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تصدر عن جمعية المهندسين البحرينية

لجنة األنشطة 
والفعاليات تنظم 

زيارة لمعرض إكسبو 
دبي 2020 ألعضاء 

الجمعية

قام وفد من أعضاء جمعية المهندسـين 
بدولـة  دبـي  مدينـة  إلـى  بزيـارد  البحرينيـة 
اإلمـارات العربيـة المتحـدة الشـقيقة فـي 
2021م،  ديسـمبر   25 إلـى   22 الفتـرة 
قـام األعضـاء خاللهـا بزيـارة فنيـة لمعـرض 

.2020 دبـي  إكسـبو 

وخدمـة  األنشـطة  لجنـة  قامـت  وقـد 
المجتمـع فـي الجمعيـة بتنظيم هذه الزيارة 
الفنيـة لمعرض إكسـبو دبـي 2020م حيث 
تخللـت الزيـارة عـدة برامـج منهـا زيـارة جنـاح 
والتقـى  إكسـبو،  فـي  البحريـن  مملكـة 
الجنـاح  علـى  المشـرفين  فيهـا  األعضـاء 
الجنـاح  والذيـن قدمـوا شـرحًا تعريفيـًا عـن 

وتصميمـه. وفكرتـه 

الرحـالت  مـن  بعـدد  الوفـد  قـام  كمـا 
دبـي. مدينـة  فـي  والسـياحية   الترفيهيـة 
تأتـي هـذه الزيارة من ضمن احدى الزيارات 
الخارجيـة للجنـة والتي تحـرص عليها جمعية 
المهندسـين علـى مـر السـنوات الماضيـة 
والترفيهـي  المجتمعـي  الـدور  ولتعزيـز 

لألعضـاء وترابـط االعضـاء
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اللجنة التنظيمية العليا لليوبيل الذهبي
تعقد اجتماعها السابع والعشرين 

عقـدت اللجنـة التنظيميـة العليـا 
اجتماعهـا  الذهبـي  لليوبيـل 
عقـد  والـذي  والعشـرين،  السـابع 
عـن بعـد بتاريـخ  10 ينايـر 2022م 
برئاسـة الدكتـور ضيـاء عبـد العزيز 
توفيقـي رئيـس الجمعيـة، وقـد 
بـدأت اللجنة أعمالها منذ يناير من 
علـى  للوقـوف  الماضـي  العـام 
الحتفـاالت  الالزمـة  الترتيبـات 
الذهبـي فـي  باليوبيـل  الجمعيـة 

القـادم. مـارس   15

المعـرض  لجنـة  عقـدت 
اليوبيـل  لفعاليـة  المصاحـب 
المهندسـين  لجمعيـة  الذهبـي 
صبـاح  لهـا  اجتماعـًا  البحرينيـة 
ينايـر   8 الموافـق   السـبت  يـوم 
2022م برئاسـة المهندسة عفت 
الدكتـور ضيـاء  حضـر  وقـد  رضـا، 
جانبـًا  الجمعيـة  رئيـس  توفيقـي 

االجتمـاع. مـن 

فـي  اللجنـة  تباحثـت  وقـد 
معاينتـه  تمـت  مـا  مسـتجدات  
مـن  المعـرض  محتويـات  مـن 

وثائـق وصـور مـن أرشـيف الجمعية، 
الممكـن  الجهـات  لبحـث  باإلضافـة 
مخاطبتهـا للمشـاركة فـي المعـرض 
المفـدى  مـن  توفيـره  يمكـن  بمـا 

حفظـه اللـه ورعـاه، سـيقام معـرض 
يتضمـن  والـذي  الذهبـي  اليوبيـل 
وأجهـزة  وقطـع  مجسـمات  عـرض 
قديمـة  وصـور  ومقتنيـات  وأدوات 
وصور مشـاريع قائمة أو مسـتقبلية 

