاق جائــزة النصــب التــذكاري 
ــذ هــذا  للمهندســين ومتابعــة تنفي
النصــب مــع الجهــات المعنيــة فــي 

البــاد.

• تنظيــم مؤتمــر الشــرق األوســط 
واالعتماديــة  للصيانــة  الســادس 
القــادم  الشــهر  فــي  )مينتكــون( 
مــع توقــع مشــاركة أكثــر مــن 2000 
مشــارك مــن حــول العالــم وأكثــر 
مــن 70 شــركة عارضــة مــن 40 بلدًا.

مــع  التعــاون  مذكــرات  تفعيــل   •
عــدد مــن الجامعــات ومؤسســات 

العالــي. التعليــم 

اجتماعــات مجلــس  بــدء جدولــة   •
أصحــاب  مــن  عــدد  مــع  اإلدارة 
والشــركات  الــوزراء  الســعادة 
المهــن  مزاولــة  ومجلــس  الكبــرى 

. ســية لهند ا

والبّنــاء  المثمــر  التعــاون  تعزيــز   •
مــع مجلــس التنميــة االقتصاديــة 
بمملكــة البحريــن وصنــدوق العمــل 
)تمكيــن( لتنفيــذ عــدد مــن البرامــج 

التدريبيــة فــي الجمعيــة.

• تفعيــل دور الشــعب الهندســية 
بالجمعيــة النطاقــة ناجــزة وبحلــة 

ــدة. جدي

• اســتعداد الجمعيــة الســتضافة 
تقنيــة  للجنــة  القادمــة  النــدوة 
المهندســين  باتحــاد  المعلومــات 
ــن فــي  العــرب فــي مملكــة البحري

القــادم. العــام 

المؤتمــر  فــي  المشــاركة   •
التاســع  العربــي  الهندســي 
والعشــرين والمزمــع عقــده فــي 
فــي   بغــداد  العراقيــة  العاصمــة 

. 2م 0 2 3

• إطاق جائزة جمعية المهندســين 
البحرينيــة بفئاتها المختلفة.

• مشــاركة الجمعيــة فــي مســابقة 
هاكاثــون تطبيقــات تحــدي الفضــاء 
فــي  نظمتهــا  والتــي  الدولــي 
الوطنيــة  الهيئــة  البحريــن  مملكــة 
لعلــوم الفضــاء وبإشــراف وكالــة 
وكان  »ناســا«،  األمركيــة  الفضــاء 
للجمعيــة دور كبيــر فــي المشــاركة 
بولتكنيــك  مــع  التنظيــم  فــي 
البحريــن، فــكان للجمعيــة دور فاعــل 
التحكيــم،  وفــي  التنظيــم  فــي 
ومنهــا مشــاركة ثاثــة مــن أعضــاء 
التحكيــم  لجنــة  فــي  الجمعيــة 

أعضــاء. أربعــة  مــن  المكونــة 

في كلمتها االفتتاحية الحتفالية يوم المهندس البحريني 2022م تحت شعار "الكفاءات الهندسية البحرينية في مشاريع 
البنية التحتية"، أعلنت الدكتورة رائدة العلوي عن انطالقة مدروسة ومخطط لها بالبرامج والمشاريع واألهداف ووفق 
تلك  عليها  تقوم  التي  المبادرات  واستعرضت جوانب عدد من  الجائحة،  بعد  القادمة  المرحلة  تناسب  استراتيجة 

االستراتيجية، ومنها:

االســتراتيجية  هــذه  محــاور  أهــم 
تتمثــل فــي تفعيــل مشــاركة الجمعية 
فــي الفعاليــات المحليــة والخارجيــة 
وبشــكل متــأنٍّ ومــدروس، ومــن تلــك 

والمشــروعات: المشــاركات 
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بمناسبة يوم المهندس البحريني الذي تحتفل به الجمعية 
الـــنـــدوة المهنية  كــتــوبــر فــي كــل عـــام، أقــيــمــت  فــي منتصف أ
الهندسية  "الكفاءات  بعنوان  2022م  العام  هذا  الحتفالية 
البحرينية في مشاريع البنية التحتية"،  وذلك لتسليط الضوء 
على دور المهندس البحريني في مشاريع البنية التحتية التي 
تفخر بها البالد، حيث تطرقت الندوة التي أدارها المهندس 

سعيد العسبول إلى ثالثة موضوعات.

