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أقامت جامعة البحرين بالتعاون مع هيئة علوم الفضاء محاضرة لعالم الفضاء الشهير المدير السابق لمركز "يو آر راو" 
الدكتور ميلسوامي أنادوراي (تجربة المنظمة  (ISRO) لألقمار الصناعية التابع لمنظمة البحوث الفضائية الهندية

  .تعلم اإللكتروني في الحرم الجامعي بالصخيرالمتخصصة في علوم الفضاء)، في قاعة مركز زين لل

وقدم د. أنادوراي ملخًصا للعالقة ما بين منظمة البحوث الفضائية الهندية المسؤولة عن مشاريع الفضاء في الهند وبين 
الجامعات الهندية، وآلية إشراك طلبة الجامعات في برامج الفضاء، عبر تأهيلهم للعمل مستقبالً في مجال الفضاء. 

  .مستعرًضا بعض المشاريع السابقة والحالية للمعاهد األكاديمية الهندية المشاركة في بحوث علوم الفضاء

كما أشار إلى أنواع األقمار الصناعية متناهية الصغر، واألقمار الصناعية المكعبة، وطرق استخدام الجامعات لهذه 
ة أقل ومدة أقصر، مقارنة بتلك األقمار المصنعة في المصانع األقمار الصناعية، التي يمكن تصنيعها في الجامعات، بتكلف

لتدريب طلبة الجامعات في مجال  (ISRO) الخاصة. منوًها إلى البرامج التي تطرحها منظمة البحوث الفضائية الهندية
  .علوم وتكنولوجيا الفضاء

الذي ترأس العديد من المؤتمرات ورحب رئيس جامعة البحرين األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة بالعالم الهندي 
والمنتديات الدولية المعنية بعلوم الفضاء، مشيًرا إلى أن هذه المحاضرة تعد باكورة تعاون لسلسلة من الفعاليات واألنشطة 

  .التي من المزمع أن تنظمها الجامعة بالتعاون مع هيئة علوم الفضاء



وم الفضاء، أستاذ الفلك وفيزياء الفضاء المساعد بقسم الفيزياء ومن جهته، أشار عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعل
بكلية العلوم بجامعة البحرين الدكتور محمد جاسم العثمان إلى أن المحاضرة تأتي ضمن أحد أنشطة الهيئة الوطنية لعلوم 

ة من خبرات المنظمة ، واالستفاد(ISRO) الفضاء، وكأحد أوجه التعاون بين الهيئة ومنظمة البحوث الفضائية الهندية
باعتبارها من أوائل المنظمات العلمية المتخصصة في مجال الفضاء، واالستفادة من خبرتها العملية في بناء األقمار 

  .الصناعية، والتقاط الصور وتحليل المعلومات الفضائية

صناعية وإطالقها في بنغلور من العلماء والمهندسين المحترفين لتصنيع األقمار ال 2500وقاد د. أنادوراي أكثر من 
الهندية، وأدار العديد من البعثات الفضائية إلى القمر والمريخ، والمشروعات التي نفذها الباحثون والطلبة، وحصل على 

العديد من الجوائز الدولية المرموقة، وهو زميل في االتحاد الدولي للمالحة الفضائية، وعضو جمعية أبحاث موجة 
جموعة تكنولوجيات تمكين الشبكة العالمية للقمر، كما أنه رئيس الجمعية الهندية لالستشعار عن الصدمة، وعضو في م
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