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الموضوع الرئيسي

ــى  ــة عل ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــي مجل ــاء ف ــدول األعض ــت ال ــمبر 2001، وافق ــي 31 ديس ف
تأســيس هيئــة الربــط الكهربائــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بهــدف الربــط بيــن أنظمــة الطاقة 
التابعــة لهــا. وقــد ُوِضــع تصــّور الربــط كأداة لتوفيــر الســامة واألمــن لشــبكات الكهربــاء الخليجيــة 
 منصــة لتســهيل التنســيق بيــن 

ً
ــب االنقطاعــات الجزئيــة والكليــة. وُيعــد الربــط الكهربائــي أيضــا

ّ
وتجن

الــدول لدعــم مبــادرات اإلصــاح القائمــة. وقــد تــم االنتهــاء مــن شــبكة الربــط فــي عــام 2011، كمــا 
تــم الحفــاظ علــى اعتماديــة النظــام بتمكيــن التبــادل العينــي للكهربــاء بيــن الــدول األعضــاء. إضافــة 
ــع  ــي لرف ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــي ل ــط الكهربائ ــة الرب ــات لهيئ ــح الصاحي  من

ً
ــرا ــم مؤخ ــى ت إل

مســتوى تجــارة الطاقــة فــي المنطقــة وزيــادة التعــاون مــع دول الجــوار.  

وســيتناول  الخليجــي،  الكهربائــي  الربــط  آفــاق  الفعاليــة  لهــذه  األساســي  الموضــوع  ســيكون 
عــدة مواضيــع فرعيــة. فالموضــوع األول هــو االتجاهــات الراهنــة والمســتقبلية للربــط الخليجــي 
ــم  ــي دع ــاص ف ــاع الخ ــو دور القط ــي ه ــوع الثان ــا أن الموض ــاء. كم ــدول األعض ــر ال ــات نظ ــن وجه م
ــث  ــوع الثال ــا الموض ــي. أم ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــي ل ــط الكهربائ ــة الرب ــط هيئ ــداف وخط أه
فهــو اتجاهــات األبحــاث فــي مؤسســات البحــث العلمــي اإلقليميــة فــي مجــاالت الطاقــة النظيفــة 
، لتســهيل 

ً
والمســتدامة، والشــبكة الذكيــة للطاقــة، وأنظمــة نقــل األحمــال الكهربائيــة العاليــة جــدا

ــة. ــبكات العالمي ــن الش ــي بي ــط الكهربائ ــتقبل للرب ــدف المس ــوغ ه بل



األجندة

التسجيل  10:00 | 9:30

الجلسة االفتتاحية

10:30 | 10:00
ه

ّ
الدكتور حمد إبراهيم العبدالل

المدير التنفيذي، مركز البحرين للِدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” 

المهندس أحمد علي اإلبراهيم
 )GCCIA( الرئيس التنفيذي، هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الكهربائــي  للربــط  المســتقبل  وفــرص  الحاضــر  تحديــات  األولــى:  الجلســة 
لخليجــي ا

11:15 | 10:30

تهــدف هــذه الجلســة إلــى تعميــق فهــم التحديــات الراهنــة والقادمــة أمــام الربــط الكهربائــي الخليجــي. 
وســوف يمثــل المشــاركون مرافــق الكهربــاء الحكوميــة فــي دول مجلــس التعــاون وهيئــة الربــط 

ــي.   الكهربائ

ه الغامدي
ّ
المهندس عبدالل

رئيــس محطــة تحويــل الذبذبــة، هيئــة الربــط الكهربائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
)GCCIA(

المهندس محمد العطاوي 
مدير إدارة نقل الكهرباء،هيئة الكهرباء والماء

المهندس بندر المري
 )GCCIA( مهندس التحكم، هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مدير الجلسة: الدكتور محمد بن فالح الرشيدي
مدير إدارة الطاقة، األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

استراحة     11:30 | 11:15



الجلســة الثانيــة: دور الشــراكة الدوليــة فــي تطويــر الربــط الكهربائــي الخليجــي 
وتعزيــز التعــاون 

12:15 | 11:30

تســلط هــذه الجلســة الضــوء علــى الــدور اإليجابــي للشــركات الدوليــة فــي مســاعدة هيئــة الربــط 
الكهربائــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي والمنطقــة بأكملهــا لتأســيس شــبكات كهربــاء موثوقــة 

ومســتقرة.