مرتبطـة بالقطـاع الهندسـي وتظهـر 
مـدى التقـدم التقنـي والهندسـي، 
المعـرض  فـي  عرضهـا  وسـيتم 
اليوبيـل  الحتفاليـة  المصاحـب 

للجمعيـة.  الذهبـي 

اجتماع لجنة المعرض المصاحب لفعالية اليوبيل الذهبي

اليوبيل الذهبي
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البحرينيـة  المهندسـين  جمعيـة  مـن  وفـد  قـام 
بزيـارة مجلـس أمانـة العاصمـة فـي يـوم االثنيـن 
فيهـا  التقـى  حيـث  2022م،  ينايـر   17 الموافـق 
الوفـد رئيـس مجلـس أمانـة العاصمـة المهنـدس 
وموظفـي  أعضـاء  مـن  وعـددًا  طـرادة  صالـح 

المجلـس.

حضـر اللقـاء مـن جانـب الجمعيـة كل من الدكتور 
والمهنـدس  الجمعيـة،  رئيـس  توفيقـي  ضيـاء 
والدكتـورة  الرئيـس  نائـب  الخزاعـي  علـي  محمـد 
والمهندسـة  المالـي،  األميـن  العلـوي  رائـدة 
والمهنـة  األعضـاء  شـؤون  مديـر  خلفـان  ريـم 
األنشـطة  مديـر  الجبـوري  حبيـب  والمهنـدس 

المجتمـع. وخدمـة  العامـة 

شـاركت جمعيـة المهندسـين البحرينيـة في 
اجتمـاع المجلـس األعلـى لالتحـاد الهندسـي 
الخليجـي فـي مسـاء يـوم السـبت الموافـق 
25 ينايـر 2022م والـذي عقـد عن بعد بحضور 
حيـث  الخليجيـة،  الهندسـية  الهيئـات  جميـع 
الجمعيـة د. ضيـاء عبدالعزيـز توفيقـي  مّثـل 
محمـد  جعفـر  والمهنـدس  الجمعيـة  رئيـس 
المهنـدس  االجتمـاع  وتـرأس  اإلعـالم،  مديـر 
محمـد الخزاعـي نائـب رئيـس الجمعيـة نائـب 

األميـن العـام لالتحـاد فـي الـدورة الحاليـة.

هـذا وقـد تقـرر تأجيـل الملتقـى الهندسـي 
الخليجـي القـادم والـذي كان مقـررًا عقده في 
العاصمـة العمانيـة مسـقط في شـهر فبراير 
لظـروف  نظـرًا  القـادم  مـارس  إلـى  القـادم 
الجائحـة، كمـا تم التأكيد على اجتماع المجلس 
االعلـى فـي دبـي بتاريـخ 11 فبرايـر القـادم.

وفد جمعية المهندسين البحرينية يزور
 مجلس أمانة العاصمة

الجمعية تشارك في اجتماع 
المجلس األعلى لالتحاد الهندسي الخليجي

وزيارات
عاليات 

ف
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الجمعيـة  مجلـس  رئيـس  مـن  بدعـوة 
الخليجيـة للصيانـة واالعتمادية المهندس 
إياد البصري، حضر المهندس محمد علي 
الُخزاعي نائب رئيس جمعية المهندسـين 
للجمعيـة  السـنوية  االحتفاليـة  البحرينيـة 
يـوم  للصيانـة واالعتمايـة فـي  الخليجيـة 
السبت 28 يناير 2022م، حيث تم خاللها 
بيـن  التفاهـم  مذكـرة  وتجديـد  توقيـع 
الجمعيتيـن فـي مجال تنظيـم المؤتمرات 

ومختلـف أوجـه التعـاون الممكنـة.

