


نبذة عن مجعية املهندسني البحرينية:

 تأسست مجعية املهندسني البحرينية يف يوليو 1972 وهي مجعية مهنية تطوعية تعنى بشئون قطاع
 املهندسني يف البحرين وترعى مصاحلهم وتسعى لتطوير قدراتهم من خالل براجمها الفنية العلمية اهلندسية 

واالجتماعية.
وتتضمن أهداف اجلمعية املساهمة يف تطوير النهضة الصناعية و العمرانية يف البحرين، وتنظيم قواعد مهنة اهلندسة 
و رفع مستواها بالتعاون مع اجلهات األخرى املختصة، باإلضافة إىل التعبري عن املصاحل واحلقوق املهنية ألعضائها، 
وتوطيد الصالت و توثيق التعاون العلمي والفين بني املهندسني سواٌء يف البحرين أو الدول العربية والعاملية، فضاًل 
عن القيام باألحباث اهلندسية العلمية و العملية وتشجيعها عن طريق النشر واملسابقات واملؤمترات واحملاضرات 

والزيارات العلمية،وتبادل املعلومات بني اجلمعية واجلمعيات واملؤسسات اهلندسية يف الدول األخرى. 
يبلغ عدد األعضاء املسجلني يف اجلمعية  حوالي 1787 من خمتلف الفئات والتخصصات واجلنسيات البحرينية 
أخر  وإيصال  األعضاء  بني  املهين  الوعي  بنشر  بالغاً  اهتماماً  املهندسني  مجعية  أولت  وقد  واألجنبية،  والعربية 
املستجدات الفنية والعلمية حبقل اهلندسة إىل أعضائها ، وذلك عن طريق تنظيم خمتلف الندوات واحملاضرات 
الفنية، وزيارة املشاريع املخصصة، غري أن تنظيم املعارض واملؤمترات يلعب الدور األكرب يف هذا اجملال، ملا تتيحه 
من فرص مثينة جتمع األعضاء بكبار اخلرباء واملتحدثني واملشاركني يف هذه املؤمترات . اضافة إىل قيام مركز التدريب 
التابع للجمعية لتنظيم دورات وورش عمل حول العديد من املواضيع اهلامة يف جمال اهلندسة و األمور املتعلقة باألمور 

الفنية واإلدارية وتطوير املوارد البشرية.
كما وتساهم مجعية املهندسني البحرينية وبفعالية يف تشجيع الطلبة على االلتحاق بالتخصصات اهلندسية من خالل 
ختصيص منح دراسية لدعم الطلبة أثناء دراستهم. ومت اطالق اسم املهندس الراحل » هشام الشهابي » أحد األعضاء 
املؤسسني للجمعية وأحد رؤسائها السابقني ، على هذه املنحة تكرمياً له وملساهماته العديدة يف تطوير العمل باجلمعية.



بدايات  من  اجلمعية  دأبت  فقد  البحرين،  مملكة  يف  والعمرانية  الصناعية  النهضة  تطوير  يف  التزامها  من  انطالقاً 
تأسيسها على تشجيع الطلبة لدراسة التخصصات اهلندسية. ويف عام 1992 مت تطوير املبادرات السابقة إىل برنامج 
منتظم مسي »برنامج منح دراسة اهلندسة« وذلك لطلبة اهلندسة الدارسني يف جامعة البحرين وفق  معايري حمددة ومت 
ختصيص ميزانية ثابته لتنظيم هذا الربنامج و زيادة أعداد املستفيدين من الربنامج ليصل اليوم إىل 30 منحة لدراسة 
اهلندسة، ويف عام 2008 مت تغيري اسم الربنامج إىل : » منح املهندس هشام الشهابي لدراسة بكالوريوس اهلندسة يف 

جامعة البحرين« وذلك تكرمياً و وفاًء لذكراه.

للطلبة  العلمي  التحصيل  شؤون  مبتابعة  املختص  اإلداري  اجلهاز  يقوم 
دورية  تقارير  بإعداد  ويقوم  دراسي  لكل فصل  الربنامج  املنضمني حتت 

ترفع للجنة املنح واليت بدورها ترفع توصياتها جمللس اإلدارة.

ينقسم الربنامج إىل قسمني :

• دفع رسوم التسجيل كاملة.
•  بدل قرطاسية .

•  مصروف جيب .
•  عالوة تفوق .

•  بدل قرطاسية .
• مصروف جيب .

•  عالوة تفوق .

نبذة عن برنامج املنح : 

مميزات الربنامج :

املنحة الكلية وتشمل : أ . 

املنحة اجلزئية وتشمل : ب . 



شروط احلصول على منحة : ـ

املستندات الالزمة للحصول على املنحة :

للطلبة املستجدين: أ . 

ب .  للطلبة املنتظمني يف اجلامعة: 

أن يكون املتقدم حبريين اجلنسية.  .1
أن يكون املتقدم حاصل على عضوية طالب يف مجعية املهندسني البحرينية .  .2

أال يكون الطالب مستفيداً من أي منحة تقدمها جهات أخرى ) ال ينطبق على طلب املنحة اجلزئية(.  .3
أال يقل املعدل الرتاكمي للطـالب عن  2,5 نقطة حسب نظام النقاط األربع، ويف حالة املعدل املئوي أن ال تقل   .4

النسبة عن %75. 
لن تعـطى أكثر من منحة واحدة ألكثر من فرد واحد من أفراد األسرة يف فرتة دراسية واحدة. وميكن النظر يف   .5

الطلبات األخرى ألشخاص من نفس األسرة بعد انتهاء املستفيد من دراسته .
حيق للجمعية التحقق من صحة أي من البيانات والوثائق املقدمة هلا من قبل الطالب .   .6

تعبئة االستمارة اخلاصة بطلب املنحة.  .7

نسخاً من البطاقات الذكية لكافة أفراد األسرة .  •
شهادة راتب املعيل .  •

شهادة راتب لألخوة واألخوات وغريهم من القاطنني على نفس العنوان .  •
ما يثبت التزامات األسرة املالية ) قروض اإلسكان واإلجيار(.  •

نسخة من بطاقة العضوية .  •
نسخة أصلية من رصيد دفع الرسوم مصدق من اجلامعة  • 

مع نسخة أصلية من استمارة التسجيل.

نسخة من شهادة الثانوية العامة.  •
نسخة أصلية من إفادة القبول يف برنامج هندسي.  •

.)Transcript( نسخة من كشف الدرجات  •

ملزيد من املعلومات
 مسؤولة شؤون األعضاء واملهنة

هاتف: 17810728 - 17727100
sajeda.alaali@bse.bh