الوكيل  حــمــيــدان  شــوقــيــة  المهندسة  ســعــادة  قــدمــت  أوالً: 
ــوزارة شــــؤون الــبــلــديــات  ــ الــمــســاعــد لــلــخــدمــات الــمــشــتــركــة بـ
ــة عــمــل بــعــنــوان "مــشــاريــع طــمــوحــة بــأيــدي بحرينية"،  ورقـ
في  البحرينية  الهندسية  الكفاءات  بمشاركة  سعادتها  عن 
الوزارة وبنسبة 98 % بتنفيذ المشاريع الطموحة من قبل 
بإطالق  البلديات  "قــامــت شــئــون  قائلة:  وأضــافــت  الــــوزارة، 
حــزمــة مــن الــبــرامــج والــمــشــاريــع الــتــي تــهــدف اـلــى تحسين 
ورفـــع كــفــاءة وجـــودة الــخــدمــات الحكومية والــبــلــديــة ضمن 

سياسة توفير البيئة الجاذبه لالستثمار ورفع عملية التنمية 
رئيسية  محاور  على  ترتكز  والتي  واالجتماعية.  االقتصادية 
الخاص  القطاع  مشاركة  التحتية،  والبنية  الخدمات  أبرزها: 
التشجير  زيادة  التنمية االقتصادية واالجتماعية،  في تحقيق 

والرقعة الخضراء".

ندوة احتفالية »يوم المهندس البحريني 2022« تحت شعار... 

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

سعادة المهندسة شوقية حميدان

المتحدثون مع مدير الندوة المهندس سعيد العسبول
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ثانياً: استعرض سعادة المهندس رضا األدرج، الوكيل المساعد 
للمشاريع اإلسكانية بوزارة اإلسكان والتخطيط العمراني، خالل 
عرضه التعريفي الدور الذي لعبته وزارة اإلسكان منذ تأسيسها 
دور  البحريني  المهندس  لعبه  الذي  والــدور  1975م،  فيالعام 
وتطوير  العمراني  والتخطيط  االســكــان  مشاريع   في  أساسي 
بن  خالد  الشيخ  قيادة معالي  األساسية تحت  التحتية  البنية 
عبدهللا ال خليفة الذي يعتبر المؤسس والمعلم والموجه في 
المميز  أداء دوره  البحريني في  المجال واستمرالمهندس  هذا 
الــوزراء الالحقين، واستعرض عــدداً من مشاريع  تحت قيادة 

البنية التحتية في مملكة البحرين.

التنفيذي  الرئيس  الــرحــيــم،  عبد  المهندس صــالح  قــدم  ثــالــثــاً: 
تعريفياً  عرضاً  البحرين(  )شبكة  نت  بي  بشركة  للتكنولوجيا 
ــا فــي بــنــاء شبكات  ــ اســتــعــرض فــيــه نــبــذة عــن الــشــركــة ودورهـ
ــبـــالد، والـــــــدور الـــــذي يــلــعــبــه الــمــهــنــدســون في  ــالـ االتــــصــــاالت بـ
وأفضل  التقنيات  أحـــدث  الشركة  تطبيق  على  مــؤكــداً  ذلـــك، 
الـــالزمـــة ألحــدث  بــالــمــعــرفــة  لــتــزويــد مهندسيها  الــمــمــارســات 

توجهات التكنولوجيا.

ندوة »الكفاءات البحرينية الهندسية في مشاريع البنية التحتية«

سعادة المهندس رضا األدرج 

المهندس صالح عبد الرحيم 
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أشاد بإسهامات الجمعية في المسيرة التنموية في الباد.....
وزير شؤون البلديات والزراعة يستقبل إدارة "المهندسين"

بن  وائل  المهندس  استقبل سعادة 
البلديات  وزير شئون  المبارك  ناصر 
والزراعة بمكتبه في شئون البلديات، 
الدكتورة رائدة العلوي رئيس جمعية 
من  ــدداً  ــ وعـ البحرينية  المهندسين 
أعضاء مجلس إدارة الجمعية بحضور  
آل  أحمد  بــن  الشيخ محمد  ســعــادة 
خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات 

وعدد من مسئولي الوزارة.

