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لدى استقباله مجلس إدارة "المهندسين".. نائب جاللة الملك ولي العهد: 
* الكوادر والكفاءات الوطنية تشكل رافدًا أساسيًا لمسيرة البناء 

والتنمية من خالل ما تقدمه من إسهامات بارزة 
* لجمعية المهندسين دور في صقل مهارات وقدرات المهندسين 

البحرينيين وتشجيعهم على االنخراط في المجاالت الهندسية

استقبل صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة نائب جاللة 
العهد حفظه هللا في قصر  ولــي  الملك 
 26 الــمــوافــق  اإلثــنــيــن  الــيــوم  القضيبية 
الشيخ  2022 بحضور معالي  ديسمبر 
خالد بن عبدهللا آل خليفة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان 
بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة وزيـــــر الــمــالــيــة 
واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، الـــدكـــتـــورة رائـــدة 
المهندسين  جميعة  رئــيــس  الــعــلــوي 

البحرينية وأعضاء مجلس اإلدارة، حيث 
50 عاًما  هنأهم سموه بمناسبة مرور 

على تأسيس الجمعية.

ونـــّوه ســمــوه بــالــدور الـــذي تضطلع به 
جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة في 
المهندسين  وقــــدرات  مــهــارات  صــقــل 
االنخراط  على  وتشجيعهم  البحرينيين 
فــــي الـــمـــجـــاالت الــهــنــدســيــة مــــن خـــالل 
التي  والــمــبــادرات  الفعاليات  مختلف 

تقوم بها، متمنًيا سموه لكافة منتسبي 
الجمعية مزيًدا من التوفيق والنجاح.

ــاء  ــيـــس وأعـــضـ مـــن جــانــبــهــم أعـــــرب رئـ
الــمــهــنــدســيــن  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
لما  وتقديرهم  شكرهم  عن  البحرينية 
يــولــيــه صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي نــائــب 
جاللة الملك ولي العهد حفظه هللا من 
الوطنية  الــكــوادر  بتنمية  واهتمام  دعــٍم 

كها في عملية التطوير والتنمية. وإشرا
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جمعية المهندسين البحرينية تشارك في اجتماع 
المجلس األعلى للدورة 77 التحاد المهندسين العرب 

ببغداد

ــورة رائـــــــدة الـــعـــلـــوي،  ــتــ ــدكــ ــ ــت ال ــاركــ شــ
البحرينية  المهندسين  جمعية  رئيس 
ـــلــى التــحــاد  ـفــي اجــتــمــاع الــمــجــلــس األعـ
المهندسين العرب لدورته العادية رقم 
العراقية  بالعاصمة  عقد  والــذي   )77(
رؤســاء وممثلي معظم  بحضور  بغداد 

الهيئات الهندسية العربية.

وخالل االجتماع تم مناقشة المشاريع 
المستقبلية التحاد المهندسين العرب 

ــاون مــــع الـــمـــؤســـســـات  ــعــ ــتــ ــ ــبــــل ال وســ
الهندسية العالمية.

ــتــخــاب عــمــيــد الــمــهــنــدســيــن  كــمــا تـــم ان
الــتــونــســيــيــن، كـــمـــال ســحــنــون رئــيــًســا 

لالتحاد للدورة القادمة.

وتــشــكــيــل الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي التــحــاد 
ــعـــرب مـــن الــمــهــنــدس  الــمــهــنــدســيــن الـ
ــون )تــــــونــــــس( رئـــيـــســـا  ــنــ ــحــ ــال ســ ــ ــمـ ــ كـ
ــورة نــهــلــة أحـــمـــد الــقــاســمــي  ــتــ ــدكــ ــ و ال