ه بن سعيد البدري  
ّ
المهندس عبدالل

الرئيس التنفيذي، شركة فولتامب للطاقة

المهندس حسام أحمد
مدير تطبيقات النظم، مختبرات شوايتزر الهندسية

المهندس طالل الشيخ 
)GCCIA( إدارة التشغيل والتحكم، هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ه العباسي
ّ
مدير الجلسة: الدكتور عبدالل

زميل باحث، مركز البحرين للِدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”  

الجلســة الثالثــة: استكشــاف اتجاهــات األبحــاث اإلقليميــة نحــو مســتقبل 
هيئــة الربــط الكهربائــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي  

13:00 | 12:15

ــدول  ــي ل ــط الكهربائ ــة الرب ــم هيئ ــي دع ــا ف ــة ودوره ــاث اإلقليمي ــات األبح ــة اتجاه ــذه الجلس ــي ه تغط
ــة. ــا المعلن ــا وخططه ــق أهدافه ــي لتحقي ــاون الخليج ــس التع مجل

الدكتور محمد الحمد  
ــر إدارة عمليــات التســويق، هيئــة الربــط الكهربائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  مدي

)GCCIA(

المهندس حبيب خميس
رئيس قسم تخطيط اإلنتاج الكهربائي، هيئة الكهرباء والماء

المهندس مؤيد آل كاظم
ــة  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــي ل ــط الكهربائ ــة الرب ــات، هيئ ــط والدراس ــم التخطي قس

 )GCCIA(

مدير الجلسة: الدكتور عمر العبيدلي
مدير إدارة الدراسات والبحوث، مركز البحرين للِدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” 

الغداء     14:00 | 13:00



المتحدثون

المهندس أحمد علي اإلبراهيم

الرئيــس التنفيــذي لهيئــة الربــط الكهربائــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي )GCCIA(، لديــه مــا ُيقــارب 

ــة،  ــى التحتي ــة البن ــاء وأنظم ــواق الكهرب ــة وأس ــة الكهربائي ــال الطاق ــي مج ــرة ف ــن الخب  م
ً
ــا ــن عام ثاثي

ــال فــي تنفيذ  حيــث التحــق بالهيئــة فــي عــام 2007م كمديــر إلدارة العمليــات والصيانــة وكان لــه دور فعَّ

مشــروع الربــط وبــدء شــغله. وشــغل العديــد مــن المناصــب أهمهــا، نائــب الرئيــس التنفيــذي للعمليات 

فــي الهيئــة منــذ عــام 2012 وحتــى 2014م، مديــر لمركــز التحكــم فــي الشــبكات بــوزارة الكهربــاء والمــاء 

بمملكــة البحريــن حتــى عــام 2005م، ومــن ثــم رئيــس تنفــذي لشــركة ســنتجرو الخليــج لتطويــر أنظمــة 

البنــى التحتيــة قبــل التحاقــه بالهيئــة فــي عــام 2007م. وهــو حاصــل علــى شــهادة ماجســتير فــي إدارة 

األعمــال مــن جامعــة ديبــول بالواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 2003 م، وماجســتير هندســة الطاقــة 

الكهربائيــة مــن جامعــة ســتراثكايد فــي اســكتلندا عــام 2000م، وشــهادة البكالوريــوس فــي هندســة 