ــادة الـــوزيـــر  ــعـ ــد سـ كــ ــالل الـــلـــقـــاء أ ــ وخـ
عــــلــى الـــــــدور الــــــذي تــلــعــبــه جــمــعــيــة 
الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة ـفــي تــطــور 
بقطاع  واالرتقاء  البحريني  المهندس 
الهندسة في البالد، متطلعا إلى زيادة 
بما  والجمعية،  الـــوزارة  بين  التعاون 
االستفادة من خبرات وتجارب  يعزز 

الجمعية في دعم العمل البلدي.

ــاد ســعــادة الــوزيــر بــاإلســهــامــات  وأشــ
ــرة الـــتـــي تــقــدمــهــا  ــيـ ــبـ ــكـ الـــفـــاعـــلـــة والـ
جمعية المهندسين لخدمة المسيرة 
التنموية الشاملة في مملكة البحرين، 
التي  للمبادرات  الـــوزارة  دعــم  مؤكداً 

تــســعــى لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات الــقــطــاع 
أحد  باعتباره  المملكة  فــي  الهندسي 
المرتبطة  المهمة  المهنية  القطاعات 

مباشرة بعمل الوزارة.

وخالل اللقاء، بحث الوزير مع رئيس 
سبل  المهندسين  جمعية  وأعــضــاء 
تطوير التعاون والتنسيق بما يسهم 
وتبادل  الهندسية  الــكــوادر  صقل  فــي 
تشجيع  أهمية  إلــى  منوها  الــخــبــرات، 
مهندسي الوزارة لاللتحاق بالجمعية 
التدريبية  بــرامــجــهــا  مــن  واالســتــفــادة 
ــيـــق الـــتـــعـــاون بــيــن  الـــمـــتـــعـــددة وتـــوثـ
الجانبين في مجاالت التدريب وتنظيم 
المعارض والمؤتمرات وورش العمل 
إـلــى جــانــب بــحــث االحــتــفــال الــمــزمــع 
يوم  بمناسبة  كتوبر  أ  12 في  تنظيمه 

المهندس البحريني.

كــمــا تـــم خــــالل الـــلـــقـــاء بــحــث إنــشــاء 
النصب التذكاري للمهندسين والذي 
تم اإلعالن عنه في احتفاالت الجمعية 
مــارس  متصف  فــي  الذهبي  بيوبيلها 
ــاضـــي، والــــــذي يــعــكــس اهــتــمــام  ــمـ الـ

الــمــمــلــكــة بـــالـــمـــهـــنـــدس الــبــحــريــنــي، 
المواقع  وكذلك العمل على تشجير 
الجمعية ضمن حمالت  بالقرب من 

التشجير التي تقوم بها الوزارة.

وأعــــرب ســعــادة الـــوزيـــر عــن تــقــديــره 
لدور الجمعية في تعزيز التواصل مع 
الوزارة بما يسهم في النهوض بالقطاع 
الفتاً  البحرين،  مملكة  فــي  الهندسي 
إلى أن الوزارة تفخر باحتضانها العديد 
مختلف  في  الهندسية  الكفاءات  من 
يتمتعون  ومــا  الهندسية  الــمــجــاالت 
البلدية  المشاريع  إدارة  فــي  خبرة  بــه 

والزراعية.

كدت الدكتورة رائدة العلوي  بدورها، أ
رئيس جمعية المهندسين البحرينية  
عـــلـى أهــمــيــة الــتــنــســيــق والـــتـــواصـــل 
المستمر بين الجمعية ووزارة شئون 
الــبــلــديــات والــــزراعــــة بــمــا يــســهــم في 
لالرتقاء  المرجوة  التطلعات  تحقيق 
بـــالـــمـــهـــنـــدس الـــبـــحـــريـــنـــي ـفـــي شــتــى 

المجاالت.
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يضم نخبة من الكفاءات الهندسية والمختصين في الباد.....
إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز تدريب "المهندسين"