والمهندس  للرئيس  نــائــبــاً  )اإلمـــــارات( 
أميًنا  بدر )مصر(  ناصر حسين  محمد 
للسر و المهندس عارف حسن ياسين 
)لـــبـــنـــان( عـــضـــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
عــــن الـــمـــشـــرق الـــعـــرـبــي والـــمـــهـــنـــدس 
)ليبيا( عضو  الــدرســي  بيد هللا  سعيد 
المكتب التنفيذي عن المغرب العربي 
الكندي  عبد هللا  بن  فــؤاد  والمهندس 
عن  التنفيذي  المكتب  عضو  )عــمــان( 

الخليج العربي.
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تحت عنوان “المجتمع المعلوماتي والتقنيات المتقدمة في الوطن العربي”
جمعية المهندسين البحرينية تشارك في المؤتمر 

الهندسي العربي التاسع والعشرين ببغداد 

المهندسين  جمعية  مــن  وفـــد  ــارك  شـ
البحرينية برئاسة الدكتورة رائدة العلوي 
المهندس  وعــضــويــة  الجمعية  رئــيــس 
األنشطة  لجنة  مــديــر  الــجــبــوري  حبيب 
العامة وخدمة المجتمع بالجمعية، في 
أعمال المؤتمر الهندسي العربي التاسع 
والــعــشــريــن تــحــت عـــنـــوان “الــمــجــتــمــع 
في  المتقدمة  والــتــقــنــيــات  المعلوماتي 
الوطن العربي”، والذي عقد في العاصمة 
الــعــراقــيــة بـــغـــداد ـفــي الــفــتــرة 17 - 18 
الــمــهــنــدس  بــرعــايــة  2022م  ديــســمــبــر 
مجلس  رئيس  السوداني  شياع  محمد 
مع  وبالتعاون  العراق،  وزراء جمهورية 
نــقــابــة الــمــهــنــدســيــن الــعــراقــيــة، واتــحــاد 

المهندسين العرب.

مــن عشر  ابــحــاٌث  المؤتمر  فــي  وألقيت 
دول عربية تتناول أربعة محاور، وهي: 
ظل  في  البيانات  مع  التعامل  تضامن 
تــقــنــيــة الــحــوســبــة الــســحــابــيــة والــجــيــل 
ــامــــس، واســــتــــشــــراف الــتــقــنــيــات  ــخــ ــ ال
والمعلوماتية،  لــالتــصــاالت  الــمــتــقــدمــة 
واســــتــــشــــراف الـــتـــقـــنـــيـــات الــمــتــقــدمــة 

والمعلوماتية  لــالتــصــاالت 
الــذكــيــة، و المدن  والــمــدن 
ــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــيـ ــذكـ الـ

البناء والتخطيط.

عدد  إلــى  المؤتمر  وخــلــص 
مــــن الـــتـــوصـــيـــات أهـــمـــهـــا، 
على  العربية  المدن  تركيز 
تحتية مستدامة  بنية  بناء 
ــة، وتـــرقـــيـــة الــبــنــى  ــ ــارعــ ــ ــ وب
الــتــجــارة  ألدوات  الــتــحــتــيــة 
ــة، وشـــبـــكـــات  ــيــ ــ ــرون ــتــ ــكــ ــ اإلل
قطاع  وشبكات  البيانات، 
الــطــاقــة، وشــبــكــات قــطــاع 
ــنـــاعـــة وربـــــــط الـــمـــدن  الـــصـ
الصناعية، وتخطيط المدن 
التخطيط  ــبـــادئ  مـ ضــمــن 
وإدمــاج  المستدام،  الذكي 

 )Blockchain( الكتل  سلسلة  تقنية 
واالستغالل  الذكية  الــمــدن  هيكلية  فــي 
ــيـــاء  األمـــثـــل لــتــطــبــيــقــات إنـــتـــرنـــت األشـ
وتقنيات الذكاء االصطناعي وتطبيقاتها 

مة. المتقدِّ

وـفــي خــتــام أعــمــال الــمــؤتــمــر تــم تكريم 
عدد من الباحثين المتميزين، والسادة 
والنقابات  والجمعيات  الهيئات  رؤساء 
الهندسية العربية، ومن ساهم في نجاح 

أعمال المؤتمر.
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تكريمًا لعطائها وإنجازاتها...  
جمعية المهندسين المهندسين البحرينية تحتفي 

بيوم المرأة البحرينية

احتفت جمعية المهندسين المهندسين البحرينية بيوم المرأة البحرينية الذي يوافق األول من ديسمبر من كل عام.