ــدة األمريكيــة عــام 1986م،  ــات المتح ــتن بالوالي ــاس فــي أوس ــة مــن جامعــة تكس الطاقــة الكهربائي

ــر التنفيــذي الخليجــي الثانــي مــع كليــة داردن لألعمــال - جامعــة فيرجينيــا  ــا برنامــج التطوي
ً

وأكمــل أيض

ــة  ــس إدارة اللجن ــو مجل ــم عض ــدس اإلبراهي ــام 2001م. والمهن ــي ع ــة ف ــدة األمريكي ــات المتح - الوالي

ــة  ــة دراس ــو لجن ــة وعض ــة الفني ــس للجن ــج( ورئي ــيجري الخلي ــة )س ــة الكهربائي ــم الطاق ــة لنظ اإلقليمي

ســيجري العالميــة منــذ عــام 2003م، وهــو عضــو مجلــس إدارة شــركة المختبــر الخليجــي منــذ عــام 

2006م، وشــغل منصــب أميــن الســر ثــم نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي للتنــس األرضــي فــي الفتــرة مــن 

1996 حتــى 2008م. كمــا وقــام بإصــدار أكثــر مــن 25 ورقــة فــي مجــال أســواق الكهربــاء لــدول مجلــس 

التعــاون الخليجــي والمنطقــة.

ه
ّ
الدكتور حمد إبراهيم العبدالل

 فــي مركــز البحريــن 
ً
 تنفيذيــا

ً
ــه مديــرا

ّ
فــي اكتوبــر 2020، تــم تعييــن الدكتــور حمــد إبراهيــم العبدالل

ســتاذ مســاعد فــي التاريــخ الحديــث 
ُ
للدراســات االســتراتيجية والدوليــة و الطاقــة. عمــل فــي الســابق كأ

ليــة اآلداب بجامعــة البحريــن. وعمــل قبــل ذلــك كإعامــٍي 
ُ
والُمعاصــر بقســم العلــوم االجتماعيــة فــي ك

متخصــص فــي األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بالريــاض فــي المملكــة العربيــة 

ــا  ــطورة إيطالي ــي، أس ــوري ميوت ــا “إيت ــير، منه ــخ والس ــال التاري ــي مج ــات ف ــدة مؤلف ــه ع ــعودية. ل الس

الفاشــية” )2010م(، “صموئيــل زويمــر، لقــاء المســيحية باإلســام” )2011م(، ”تشــارلز بلجريــف فــي 

ظــال واحــة ســيوة” )2012م(، و “التاريــخ المصــّور للصحافــة اإلنجليزيــة فــي البحريــن” )2014م(. شــارك 

الدكتــور حمــد، فــي مؤتمــر “ُحكــم آل خليفــة فــي شــبه جزيــرة قطــر: التاريــخ والســيادة 1176 – 1356 هـــ 

مــه مركــز البحريــن للدراســات االســتراتيجية والدوليــة والطاقــة )دراســات(، 
ّ

/ 1762 – 1937م”، الــذي نظ

 
ً
 علــى مــا تقــدم، قــام أيضــا

ً
بــارة فــي عــام 1937م”.  عــاوة

ُّ
بورقــٍة بعنــوان “العــدوان العســكري علــى الز

بنشــر بحــٍث بعنــوان “ســيادة البحريــن فــي شــبه جزيــرة قطــر والموقــف البريطانــي إزاءهــا )1935-

1949م(”، الــذي صــدر فــي حوليــة مركــز دراســات البحريــن بجامعــة البحريــن فــي ديســمبر 2019م؛ كمــا 

ليــة اآلداب فــي جامعــة البحريــن، بورقــٍة 
ُ
شــارك فــي المؤتمــر األول لقســم العلــوم االجتماعيــة بك

بعنــوان “تحديــات إصــاح التعليــم النظامــي فــي البحريــن فــي الحــرب العالميــة الثانيــة )1939 – 1945م(”.  