ــنـــدس عــــدنــــان آل رحــمــة  ــهـ ــمـ الـ كــــــد  أ
التدريب  ومدير  اإلدارة  مجلس  عضو 
على  البحرينية  المهندسين  بجمعية 
الـــدور الــمــحــوري الـــذي يــقــوم بــه مركز 
المهندسين  لجمعية  التابع  التدريب 
ــذي يــكــمــل هـــذا الــعــام  ــ الــبــحــريــنــيــة والـ
عــامــه الــعــشــريــن، حــيــث قـــدم الــمــركــز 
من  مجموعة  والخاص  العام  للقطاع 
البرامج التدريبية الهندسية المتوافقة 
والدولية  المحلية  المعايير  أحدث  مع 
المعتمدة محلياً في المملكة من وزارة 
للمؤهالت،  الــوطــنــيــة  والــهــيــئــة  الــعــمــل 
ــاديـــة مــن  ــمـ ــتـ ــن جـــهـــات اعـ ودولـــــيـــــاً مــ
كـــاديـــمـــيـــة ومــهــنــيــة، كــمــا إن الــمــركــز  ا
جودة  ضمان  هيئة  اعتماد  على  حائز 
البحرين  والتدريب في مملكة  التعليم 
كــمــؤســســة لــتــقــديــم الـــتـــدريـــب الــفــنــي 

والهندسي.

مــجــلــس  أن  إـلـــــى  ــة  ــمــ رحــ آل  وأشـــــــــار 
أمــنــاء مــركــز الــتــدريــب الــتــابــع لجمعية 
ـــًة  الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة ُيــمــثــل رؤي
ــدريـــب،  ُتـــركـــز  ــتـ ــلـ جــــديــــدة وواضــــحــــة لـ
الــتــدريــب بالنسبة  بــقــوة عــلــى أهــمــيــة 
البحرينيين،  المهندسين  لمستقبل 
الــقــاعــدة  الــرؤيــة بتوفير  تــلــك  وتــرتــبــط 
ودعم  التنافس  روح  وخلق  المعرفية 

كبة  الــتــطــور االقــتــصــادي مــن أجــل موا
بــأن تلك  الــعــالــمــي، مضيفاً  االقــتــصــاد 
بالتدريب  االرتــقــاء  إـلـى  تسعى  الــرؤيــة 
الــعــمــلــي الــتــطــبــيــقــي، وتـــوفـــيـــر فــرص 
المهندسين  لجميع  وجــديــة  واقــعــيــة 
في  المطلوبة  الوظائف  من  لالستفادة 

سوق العمل.

مـــن جــانــبــهــا أشـــــارت الـــدكـــتـــورة رائــــدة 
العلوي رئيس الجمعية إلى أن  إنشاء 
مركز التدريب جاء انطالقاً من التزامها 
الهندسي في  القطاع  ودورهــا في تطور 
الزيادة المستمرة  البالد  خصوصاً مع 
ـفــي عــــدد الــمــهــنــدســيــن الــعــامــلــيــن في 
المملكة، األمر الذي أدى لضرورة إنشاء 
وافتتاحه  الجمعية  في  للتدريب  مركز 
عــن حرص  2001م، معربة  الــعــام  فــي 
الــمــركــز مــنــذ الــتــأســيــس عــلــى تــقــديــم 
الجودة في تدريب وتأهيل المهندسين 
الخاص من  والقطاع  العام  القطاع  في 
كما  تخصصية،  تدريبية  دروات  خــالل 
يقوم المركز بتأهيل الباحثين عن عمل 
من خالل دورات تأهيلية تتناسب مع 
العمل، مؤكدًة على أن مجلس  سوق 
من  كــتــوبــر  أ فــي  اعتمد  الجمعية  إدارة 
أمناء  مجلس  تشكيل  2020م  الــعــام 
مــركــز الــتــدريــب وفــقــاً لــالئــحــة حوكمة 

ونظام عمل مركز التدريب. 