وفي حفل رمزي بحضور الدكتورة رائدة العلوي رئيس الجمعية وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة، أقامت الجمعية بمقرها 
بالجفير في يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022م حيث كرمت رئيس الجمعية بهذه المناسبة عدداً من عضوات مجلس 

اإلدارة  ومنتسبات الجمعية. 
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نّوهت بالدور الذي تقوم به الجمعية في استيعاب طلبة الهندسة 
وخريجيها، واالرتقاء بالمهن الهندسية... 

رئيسة جامعة البحرين تلتقي جمعية "المهندسين"

المهندسين  جمعية  مــن  وفـــد  الــتــقــى 
الــبــحــريــنــيــة بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــورة رائــــدة 
ــيــــس الــجــمــعــيــة رئــيــســة  ــوي، رئــ ــلــ ــعــ ــ ال
بنت  جواهر  الدكتورة  البحرين  جامعة 
بالجامعة  المضاحكة، بمكتبها  شاهين 

بالصخير.

ــالل الــلــقــاء نــوهــت رئــيــســة جامعة  وخــ
به جمعية  تقوم  الــذي  بالدور  البحرين 
المهندسين في استيعاب طلبة الهندسة 
الهندسية،  بالمهن  وخريجيها، واالرتقاء 
مهنئة الجمعية على مسيرتها الوطنية 
امتدت ألكثر من نصف  التي  الحافلة، 
أول جمعية  الــزمــن، بوصفها  قــرن من 
التعاون لدول  للمهندسين في مجلس 
الخليج العربية«، مشيرة إلى أن العديد 
وقياداتها هم من  الجمعية  وجــوه  من 

أساتذة الجامعة وخريجيها.

ــورة الــمــضــاحــكــة  ــتــ ــدكــ ــ ــت ال ــ ــرب كـــمـــا أعــ
عــن ســعــادتــهــا بـــأن تــكــون عــضــو هيئة 
الهندسة  كلية  فــي  الــســابــقــة  الــتــدريــس 
بجامعة البحرين الدكتورة رائدة العلوي 
المهندسين  تــرأس جمعية  أول سيدة 

البحرينية.

وبــحــث الــجــانــبــان مــجــاالت الــتــعــاون في 
المشتركة،  العلمية  الفعاليات  تنظيم 
ــراء الــبــحــوث والـــدراســـات، وبــرامــج  وإجــ
تعقدها  الــتــي  الــتــخــصــصــيــة  الـــتـــدريـــب 

الجمعية بالتعاون مع شركائها.

ومـــن جــانــبــهــا أعـــربـــت الـــدكـــتـــورة رائـــدة 
الجامعة  لرئيسة  شكرها  عن  العلوي 
بالدور  منوهة  االستقبال،  حسن  على 
البحرين  جامعة  به  تقوم  الــذي  الكبير 
وتأهيلها،  الهندسية  الكوادر  تخريج  في 

الدراسات  مواصلة  لها  الفرص  وإتاحة 
لتوسعة  تطلعها  عــن  مــعــربــة  الــعــلــيــا، 
مــــجــــاالت الـــتـــعـــاون مــــع الـــجـــامـــعـــة فــي 

مختلف المجاالت.