وشــارك فــي المؤتمــر الخليجــي للتــراث والتاريــخ الشــفهي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة الُمتحــدة بعنــوان 

ــة  ــات الطبي ــوان “دور البعث ــٍة بعن ــٍة علمي ــال ورق ــن خ ــة”، م ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــة ف ــخ األوبئ “تاري

األجنبيــة فــي ُمكافحــة األوبئــة فــي البحريــن فــي الربــع األول مــن القــرن العشــرين الميــادي” فــي عــام 

 ُمشــاركاٍت فــي ُمحاضــراٍت وفعاليــاٍت محليــة، وهــو حاصــل 
ُ
2020م. باإلضافــة إلــى مــا تقــدم، لــه عــدة

علــى شــهادة البكالوريــوس والماجســتير فــي اإلعــام، وشــهادة دكتــوراه الفلســفة فــي التاريــخ مــن 

جامعــة إيســت أنجليــا البريطانيــة فــي عــام 2016م.



المهندس محمد العطاوي

مديــر إدارة نقــل الكهربــاء بهيئــة الكهربــاء و المــاء فــي مملكــة البحريــن. مســؤول عــن تشــغيل و 

ــاء الرئيســية و شــراء و نقــل الطاقــة مــن شــركات انتــاج الطاقــة و تنســيق  صيانــة شــبكة نقــل الكهرب

ــتركين.  ــار المش ــة لكب ــر بالطاق ــد المباش ــي والتزوي ــط الخليج ــبكة الرب ــع ش ــط م ــة بالرب ــات الخاص العملي

ــغيل و  ــة التش ــس مجموع ــا رئي ــم و قبله ــة النظ ــغيل و مراقب ــم التش ــس قس ــة رئي ــي وظيف ــل ف عم

قبلهــا مهنــدس أول تشــغيل. عضــو فــي لجنــة االجــراءات التشــغيلية بالهيئــة و لجنــة التشــغيل و لجنــة 

ــي. ــط الخليج ــة الرب ــن لهيئ ــة التابعتي ــارة الطاق تج

ه الغامدي
ّ
المهندس عبدالل

حاصــل علــى بكالوريــوس هندســة كهربائيــة مــن جامعــة األميــر محمــد بــن فهــد, عمــل فــي إدارة نقــل 

الكهربــاء فــي الشــركة الســعودية للكهربــاء فــي الخبــر لمــدة خمــس ســنوات منــذ عــام 2007. وعمــل 

فــي هيئــة الربــط الكهربائــي الخليجــي منــذ عــام 2012. يشــغل حاليــا منصــب رئيــس محطــة تحويــل 

الذبذبــة فــي إدارة األصــول والصيانــة بهيئــة الربــط الكهربائــي. لديــه 15 عاًمــا مــن الخبــرة فــي مجــاالت 

ــي  ــو ف ــو عض ــة HVDC. وه ــى تقني ــة إل ــتمر، باإلضاف ــار المس ــردد والتي ــار المت ــي التي ــة ف ــم والحماي التحك

ــا علميــة 
ً

لجنــة دراســة ســيجري حــول »أنظمــة التيــار المســتمر وإلكترونيــات الطاقــة« وقــد نشــر أوراق

عــدة.

المهندس بندر المري

بــدأ العمــل كمهنــدس تحكــم فــي مركــز التحكــم بالطاقــة فــي هيئــة الربــط الكهربائــي الخليجــي منــذ 

ــاء.   ــعودية للكهرب ــركة الس ــي الش ــة ف ــل طاق ــدس نق ــدس مهن ــل كمهن ــك عم ــل ذل ــام 2018. وقب ع

ويحمــل بكالوريــوس الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة بلوفيلــد ســتيت بالواليــات المتحــدة االمريكية،  

حاصــل علــى دبلــوم القــادة الواعديــن مــن مركــز تطويــر المواهــب والقيادييــن فــي الشــركة الســعودية 

للكهربــاء. كمــا  قــدم عــدد مــن أوراق العمــل البحثيــة فــي مجــاالت الطاقــة فــي مؤتمــر ســيجري الخليــج. 