ــك بــمــنــاســبــة إعــــــادة تشكيل  ــ ــاء ذل جــ
مــجــلــس أمــنــاء مــركــز الــتــرديــب الــتــابــع 
على  البحرينية  المهندسين  لجمعية 

النحو التالي:

العلوي  المهندس جميل كاظم   -  1
رائـــــدة  ــورة  ــتــ ــدكــ ــ ال  -  2 )الــــرئــــيــــس(، 
للجمعية(،  الحالي  )الرئيس  العلوي 
3 - المهندس عدنان آل رحمة مدير 
المهندس   -  4 بالجمعية،  الــتــدريــب 
ســمــيــح الـــعـــلـــوي عـــضـــو الــجــمــعــيــة، 
الــمــهــنــدس كــاظــم عــبــد اللطيف   - 5
)الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد لــلــطــرق بــــوزارة 
عــلــي  ــنـــدس  ــهـ الـــمـ  -  6 األشــــــغــــــال(، 
الرئيس  )نائب  اللطيف  عبد  عاشور 
بهيئة  والخدمات  للموارد  التنفيذي 
الـــدكـــتـــورة   - 7 الـــكـــهـــربـــاء والـــــمـــــاء(، 
لــبــنــى الــصــلــيــبــيــخ )رئـــيـــس الــشــؤون 
نفط  شركة  لــدى  والبعثات  اإلداريــــة 
الــبــحــريــن بــابــكــو(، 8 - الــســيــد خليل 
ســهــيــل )مـــديـــر عــمــلــيــات الــمــســبــك 
ألبا(،  البحرين  ألمنيوم  الرابع بشركة 
)مراقب  بوجيري  أحمد  الدكتور   -  9
الــتــدريــب والــتــطــويــر بــشــركــة الخليج 

لصناعة البتروكيماويات(.
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نظمتها لجنة األنشطة العامة وخدمة المجتمع  لعدد من أعضاء الجمعية...

للمعارض  الدولي  البحرين  مركز  لمشروع  فنية  زيــارة 
والمؤتمرات الجديد بالصخير

نظمت لجنة األنشطة العامة وخدمة 
المهندسين  جمعية  فــي  المجتمع 
الــبــحــريــنــيــة زيــــــارة فــنــيــة لـــعـــدد من 
البحرين  مــركــز  لــمــشــروع  أعــضــائــهــا 
ــي لـــلـــمـــعـــارض والـــمـــؤتـــمـــرات  ــدولــ ــ ال

الجديد بالصخير.

رائـــدة  الــدكــتــورة  مــن جانبها عــبــرت 
بالغ  عــن  الجمعية  رئــيــس  الــعــلــوي 

اإلدارة  مــجــلــس  ــاء  ــضــ وأعــ شــكــرهــا 
واألعضاء لــوزارة األشغال ممثلة في 
ســعــادة الـــوزيـــر الــمــهــنــدس إبــراهــيــم 
ــفـــرصـــة ألعـــضـــاء  ــة الـ ــاحــ الــــحــــواج إلتــ
الجمعية لالستفادة من هذه الزيارة 
لـــهـــذا الـــمـــشـــروع الــكــبــيــر واالطــــــالع 
عــلــى الــجــوانــب الــهــنــدســيــة والــفــنــيــة 
مدير  جــبــوري  حبيب  المهندس  أمــا 

المجتمع  وخـــدمـــة  األنــشــطــة  لــجــنــة 
كــــد عـــلـى أهــمــيــة مــثــل هــذه  فــقــد أ
مشيراً  لــأعــضــاء،  الفنية  ــارات  ــزيـ الـ
تــعــمــل عــلــى تنفيذ  الــلــجــنــة  إـلــى أن 
لأعضاء  خدمًة  وأنشطتها  برامجها 
بما يحقق تطور المهندسين وتعزيز 
المسيرة  في  الهندسي  القطاع  دور 

التنموية في مملكة البحرين.



 bsemohandis     (+973) 32215274      www.bse.bh Al Mohandis Times - Issue (61) - October 202210

لاطاع على األنشطة والتعرف على التخصصات الهندسية.. 
طالب مدارس اإليمان يزورون جمعية المهندسين 

البحرينية  

قــام وفــد من طــالب مــدارس اإليمان 
بـــزيـــارة لــمــقــر جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن 
ــــك ـفــي يــوم  الــبــحــريــنــيــة بــالــجــفــيــر وذلـ
كتوبر 2022م  األربعاء الموافق 26 أ
بــمــرافــقــة األســـتـــاذ مــحــمــد إســـحـــاق، 
ــمـــي ـفــي الـــمـــدرســـة.  ــاديـ  الـــمـــرشـــد األكـ
وخــــالل جــولــتــهــم ـفــي الــجــمــعــيــة قــدم 