ــر الــــلــــقــــاء مـــــن جــــانــــب جــمــعــيــة  حــــضــ
ــل مـــن:  ــ الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــة كـ
ــنــــدس فــــريــــد بــــوشــــهــــري مـــديـــر  ــهــ الــــمــ
المهندسة  والــمــنــتــديــات،  الــمــؤتــمــرات 
شـــيـــخـــة الــــخــــالصــــي مـــــديـــــرة شـــــؤون 
عبد  حميد  والدكتور  والمهنة،  األعضاء 
فيما  للجمعية،  التنفيذي  المدير  هللا 
حضره من جانب جامعة البحرين، كل 
مــن: الدكتور محمد رضــا قــادر عبدهللا 
للبرامج  البحرين  جامعة  رئيسة  نائب 
األكاديمية والدراسات العليا، والدكتورة 
إبراهيم آل خليفة  الشيخة هيفاء بنت 

عميدة كلية الهندسة.
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للتباحث والتنسيق في الموضوعات ذات االهتمام المشترك بينها... 

لقاء في مقر الجمعية بالجفير بين الجمعيات المهنية 
البحرينية "المهندسين" و"األطباء" و"المحامين" 

ــيـــة الـــمـــهـــنـــدســـيـــن  نـــســـقـــت جـــمـــعـ
عدد  بين  تعريفياً  لــقــاًء  البحرينية 
أجل  مــن  المهنية،  الجمعيات  مــن 
التباحث والتنسيق في الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك بينها.

حــضــر االجــتــمــاع الــــذي عــقــد بمقر 
جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة 
بالجفير في يوم االثنين الموافق 12 
الدكتورة  مــن  كــل   2022 ديسمبر 
رائــــــدة الـــعـــلـــوي رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
والــمــحــامــي حــســن بـــديـــوي رئــيــس 
جــمــعــيــة الـــمـــحـــامـــيـــن الــبــحــريــنــيــة، 
والـــدكـــتـــور عـــامـــر الــــــــدرازي رئــيــس 

جمعية األطباء البحرينية.

ــن جـــانـــب جمعية  الـــلـــقـــاء مـ حــضــر 
الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة كـــل من 
الــجــبــوري عضو  الــمــهــنــدس حبيب 

مجلس اإلدارة مدير لجنة األنشطة 
حميد  والــدكــتــور  المجتمع  وخــدمــة 
عبدهللا المدير التنفيذي للجمعية، 
كــمــا حــضــر الــلــقــاء كــل مــن الــدكــتــور 

ــبـــاس هــــالل والـــمـــحـــامـــي صــالــح  عـ
ــــن جــمــعــيــة  ــمــــدفــــع مــمــثــلــيــن عـ ــ ال

المحامين البحرينية.
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نظمته شعبة الهندسة المدنية والبيئة...  
عرض تعريفي بعنوان "األضرار الناتجة عن مخالفة 

العقود"   

المهندسين  جمعية  مــبــادرات  ضمن 
الــبــحــريــنــيــة إلثــــــراء الـــجـــانـــب الــمــعــرفــي 
شعبة  نــظــمــت  الــجــمــعــيــة،  لمنتسبي 
الـــهـــنـــدســـة الـــمـــدنـــيـــة والـــبـــيـــئـــة عـــرضـــاً 
تعريفياً بمقر الجمعية بالجفير مساء 
يوم األربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022 
مخالفة  الناتجة عن  "األضــرار  بعنوان 
العقود"، حيث قدم العرض التعريفي 
 ،)Pallab Mukherjee( الــمــهــنــدس 
وتناول فيه مختلف جوانب االلتزامات 
والمطالبات في العقود الهندسية، كما 
استعرض مختلف أنواع األضرار التي 
يمكن المطالبة بها نتيجة عدم الوفاء 

بااللتزامات التعاقدية.
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نظمته شعبة "العمارة و التخطيط العمراني" بمقر الجمعية بالجفير...

