
 
  م  2020أيلول سبتمبر  14اإلثنين، 

  الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تدعم منتسبيها لاللتحاق بأكاديمية الذكاء االصطناعي

للشباب   المجلس األعلى النائب األول لرئيس خالد بن حمد آل خليفة تحت رعاية سمو الشيخ

  البحرين ، أعلنت أكاديمية الذكاء األصطناعي التابعة لكليةالبحرينيةاللجنة األولمبية   والرياضة رئيس
 38التقنية (بوليتكنك البحرين) عن الفوج األول من الطلبة المقبولين لاللتحاق باألكاديمية والمكون من 

الهيئة   من المتقدمين لاللتحاق باألكاديمية، وجاءت من ضمن المقبولين منتسبة  126مشاركاً من إجمالي 
التقنية شيماء المير، حيث تم اختيار المتقدمين بناًء على معايير محددة خاضعة  الوطنية لعلوم الفضاء

  لتقييم اللجنة المختصة باالختيار والمكونة من ممثلين عن بوليتكنك البحرين وشركة مايكروسوفت وتمكين.

  

جميع متطلبات القبول لاللتحاق باألكاديمية سواًء من ناحية المؤهل األكاديمي الحاصلة  وقد اجتازت المير
عليه وهو شهادة البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت من بوليتكنك البحرين، أو من ناحية اجتياز  

امها بمشاريع  المقابلة الشخصية المرتكزة على مدى إلمام المتقدم بأساسيات الذكاء االصطناعي وقي
ومشاركتها في دورات تدريبية تختص بذات المجال، حيث أبرزت المير خالل المقابلة جميع تجاربها المهنية 

والتدريبية والتخصصية في مجال الذكاء االصطناعي والعلوم التقنية ذات العالقة، من خالل استعراضها  
ها برمجة أول روبوت في مملكة البحرين وبرمجة  للمشاريع المسبقة التي تميزت فيها أكاديمياً ومهنياً، من

مرآة ذكية تخدم المرضى في القطاع الصحي، باإلضافة إلى احرازها المركز األول في أول هاكاثون للمرأة 



، والمتعلق بمشروع التنبؤ باالنسكابات النفطية وكيفية  2019البحرينية نضمه المجلس األعلى للمرأة العام 
مسبق وماهي الحلول المقترحة حول هذا الشأن، إضافة إلى مشاركاتها في مسابقات  رصد هذه العملية بشكل

  عالمية تمكنت خاللها من إبراز أسم مملكة البحرين عبر تحقيقها لمراكز متقدمة. 

  

عالوةً على اتمامها لعدد من اإلنجازات المتميزة في المجال التقني والمهني من أهمها احرازها للمركز  
لدفعة المشاركة من جميع أنحاء العالم في الدورة التخصصية في المعلومات الفضائية المتقدمة األول على ا

  في جامعة تونتي بهولندا. 

كما أن فكرة المشروع الذي ستنفذه المير بعد اكتساب المهارات المتقدمة من األكاديمية تتمثل في الربط ما 
  بين تطبيقات علوم الفضاء والذكاء االصطناعي. 

  

هي األكاديمية األولى من نوعها على مستوى المنطقة  أكاديمية الذكاء االصطناعي لجدير بالذكر أنا
يم برنامج تخصصي متكامل يهدف إلى تعزيز التي يتم من خاللها استخدام منصة التعليم عن بعد كخدمة لتقد

  االبتكار واالبداع في مجال الذكاء االصطناعي.