عــضــو الــجــمــعــيــة الــمــهــنــدس يــوســف 
الجمعية  تــعــريــفــيــة عـــن  نــبــذة  أمــيــن 
وأنشطتها وأهدافها، كما تم تعريفهم 
ــات الـــهـــنـــدســـيـــة الـــتـــي  ــخـــصـــصـ ــتـ ــالـ بـ
مستقبالً  دراســـتـــهـــا  لــلــطــالب  يــمــكــن 
لــســد  ــلــــب  طــ ذات  ــبـــر  ــتـ تـــعـ والـــــتـــــي 
ــــوق الـــعـــمـــل مــــن خــريــجــي  ــاجـــة سـ حـ

ــتــــخــــصــــصــــات الـــهـــنـــدســـيـــة. ــ ــك ال ــلــ ــ  ت
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الزيارة هي 
الثانية التي تقوم بها مدارس اإليمان 
لجمعية المهندسين البحرينية رغبًة 
مــنــهــا ـفــي تــعــريــف طــالبــهــا بــأنــشــطــة 
الجمعية ودورها في دعم تطور مهنة 
الهندسة والقطاع الهندسي في البالد.
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اشتملت على فحوصات واستشارات مجانية وحصص يوغا.. 
"المهندسين" تنظم فعالية للتوعية بسرطان الثدي  

ــيـــن  ــنـــدسـ نــــظــــمــــت  جـــمـــعـــيـــة الـــمـــهـ
مستشفى  مــع  بالتعاون  البحرينية 
البحرين  جمعية  وبمشاركة  الكندي 
للتوعية  فعالية  السرطان  لمكافحة 
ــي مــقــر  ــان الـــــثـــــدي، وذلـــــــك ـفــ ــ ــرطـ ــ سـ
الــجــمــعــيــة بــالــجــفــيــر ـفــي يـــوم السبت 

كتوبر 2022م. الموافق 29 أ

فحوصات  على  الفعالية  واشتملت 
الجمعية  لــعــضــوات  مــجــانــيــة  طــبــيــة 
لــلــفــحــص الــمــبــكــر لـــســـرطـــان الــثــدي 
أجرتها عيادة الكندي المتحركة بمقر 
الجمعية، كما استفاد أعضاء الجمعية 
كالمحاضرة  المختلفة  الفعاليات  من 
ــارة  ــتــــشــ ــة بـــالـــمـــرض واالســ ــويـ ــوعـ ــتـ الـ
وتحليل  الحيوية،  العالمات  وفحص 

)إن  جهاز  باستخدام  الجسم  تركيبة 
بــــــدي(، وفـــحـــص كــتــلــة الــجــســم مع 
استشارة مجانية من خبيرة التغذية، 

وكوبونات لفحص فيتامين د.

وصاحبت هذه الفعالية عقد حصتين 
وأخرى  للنساء  لالعضاء، حصة  يوغا 

للرجـال.

https://linktr.ee/bh.bse

يمكنكم متابعة جميع قنوات 
 التواصل االجتماعى 

 لجمعية المهندسين البحرينية
  عبر الرابط الموحد التالي:

األعضاء األعزاء ..

https://linktr.ee/bh.bse
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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  العلوي  رائــدة  الدكتورة  أشــادت 
بالدور  البحرينية  المهندسين  جمعية 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــضــطــلــع بــــه ســلــســلــة 
للصيانة  األوســـــط  الـــشـــرق  مـــؤتـــمـــرات 

واالعتمادية وإدارة األصول )مينتكون( 
والخبرات  التطورات  بآخر  التعريف  في 
ـفــى مــجــال اخــتــصــاصــات ومــوضــوعــات 
الــمــؤتــمــر وهـــي  الــصــيــانــة واإلعــتــمــاديــة 
من  منها  واالســتــفــادة  ــول  األصــ وإدارة 
قبل كافة المعنيين بهذه المجاالت في 

الخليج العربي والمنطقة.