وهــو طالــب دراســات عليــا بجامعــة ســتراثكايد فــي تخصــص إدارة األعمــال.



الدكتور محمد بن فالح الرشيدي

ــو  ــة، وه ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة لمجل ــة العام ــة باألمان ــر إدارة الطاق ــب مدي ــغل منص يش

ــو  ــة، عض ــج العربي ــدول الخلي ــي ب ــط الكهربائ ــة للرب ــارية والتنظيمي ــة االستش ــس إدارة اللجن ــو مجل عض

ممثــل األمانــة العامــة فــي مجلــس إدارة اللجنــة اإلقليميــة لنظــم الطاقــة الكهربائيــة بــدول مجلــس 

التعــاون “ســيجري الخليــج«، عضــو المؤسســة األوروبيــة إلدارة الجــودة EFQM، وعضــو فريــق الطاقــة 

المتجــددة والجديــدة الخليجــي – األوروبــي. وحاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الهندســة الميكانيكية 

مــن جامعــة برونيــل فــي المملكــة المتحــدة عــام 2011م، وشــهادة الماجســتير فــي التخصــص نفســه 

ــيدي  ــور الرش ــاهم الدكت ــا وس ــام 2002م. كم ــة ع ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ــو ف ــة أهاي ــن جامع م

فــي إعــداد تقريــر جهــود دول مجلــس التعــاون فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، وتقريــر بعنــوان »جهــود 

مجلــس التعــاون حمايــة ميــاه الشــرب والميــاه المعالجــة خــال جائحــة كورونــا – الــدروس المســتفادة 

فــي  المشــاركات  مــن  العديــد  ولــه  والبيئــة.  التنميــة  منتــدى  فــي  نشــره  تــم  الــذي  والتحديــات« 

المؤتمــرات والنــدوات اإلقليميــة والدوليــة، والتــي قــدم خالهــا عــدٍد مــن األوراق العلميــة أبرزهــا، 

نــدوة »إعــادة تدويــر االلــواح الشمســية مــع االتحــاد االوروبــي والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة«، 

نــدوة الميــاه- الطاقــة – الغــذاء مــع مجموعــة الفكــر T20، التابعــة لمجموعــة ال G20، ونــدوة “اقتصادنا 

الخليجــي ومســتقبل أســعار النفــط«. باإلضافــة إلــى مــا تقــدم، حضــر الدكتــور الرشــيدي دورة التخطيــط 

االســتراتيجي ودورة إدارة المشــاريع فــي األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، دورة 

فــي المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة المتعــددة فــي المعهــد الدبلوماســي بــوزارة الخارجيــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية، ودورة رحلــة التميــز Journey of Excellence   فــي بلجيــكا. وهــو حاصــل 

 EFQM علــى شــهادة مستشــار تدريبــي و محكــم معتمــد مــن المؤسســة األوروبيــة إلدارة الجــودة

.   Certified Excellence Assessor

ه بن سعيد البدري
ّ
المهندس عبدالل

يمتلــك المهنــدس عبــد اللــه البــدري ثاثيــن عاًما مــن الخبرة فــي مجال توزيــع وتزويد الكهربــاء وتصنيع 

معــدات الطاقــة، منهــا ثمانيــة عشــر عاًمــا فــي مناصــب قياديــة. كمــا ويتمتــع بســجل حافــل باإلنجــازات 

فــي تطويــر وتنفيــذ االســتراتيجيات وإدارة التغييــر وبنــاء القــدرات التنفيــذه وتهيئــة العمانييــن ألدوار 

قياديــة وإدارة المرافــق الكهربائيــة. باإلضافــة إلــى خبرتــه الواســعة فــي إعــادة هيكلــة قطاعــي الكهرباء 