عرض تعريفي بعنوان "رحلة بناء بيت العمر"

التخطيط  و  "الــعــمــارة  شعبة  نظمت 
بملتقى  تــعــريــفــيــاً  ــاً  ــرضـ عـ الـــعـــمـــراـنــي" 
الــثــالثــاء تحت عــنــوان "رحــلــة بــنــاء بيت 
وذلك  بالجفير  الجمعية  بمقر  العمر" 
27 ديسمبر  الموافق  الثالثاء  يــوم  فــي  
مــتــنــوع من  2022م،  حــضــره جــمــهــور 
المدني  المجتمع  وأفــــراد  المهندسين 

باألخص المقبلين على هذه الرحلة.

ــي الــــعــــرض الــتــعــريــفــي اســتــعــرض  وـفــ

الــمــهــنــدس الــمــعــمــاري محمد الــحــداد، 
مراحل  للهندسة،  المدينة  مكتب  من 
الجهات  مــحــددا  العمر  بيت  بناء  رحلة 

الداعمة والشركاء في هذه الرحلة.

ــنـــدس مــهــدي  ــهـ ــمـ ــد الـ ــ كــ ــه أ ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــارة  ــيــــس شـــعـــبـــة "الــــعــــمــ ــ الـــــجـــــالوي رئ
أن  بالجمعية  الــعــمــرانــي"  والــتــخــطــيــط 
الجمعية  بها  تقوم  األنشطة  هــذه  مثل 
وضمن  المجتمعية  مسئوليتها  ضمن 

القطاع  المساهمة في نهضة  دورهــا في 
ــهــنــدســة  ــنـــدســـي وتــــطــــور مـــهـــنـــة ال ــهـ الـ
تثقيف  في  والمساهمة  والمهندسين، 
ــيـــت الـــعـــمـــر،  ــاء بـ ــنــ ــ ـــلــى ب الــمــقــبــلــيــن عـ
عملية  خــالل  النتائج  أفــضــل  لتحقيق 
الوقوع في إشكاالت مع  البناء وتفادي 
ــوردي  الــمــقــاولــيــن واالســتــشــاريــيــن ومــ
في  المعنيين  من  وغيرهم  البناء  مــواد 

عملية البناء والتشييد.
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عقدت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الشرق 
كــل  األوســـــط الــثــامــن عــشــر حــــول الــتــآ
المهندسين  جمعية  بمقر  اجتماعها 

األربعاء  يــوم  مساء  بالجفير  البحرينية 
برئاسة  2022م  ديسمبر   28 الموافق 

المهندس عبد المجيد القصاب.

يعقد بمملكة البحرين في نوفمبر القادم...

اجتماع اللجنة التنظمية لمؤتمر الشرق األوسط الثامن 
عشر حول التآكل

ونـــــاقـــــش االجــــتــــمــــاع االســـــتـــــعـــــدادات 
الــتــنــظــمــيــة لــلــمــؤتــمــر الــمــزمــع إقــامــتــه 

بمملكة البحرين في نوفمبر القادم. 
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* انتخابات الشعب الهندسية التخصصية - مقر جمعية المهندسين البحرينية        )15 يناير 2023م(

* ملتقى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة جمعية المهندسين البحرينية                    )فبراير 2023م(

* معرض التخصصات الهندسية - مقر جمعية المهندسين البحرينية                    )1 - 2 مارس 2023م(

* الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرون، دولة قطر - الدوحة                     )7 - 9 مارس 2023م(

* المعرض األول للمهن الهندسية                                                                      )مايو 2023م(

* »مؤتمر الشرق األوسط الثامن عشر حول التآكل«.                                                         )نوفمبر 2023م(

* المؤتمر العربي لالتصاالت والمعلوماتية - مملكة البحرين                                   )6 - 7 ديسمبر 2023م(

فعالّيات قادمة ..
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يمكنكم متابعة جميع قنوات 
 التواصل االجتماعى 

 لجمعية المهندسين البحرينية
  عبر الرابط الموحد التالي:

األعضاء األعزاء ..