إـلــــى أن مــؤتــمــر  ــوي  ــلـ ــعـ الـ وأشـــــــــارت 
ومـــعـــرض الـــشـــرق األوســــــط لــلــصــيــانــة 
يستقطب  ــات  بــ والـــــذي  واالعـــتـــمـــاديـــة 
المشاركين والعارضين من جميع دول 
العالم، هو نتاج وثمرة تعاون مشترك 
ربحيتين  غير  مهنيتين  جمعيتين  بين 
تــهــدفــان لــنــشــر الــمــعــرفــة والــعــمــل في 
القطاع الهندسي بكل احترافية، معبرة 

العاملين في  أغــلــب  بـــأن  إشــادتــهــا  عــن 
المتطوعين من  مــن  هــم  المؤتمر  هــذا 
الــشــركــات والــمــســســات الــصــنــاعــيــة في 
الخليج  لــــدول  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول 
العربي، وهو ما يدعو إلى الفخر واالعتزاز.

ــد الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــود  ــ كـ مــــن جـــانـــبـــه أ
هذا  أن  على  المؤتمر  رئيس  نائب  ميرزا 
المؤتمر  قد بات مؤتمراً عالمياً ومنصة 
واإلقليميين،  الدوليين  للمهنيين  مثالية 
والــــبــــاحــــثــــيــــن ومـــــقـــــدمـــــي الــــخــــدمــــات 
الستكشاف  النهائيين  والمستخدمين 
ــدث فــي عــالــم الــرقــمــنــة، الســيــمــا مع  األحــ
المجاالت بشكل  نمو األعمال في جميع 
كثر من أي وقت مضى، األمر الذي  آلي أ
المعنيين  دعــوة  على  حريصين  يجعلنا 
بــمــجــاالت الــمــؤتــمــر لــلــمــشــاركــة الــفــاعــلــة 

واالستفادة من هذا الحدث العالمي.

ــيــــس الـــمـــؤتـــمـــر كــافــة  ــائــــب رئــ ــا نــ ــ ــ ودعـ
ــنــســخــة  ــة ـفــــي ال ــاركـ ــشـ ــمـ ــلـ الـــمـــعـــنـــيـــيـــن لـ

االنتباه  المؤتمر، الفتاً  السادسة من هذا 
ألهمية المشاركة لالستفادة من الخبرات 
كــمــة لــــدى الــمــعــنــيــيــن بــالــمــؤتــمــر  الــمــتــرا
مـــن خـــبـــراء ومــتــحــدثــيــن ومــســئــولــيــن في 
الشركات العالمية المشاركة، مشيراً إلى 
متوازي  وبشكل  ينظم  المؤتمر  هــذا  أن 
ويوفر شهادات  العالمية  المقاييس  مع 
عــمــل  وورش  بـــهـــا  مـــعـــتـــرف  ــيـــة  ــرافـ ــتـ احـ
التي  الفعاليات  من  وغيرها  متخصصة 
تتم تحت سقف واحـــد، وهــو مــا يجعل 
المعنيين  لكافة  ذهبية  فرصة  مينتكون 
األصـــول  وإدارة  واالعــتــمــاديــة  بــالــصــيــانــة 
ألي شركة أو مؤسسة تسعى لمواصلة 
في  اإلنجازات  أفضل  وتحقيق  النجاحات 

منطقتنا  في  المتنامي  الصناعي  الحقل 
الخليجية والعربية.

مة
اد

 ق
ت

ليا
عا

ف

برعاية وزير النفط والبيئة ويقام في الفترة 27 - 30 نوفمبر 2022م:

مينتكون 2022 يستقطب الخبرات العالمية 
في الصيانة واالعتمادية وإدارة األصول  

 )maintcon2022(
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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

* »المؤتمر الدولي السادس للصيانة واالعتمادية وإدارة األصول والمعرض المصاحب«. )27 - 30 نوفمبر 2022م(
فعالّيات قادمة ..
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في العام 2018م تم تقديم جائزة التميز من قبل الجمعية الخليجية للصيانة 
واالعتمادية GSMR لدعم المواهب الجديدة، ومما ال شك فيه أن هذه الجائزة 

تؤكد على القيمة المضافة وخلق المعرفة. 

التقدم لها، ولماذا  تعرف على المزيد حول هذه الجائزة المرموقة، وكيفية 
الرابط  أو  الرمز  التسجيل من خالل مسح  ويمكنك  المشاركة،  يجب عليك 

التالي:

جائزة GSMR للتمّيز... فرصة للمشاركة

https://attendee.gotowebinar.com/  
register/1434134123538850831