والميــاه ذات الصلــة فــي ســلطنة عمــان خــال الفتــرة 2001-2005 مــن خــال المشــاركة الفعالــة 

فــي مســارات العمــل المختلفــة. وقــد لعــب المهنــدس البــدري دوًرا رئيســًيا فــي إنشــاء ونمــو شــركة 

 فــي شــركة 
ً
كهربــاء مــزون )ش.م.ع.م(. بصفتــه المديــر العــام خــال الفتــرة 2002-2012، وعمــل الحقــا

مســقط لتوزيــع الكهربــاء )ش.م.ع.م( بصفتــه الرئيــس التنفيــذي خــال الفتــرة مــن مــارس 2012 حتــى 

ــه  ــه والمتخصص ــب للطاق ــة فولتام ــذي لمجموع ــس التنفي ــب الرئي ــا منص ــغل حالي ــبتمبر2018  ويش س

فــي صناعــة معــدات الطاقــه الكهربائيــه ومحــوالت الجهــد العالــي حتــى 400 كيلــو فولــت وســعة 500 

ــي  ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــل عل ــدري حاص ــه الب ــدس عبدالل ــر أن المهن ــر بالذك ــر. والجدي ــت امبي ميجافول

هندســة وإدارة أنظمــة الطاقــة مــن جامعــة دنــدي بالمملكــة المتحــدة فــي عــام 2000، وبكالوريــوس 

فــي الهندســة الكهربائيــة واإللكترونيــة مــن جامعــة الســلطان قابــوس فــي عــام 1992. كمــا وحصــل 

علــى برامــج تدريبيــه فــي القيــادة  بالعديــد مــن المعاهــد والمــدارس العالميــه.



ه العباسي
ّ
الدكتور عبدالل

يعمــل كزميــل باحــث فــي مركــز البحريــن للدراســات االســتراتيجية والدولية والطاقــة »دراســات«، حاصل 

علــى شــهادة الدكتــوراة فــي الطاقــة المتجــددة مــن جامعــة )ســري( فــي المملكــة المتحــدة، شــهادة 

الماجســتير فــي هندســة نظــم الطاقــة المتجــددة مــن الجامعــة نفســها، وشــهادة البكالوريــوس فــي 

الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

الدكتــور العباســي مهنــدس كهربائــي معتمــد، ولديــه مــا يقــارب 10 ســنوات مــن الخبــرة العمليــة 

والعديــد مــن البحــوث المنشــورة فــي مجــال الشــبكات الكهربائيــة. 

المهندس طالل الشيخ

الكهربائيــة  الهندســة  المتحــدة االمريكيــة بتخصــص  الواليــات  خريــج جامعــة شــمال أوهايــو فــي 

ــم  ــدس تحك ــم كمهن ــات والتحك ــي إدارة العملي ــاء ف ــعودية للكهرب ــركة الس ــم لش ــام 2011 انض ــي ع ف

شــغل خالهــا العديــد مــن المهــام المتعلقــه بمركــز التحكــم، وفــي عــام 2017 انضــم الــى هيئــة الربــط 

الكهربائــي الخليجــي إدارة مركــز العمليــات و التحكــم. اســهم فــي تاليــف العديــد مــن أوراق العمــل 

المنشــوره فــي منظمــة ســيجري وأيضــا عضــو فعــال فــي العديــد مــن فــرق العمــل التابعــه لســيجري 

. GO15 العالميــة و منظمــة

المهندس حسام أحمد

حاصــل علــى البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة البحريــن عــام 2003. عمــل فــي قطــاع 

التحكــم الصناعــي ثــم المعــادن قبــل االنضمــام لشــركه اس اي ال الشــرق األوســط. أثنــاء عملــه تقلــد 

مهــام إدارة المشــاريع، التصميــم و الهندســة، التدريــب و االستشــارات التقنيــه. لديــه اكثــر مــن 15 ســنه 