ـكار  االبت لمسـابقة  المقدمـة  األفـكار  ضمـن 
الحكومـي )فكـرة( التـي تـم اإلعـالن عـن نتائجها 
فكـرة  فـازت  2021م،  ديسـمبر  نهايـة  فـي 
بـدو  إبراهيـم  المهنـدس حمـد  الجمعيـة  عضـو 
الوزاريـة  ـة  اللجن ـار  باختي ـزة  الفائ األفـكار  ضمـن 

بقة. للمسـا

وبهذه المناسـبة تتقدم جمعية المهندسـين 
المهنـدس  إلـى  التهانـي  بخالـص  البحرينيـة 

ـه دوام التوفيـق. ـة ل حمـد بـدو  متمني

لمواجهـة  جـاءت   )Green by Grey( بـدو   حمـد  المهنـدس  فكـرة  أن  بالذكـر  ـر  جدي
اسـتخدام  والعامـة إلعـادة  السـكنية  للمبانـي  جديـد  نظـام  باسـتحداث  التحديـات 
ـاه الرماديـة المعالجـة فـي المبنـى ذاتـه فـي ري الزراعـة والمسـاحات الخضـراء،  المي
وذلـك عـن طريـق عمـل نظام التوصيالت الالزمة ألنابيـب الصرف الصحي للمنازل 
الصـرف  ـاه  مي باقـي  عـن  المعالجـة(  )سـهلة  الرماديـة  ـاه  المي لفصـل  والمبانـي 
الصحـي، باإلضافـة إلـى تركيـب جهاز منزلي بسـيط لمعالجة هـذه المياه الرمادية، 

واالسـتفادة منهـا فـي ري الحدائـق المنزليـة والمسـاحات الخضـراء العامـة.

توقيع مذكرة التفاهم مع الجمعية الخليجة للصيانة واالعتمادية

الجمعية تهنئ المهندس حمد بدو بفوز فكرته
)Green by Grey(في مسابقة االبتكار الحكومي )فكرة( 

م. حمد إبراهيم  بدو
مهندس فني أول

وزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط 

العمراني

وزيارات
عاليات 

ف
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المهندسـين  جمعيـة  رئيـس  أكـد 
العزيـز  عبـد  ضيـاء  الدكتـور  البحرينيـة 
جمعيـة  جائـزة  أن  علـى  توفيقـي 
إقبـااًل  تلقـى  البحرينيـة  المهندسـين 
مـن  لهـا  المترشـحين  قبـل  مـن  طيبـًا 
وأن  الهندسـة،  طلبـة  و  المهندسـين 
طلبـات  اسـتالم  فـي  بـدأت  الجمعيـة 
المتخصصـة. الجائـزة  لهـذه  الترشـح 

المهندسـين  جمعيـة  رئيـس  وأشـار 
جمعيـة  جائـزة  أن  إلـى  البحرينيـة 
المهندسـين البحرينيـة حظيـت بالمكانة 
الهندسـي  الوسـط  فـي  المرموقـة 
إطالقهـا  منـذ  البحريـن  مملكـة  فـي 
مـع  بالتزامـن  األولـى  نسـختها  فـي 
المهنـدس  بيـوم  الجمعيـة  احتفـاالت 
أكتوبـر   15 الموافـق  البحرينـي 
والكفـاءات  للخبـرات  نظـرًا  2018م، 
علـى  القائمـة  البحرينيـة  الهندسـية 
هـذه الجائـزة والمعاييـر الصارمـة التـي 
وضعتهـا لتحكـم آليـة الترشـح والتقييم 
إعـالن  وحتـى  الطلبـات  اسـتالم  منـذ 
نتائجهـا، مؤكـدًا علـى أن هـذه الجائـزة 
المهندسـين  تحفيـز  إلـى  تهـدف 
المجـال  فـي  واإلبـداع  االبتـكار  علـى 

إمكانيـات  وحشـد  الهندسـي، 
المهندسـين البحرينييـن لخدمـة مملكة 
شـأن  ورفـع  التنميـة  فـي  البحريـن 
مهنـة الهندسـة والنهوض بمسـتواها 
العلمي والمهني واإلرتقاء بمسـتوى 
مهنيـًا  البحرينييـن  المهندسـين 

