
 

 

 

  ..2018بسبب مشاركتها المتميزة في معرض البحرين الدولي للطيران 

 الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بجناحيها تجتذب آالف الزوار
 ص 2018تشرين الثاني نوفمبر  28األربعاء، 

، أحدهما في القسم التجاري واآلخر في 2018شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بجناحين في معرض البحرين الدولي للطيران 
القسم العام، حيث تضمن جناح الهيئة في القسم التجاري تمثيل لعدد من التطبيقات الفضائية الفعلية التي تستفيد منها عدة جهات 

  .حكومية في مملكة البحرين

  

باإلضافة لتقديم شروح حول تعزيز المناهج المدرسية بالمواضيع المتعلقة بالفضاء وعلومه المختلفة، وعرض حول الكتب والبحوث 
والمقاالت العلمية المنشورة والصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين منذ تأسيس الهيئة. كما اشتمل الجناح على 

، مع تقديم شرح تفصيلي حول 2020الحقيقي للقمر الصناعي البحريني األول المؤمل إطالقه بمشيئة هللا نهاية نموذجين بالقياس 
مكوناته، وقد تزامن ذلك مع توزيع كتيب أعدته الهيئة بأسلوب مبسط باللغتين العربية واالنجليزية حول تأثير التطبيقات الفضائية 

  .على حياتنا اليومية

 

سنة قدمها كل وزارة  18سنوات ولغاية  4جناح الهيئة في القسم العام على برامج توعوية تستهدف الناشئة من سن فيما احتضن 
الشباب والرياضة، وشركة كليفر بلي، حيث استقبل هذا الجناح جموع غفيرة من طلبة المدارس والجامعات باإلضافة للجمهور بشكل 

طالب وطالبة على مدى أيام انعقاد المعرض. تضمن القسم الخاص  3000ح تجاوز عام. وتشير اإلحصائيات ان عدد زوار الجنا
مشاريع ترتبط بالعلوم والتقنية والهندسة شارك فيها الطلبة من مختلف المراحل  7أقسام تعليمية للطلبة و 6بشركة كليفر بلي على 

  .التعليمية

  



لعسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء قائال: أن وحول هذه المشاركة صرح الدكتور المهندس محمد إبراهيم ا
األهداف التي وضعتها الهيئة للمشاركة في المعرض قد تحققت جميعها و الحمد، وان الهيئة رغم هذا النجاح مستمرة في برامجها 

شف العسيري عن وجود عدد من الدورات التوعوية للجمهور بشكل عام وللجهات المعنية بالتطبيقات الفضائية بشكل خاص. كما ك
وورش العمل التي ستنفذ مطلع العام المقبل وبالتعاون مع عدد من وكاالت الفضاء الدولية ومع بعض الشركات العالمية المتخصصة 

لمواصالت في مجال الفضاء. وأختتم العسيري تصريحه بتقديم خالص الشكر والعرفان لكافة الجهات التي دعمت الهيئة وهم وزارة ا
واالتصاالت بقطاعاتها وإداراتها المختلفة، ووزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، ووزارة الشباب والرياضة، وجهاز 

  .المساحة والتسجيل العقاري، وشركة كليفر بلي

 