ــة و  ــركات الصناعي ــى الش ــة إل ــاء باإلضاف ــركات الكهرب ــع ش ــل م ــث عم ــركه اس اي ال حي ــع ش ــره م خب

النفــط و الغــاز فــي دول الخليــج العربيــة، الــدول العربيــة، تركيــا و باكســتان. مجــال تخصصــه هــو انظمــه 

ــة،  ــي الطاق ــم ف ــة و التحك ــه الحماي ــة، انظم ــات الكهربائي ــه المحط ــكادا(، أثمت ــم )س ــه و التحك المراقب

إدارة الطاقــة و الشــبكات و مؤخــرا فــي مجــال إدمــاج الطاقــة المتجــددة فــي الشــبكات و األمــن 

الســيبراني لألنظمــة الصناعيــة.  شــارك كمتحــدث فــي العديــد مــن المؤتمــرات و الفعاليــة المتخصصــة 

ــض  ــل بع ــن قب ــة م ــج االكاديم ــض البرام ــي بع ــدث ف ــر متح ــاركته كخبي ــة لمش ــة باإلضاف ــي المنطق ف

الجامعــات فــي المنطقــة. يعمــل حاليــا كمديــر تقنــي و تطويــر األعمــال لدعــم نشــاطات الشــركة فــي 

ــا.  منطقــه الشــرق األوســط و شــمال أفريفي



الدكتور محمد الحمد

يعمــل كمديــر عمليــات الســوق فــي هيئــة الربــط الكهربائــي لــدول مجلــس التعــاون، حيــث انضــم لهيئــة 

الربــط منــذ 2012م. كمــا عمــل فــي هيئــة الكهربــاء الميــاه بمملكــة البحريــن فــي قســم التصميــم 

والتخطيــط لشــبكات توزيــع الكهربــاء لجميــع محافظــات الدولــة وللمشــاريع الخاصــة لمــدة 3 ســنوات، 

ــة  ــي جامع ــاعد ف ــتاذ مس ــل كأس ــا عم ــنوات. كم ــدة 8 س ــة لم ــبكة الوطني ــدس الش ــل كمهن ــا عم كم

ــوراه  ــة الدكت ــى درج ــل عل ــد حص ــام 2001م. وق ــى ع ــام 1996 إل ــن ع ــنوات م ــس س ــدة خم ــن لم البحري

ــاء« فــي عــام 2016م مــن جامعــة البحريــن كمــا حصــل علــى شــهادة الماجســتير  فــي »أســواق الكهرب

عــام 2002 فــي »الطاقــة الشمســية«.  وهــو عضــو فــي لجــان ســيجري باريــس المختصــة باســواق 

الكهربــاء وقوانينهــا ، وســكرتير اللجنــة الفنيــة فــي ســيجري الخليــج. وهــو عضــو فــي هيئــة تحريــر 

المجلــة األمريكيــة للطاقــة الكهربائيــة ونظــم الطاقــة فــي مجموعــة نشــر العلــوم، الواليــات المتحــدة 

ــر  ــام بتحري ــا ق ــة. كم ــات دولي ــرات ودوري ــي مؤتم ــة ف ــة علمي ــن 35 ورق ــر م ــف أكث ــد أل ــة. وق األمريكي

ــي  ــاهم ف ــا س ــل LAP LAMBERT ، كم ــن قب ــة« م ــام الطاق ــوق نظ ــط س ــوان »تخطي ــاب بعن ــف كت وتألي