وعلميـًا. وثقافيـًا  واجتماعيـًا 

عمـاد  المهنـدس  تمنـى  كمـا 
المؤيـد، رئيـس لجنـة الجائـزة، التوفيـق 
فـي  الهندسـة  وطلبـة  للمهندسـين 
لهـذه  للترشـح  تقدمـوا  الذيـن  البـالد 
لوقـف  المحـدد  الموعـد  حتـى  الجائـزة 
شـهر  نهايـة  فـي  الطلبـات  اسـتالم 
التـي  بالجائـزة  والفـوز  2022م،  ينايـر 
ُخصصـت لفئتيـن؛ حيـث تـم تخصيـص 
جائـزة الفئة األولى للمهندس المتميز 
ثـالث  إلـى  تنقسـم  بدورهـا  وهـي 
جوائـز، وهـي جائـزة المهندس الشـاب 
وجائـزة  المتمـرس  المهنـدس  وجائـزة 
إنجـاز مهنـي، فيمـا ُخصصـت  أفضـل 
مشـروع  ألفضـل  الثانيـة  الفئـة  جائـزة 
تخـرج مخصـص لطلبـة كليات الهندسـة 

تخصصاتهـا. بمختلـف 

الجمعيـة  أن  إلـى  اإلشـارة  وتجـدر 

علـى منصـات  فـي حسـاباتها  أعلنـت 
التواصـل االجتماعـي علـى أن اإلعالن 
احتفـاالت  خـالل  سـيكون  الجائـزة  عـن 
فـي  الذهبـي  باليوبيـل  الجمعيـة 

القـادم. مـارس  منتصـف 

حيـث  لفئتيـن؛  الجائـزة  وتمنـح 
األولـى  الفئـة  جائـزة  تخصيـص  تـم 
بدورهـا  وهـي  المتميـز  للمهنـدس 
تنقسـم إلـى ثالث جوائـز، وهي جائزة 
المهنـدس  وجائـزة  الشـاب  المهنـدس 
المتمـرس وجائزة أفضـل إنجاز مهني، 
الثانيـة  الفئـة  جائـزة  ُخصصـت  فيمـا 
ألفضل مشـروع تخرج مخصص لطلبة 
كليـات الهندسـة بمختلـف تخصصاتها.

وقـد منحـت الجمعية في النسـختين 
الفائـز  الجائـزة  مـن  والثانيـة  األولـى 
درعـًا  المتميـز  المهنـدس  بجائـزة 
وشـهادة تقديريـة لـكل فئـة مـن فئـات 
حيـن  فـي  المتميـز،  المهنـدس  جـازة 
بجائـزة  األول  بالمركـز  الفائـز  حصـل 
مكافـأة  علـى  تخـرج  مشـروع  أفضـل 
بحرينـي  دينـار   500 بقيمـة  ماليـة 
الجمعيـة. مـن  ودرع  تقديـر  وشـهادة 

للتحفيز على االبتكار واإلبداع...
»المهندسين« تدعو للترشح لجائزتها الهندسية في نسختها الثالثة

ائزة »المهندسين«
ج

صورة من حفل توزيع جائزة جمعية المهندسين البحرينية د. ضياء توفيقي
في نسختها األولى في 15 أكتوبر 2019م

م. عماد المؤيد
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أكـد رئيـس جمعيـة المهندسـين البحرينيـة الدكتـور ضياء 
عبدالعزيـز توفيقـي بـأن "برنامـج المهـارات األساسـية أو 
"برنامـج مهـارات التوظيف"، هو برنامج متكامل لمهارات 
الباحثيـن عـن العمـل من المهندسـين والفنييـن والباحثين 
عـن عمـل بشـكل عام، ينفـذه مركز التدريـب التابع لجمعية 
العمـل  صنـدوق  مـع  بالتعـاون  البحرينيـة  المهندسـين 
"تمكيـن" ووزارة العمـل والتنميـة االجتماعيـة، ويقدمـه 
نخبـة مـن المدربيـن األكفيـاء فـي مجـال اإلرشـاد المهنـي 

والتوجيـه الوظيفـي.

