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نوفمبر/ بنا / عقدت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ممثلة برئيسها التنفيذي الدكتور المهندس محمد إبراهيم العسيري لقاءا تعريفيا   29المنامة في  
م مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني ممثال بمدير المركز الدكتور عبدهللا ناصر النعيمي، وذلك للتعرف على تقنيات وتطبيقات علو
قة  الفضاء واالطالع عن كثب على متطلبات إعداد المناهج التعليمية والتدريبية المؤهلة لدراسة التخصصات األكاديمية في المجاالت ذات العال 

  لضمان توفير فرص وظيفية مستقبلية مناسبة لطلبة المركز بما يتوافق والطموحات الوطنية.
  

ورحب الدكتور محمد العسيري بممثلي المركز من إداريين وأكاديميين، مشيدا بالجهود البارزة للمركز في سبيل تشجيع الطلبة على دراسة   
التخصصات التقنية والهندسية المرتبطة بوظائف المستقبل ومنها علوم الفضاء، وحرص القائمين على المركز على توفير أحدث المناهج  

تدريبية التي تزود الطلبة بالمهارات والمعارف المهنية التخصصية ليكونوا مؤهلين لمواصلة دراساتهم الجامعية أو لاللتحاق التعليمية وال
  بسوق العمل.

  
ة واستعرض الدكتور العسيري بشكل موجز أهم الجوانب المتعلقة بالتقنيات والتطبيقات الفضائية بشكل عام وتلك المطبقة حاليا من قبل الهيئ  

فق  الوطنية لعلوم الفضاء والمخطط للبدء فيها مستقبال، موضحا ما توليه الهيئة من رعاية وعناية واهتمام بمنتسبيها الذين يتم اختيارهم و
  معايير قياسية تستند على مستويات تحصيلهم العلمي وتخصصاتهم ومستوى مهاراتهم. 

  
ة مملكة البحرين من خالل توفير البيانات والدراسات التحليلية المستندة على وأكد على ما تضطلع به الهيئة حاليا من دور مهم في خدم  

المعلومات والصور الفضائية للكثير من الجهات الحكومية، باإلضافة لتوفير مجموعة من الخدمات للقطاع الخاص، كما أعرب عن ترحيبه 
المتنوعة بما يلبي تطلعات المعنيين بتطوير المناهج التعليمية لتنفيذ عدد من الورش لمنتسبي المركز حول الفضاء وعلومه وتطبيقاتها 

والتدريبية، إضافة لمحاضرات توعوية للطلبة حول أساسيات علوم الفضاء، بما يسهم في تحقيق أحد األهداف االستراتيجية للهيئة والمتعلق 
  بالنهوض بعلوم الفضاء ونشر الوعي.

   
ي بمستوى اإلنجازات التي حققتها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على المستويين المحلي والعالمي،  من جانبه أشاد الدكتور عبدهللا النعيم  

لكة مستذكرا الدور البارز للهيئة برئاسة الدكتور محمد العسيري في متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للهيئة والسعي الدؤوب لتسجيل أسم مم
البدء في تأسيس عالقة تعاون بين المركز والهيئة بما  رى المتخصصة في قطاع الفضاء، مشيرا الىالبحرين في جميع المحافل العالمية الكب 

يحقق األهداف المرسومة لتنمية الكوادر الوطنية في أحد أبرز مجاالت علوم المستقبل، معرباً عن خالص شكره وتقديره للدكتور العسيري 
  سن التعاون وتقديم االقتراحات التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون خدمة لمملكة البحرين.والمسئولين بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على ح

   
االستراتيجي والمشاريع،  حضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور محمد العثمان مستشار مجلس اإلدارة، واالستاذة أمل البنعلي رئيس التخطيط 

من  واالستاذة مريم المال رئيس الموارد والخدمات اإلدارية، ومن جانب المركز السيدة عائشة بوقيس مرشد مهني (الشراكة الصناعية)، ومجموعة
 األكاديميين واإلداريين.