ــر دوليــة.  كتابــة ثاثــة كتــب. وســاهم فــي أكثــر مــن تســع تقاري

المهندس حبيب خميس

يعمــل كرئيــس تخطيــط ودراســات إنتــاج الكهربــاء والمــاء - هيئــة الكهربــاء والمــاء، وهو 
مســؤول عــن إدارة جميــع أنشــطة قســم تخطيــط ودراســات اإلنتــاج وتطويــر محطــات 
الكهربــاء والمــاء المســتقلة بهــدف ضمــان أن يواكــب إنتــاج الكهربــاء والمــاء التطــورات 
فــي المجــاالت المنزليــة والتجاريــة والصناعيــة فــي مملكــة البحريــن. فهــو مســؤول 
ــاء والمــاء الحكوميــة الجديــدة،  عــن برنامــج التخطيــط والتنفيــذ لمحطــات إنتــاج الكهرب
ومحطــات إنتــاج الكهربــاء والمــاء المســتقلة، وإعــادة تأهيــل محطــات اإلنتــاج الحاليــة. 
المهنــدس خميــس حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة مــن 
ــف  ــة كاردي ــن جامع ــري م ــط الحض ــي التخطي ــتير ف ــهادة الماجس ــول وش ــة ليفرب جامع
فــي المملكــة المتحــدة فــي عــام 2004م. كمــا وحضــر العديــد مــن الــدورات داخــل وخــارج 
البحريــن فــي مجــاالت اإلدارة والهندســة والطاقــة والميــاه والحاســوب والتخطيــط 
وإدارة المشــاريع، وهــو حاصــل علــى إجــازة فــي التخطيــط االســتراتيجي مــن معهــد 

ــام 2013م. ــي ع ــة ف ــدة األمريكي ــات المتح ــا بالوالي ــاوارد للتكنلوجي ه



المهندس مؤيد آل كاظم

ــس  ــدول مجل ــي ل ــط الكهربائ ــة الرب ــي هيئ ــات ف ــط والدراس ــم التخطي ــي قس ــل ف يعم
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة منــذ ديســمبر 2018م. ويقــوم بالدراســات الفنيــة للتأكــد 
مــن أداء الشــبكة لتحقيــق معاييــر االســتقرارية وأمــان الطاقــة، والدراســات االقتصاديــة 
لاســتثمارات الجديــدة. هــذه الدراســات تخــص الشــبكة الداخليــة للربــط الكهربائــي 
الســعودية  الشــركة  فــي  عمــل  كمــا  المجــاورة.  الــدول  مــع  الربــط  وأيضــا  الخليجــي، 
للكهربــاء لمــدة 11 عاًمــا فــي تخطيــط شــبكة النقــل، واألبحــاث والتطويــر. وحاصــل علــى 
بكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، 

ــا. ــا للتكنولوجي ــد جورجي ــن معه ــتدامة م ــة المس ــة الكهربائي ــي الطاق ــتير ف والماجس

الدكتور عمر العبيدلي

ــة  ــتراتيجية والدولي ــات االس ــن للدراس ــز البحري ــي مرك ــوث ف ــات والبح ــر إدارة الدراس مدي
والطاقــة “دراســات” فــي البحريــن. تشــمل تخصصاتــه االقتصــاد السياســي، واالقتصــاد 
فــي   

ً
عضــوا العبيدلــي  الدكتــور  وكان  التعــاون.  مجلــس  دول  واقتصاديــات  التجريبــي، 

المجلــس االستشــاري المشــترك لاقتصادييــن لواليــة فرجينيــا واســتاذ اقتصــاد زائــر فــي 
نشــر أوراقــه العلميــة فــي دوريــات أكاديميــة دوليــة محكمــة، كمــا 

ُ
جامعــة تشــيكاغو. ت

نشــر مقاالتــه فــي مختلــف الصحــف والمدونــات العربيــة واإلنجليزيــة، منهــا الحيــاة، وذا 
ً
ت

نشــنل، وفوربــز أوبينيــون، ويــو إس نيــوز. نــال الدكتــور العبيدلــي شــهادة البكالوريــوس 
ــي  ــوراه ف ــتير والدكت ــهادتي الماجس ــردج وش ــة كيمب ــن جامع ــادي م ــال االقتص ــي مج ف

مجــال االقتصــاد مــن جامعــة شــيكاغو.