التوظيـف  مهـارات  برنامـج  أن  إلـى  توفيقـي  وأشـار 
بالمهـارات  ملتحقيـه  تزويـد  إلـى  رئيسـي  بشـكل  يهـدف 
دليـاًل  يعتبـر  كمـا  الالزمـة،  الفنيـة  والكفايـات  المهنيـة 
مـا  وهـو  العمـل،  عـن  للباحـث  طريـق  وخارطـة  إرشـاديًا 
يتوقـع منـه زيـادة الفـرص أمـام الباحثيـن عـن العمـل مـن 

إلـى  مشـيرًا  والفنييـن،  الهندسـة  خريجـي 
أن هـذا البرنامـج يتـم تنفيـذه مـن قبل مراكز 
ومؤسسـات التدريـب الحاصلـة على درجات 
هيئـة  تمنحهـا  والتـي  وجيـد،  امتيـاز  بيـن 
بمملكـة  والتدريـب  التعليـم  جـودة  ضمـان 
البحريـن، منوهـًا بوجـود مركـز التدريب التابع 
لجمعيـة المهندسـين البحرينيـة ضمـن هـذا 
االعتماديـة  أهميـة  عـن  معربـًا  التصنيـف، 
مـن  كل  مـن  البرنامـج  عليهـا  حصـل  التـي 
صنـدوق العمـل تمكين، إضافة إلى جهتين 
دوليتيـن همـا مؤسسـة هارفيلـد، ومنظمة 
المنظمـات  أفضـل  مـن  وهمـا   NOCN
العالميـة التـي تقدم مئـات المؤهالت في 

القطاعـات. مـن  العديـد 

ودعـا رئيـس جمعية المهندسـين البحرينية 
عليهـم  تنطبـق  ممـن  عمـل  عـن  الباحثيـن 
التدريـب  البرنامـج  بهـذا  االلتحـاق  شـروط 
واالنخـراط  بالبرنامـج  االلتحـاق  إلـى  المهـم 
التـي يقـوم مركـز  فـي إحـدى المجموعـات 
التدريـب بالجمعيـة علـى تدريبهـا، ومن أهم 
بحرينـي  المتقـدم  يكـون  أن  الشـروط  تلـك 

الجنسـية ومسـجاًل كباحـث عـن عمـل فـي سـجالت وزارة 
البرنامـج  نجـاح  إلـى  االجتماعيـة، مشـيرًا  والتنميـة  العمـل 
مـن خـالل انضمـام عـدة مجموعـات تدريبيـة، فـي نوفمبـر 
وديسـمبر مـن العـام الماضـي 2021م واسـتمرار البرنامـج 

منـذ ينايـر مـن العـام الحالـي 2022م.

وأكد رئيس جمعية المهندسـين البحرينية على اسـتعداد 
بالبرنامـج  االلتحـاق  طلبـات  السـتالم  التدريـب  مركـز 
الثـالث،  بفئاتـه  التوظيـف(  مهـارات  )برنامـج  التدريبـي 
وهـي المهندسـين، والفنييـن، والباحثيـن عـن عمـل، مـن 
رقـم  هاتـف  علـى  بالجمعيـة  المركـز  مـع  التواصـل  خـالل 
بالتدريـب  الخـاص  اإللكترونـي  البريـد  عبـر  أو   17810732
الخاصـة  االسـتمارة  لتعبئـة   training.officer@bse.bh
.http://g2g.to/xBX3 الرابـط  عبـر  أو  بالبرنامـج  بااللتحـاق 

باعتماد محلي ودولي وتعاون »العمل« ودعم »تمكين«...
استمرار برنامج مهارات التوظيف بمركز التدريب بالجمعية 

ت التوظيف«
»مهارا

2م 0 2 2 ير  ينا  -  5 3 د  لعد ا

 bsemohandis       (+973) 32215274      www.bse.bh


