
 

 هيئة الفضاء تحاضر في مدرسة غازي القصيبي 

 

 10:46 -  ٢٠٢١مارس  ٢٤األربعاء 

الوعي   مستوى  لرفع  متناسق  بشكل  والتعليم  التربية  ووزارة  الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  تعمل 

العلمية   والمبادئ  المفاهيم  ولغرس  المتنوعة،  وتطبيقاته  وعلومه  في  بالفضاء  بالفضاء  المرتبطة 

للمراحل  لمختلف  الفعاليات واألنشطة والمشاركات  الكثير من  أثمر تعاونهما  الناشئة، وقد  عقول 

إليها   الموجهة  الكريمة  الدعوة  الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  لبت  ومؤخرا  المختلفة،  المدرسية 

شيماء شوقي   حيث شاركت  سارة راشد الرويعي مديرة مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات، من

المير عضوة فريق البحرين للفضاء ممثلة الهيئة من خالل تقديم محاضرة علمية لمنتسبات المدرسة  

بعنوان "الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، تطلعات وطموح" مؤخًرا، عبر تقنية االتصال المرئي )عن  

 بعد(. 

ء وأهم أهدافها ومشاريعها، والتعريف  بإيجاز حول الهيئة الوطنية لعلوم الفضا بدأت المحاضرة  

تم   ذلك  بعد  المستقبل،  في  عليهم  يعول  وما  الهيئة  أعمال  في  ودورهم  للفضاء  البحرين  بفريق 

استعراض محاور المحاضرة والتي كان من أبرزها كيفية تسخير تقنيات الفضاء وما يتحصل منها  



ب  والتعريف  األرض،  سطح  على  العيش  مستوى  لتحسين  بيانات  االصطناعي  من  الذكاء  أهمية 

وانترنت األشياء وتعليم اآللة وعالقتهم بالتطبيقات الفضائية؛ كما تم تسليط الضوء عن أحدث وأبرز  

المشاريع التي تنفذها مختبرات الهيئة لتلبية متطلبات مختلف القطاعات الحكومية وأثر ذلك على  

الوطنية.  التنمية 

رحلة مكوكية تخيلية إلى كوكب المريخ، وخالل هذه وانطلقت المحاضرة بمنتسبي المدرسة في  

الرحلة الشيقة تم تقديم معلومات وفيرة حول الكوكب األحمر ومناقشة خواصه وبيئته وما يميزه 

عن بقية كواكب المجموعة الشمسية، وبيان األسباب التي جعلته محط اهتمام العلماء منذ أمد بعيد،  

التعرف على هذا الكوكب واستكشافه، وتوضيح أهمية التوسع  وما بذلته البشرية من جهود في سبيل  

األرض.  كوكب  على  الحياة  لخدمة  استكشافه  في  االستثمار   في 

المتحدة   العربية  اإلمارات  لدولة  التاريخي  اإلنجاز  موضوع  على  الضوء  المحاضرة  سلطت  ثم 

األح الكوكب  الستكشاف  األمل  لمسبار  الناجح  اطالقها  في  والمتمثل  هذا الشقيقة  حمله  وما  مر، 

المسبار من آمال عريضة للعرب والمسلمين جميعا، وما كان له من أثر على تحفيز همم الشباب  

العربي، وكيف عاشت وشاركت مملكة البحرين تلك اللحظات التاريخية مع األشقاء في اإلمارات،  

الكبير.  العربي  اإلنجاز  بهذا  المواطنين  بين  واعتزاز  فخر  من  لمسناه   وما 

ي ختام المحاضرة فُتح المجال للطلبة المشاركين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم المتنوعة لتجيب  وف

عليها األستاذة المير، وقد القت المحاضرة اهتماما بالغا من منتسبي المدرسة و أثارت شغفهم مما  

منها.  المرجوة  األهداف  تحقيق  في   ساهم 

تأتي في إطار التعاون المستمر بين الهيئة    و حول محاضرتها قالت شيماء المير: "ان مشاركتي

المحاضرات   تقديم  الهيئة من خالل  تهدف  التربية والتعليم، حيث  الفضاء ووزارة  لعلوم  الوطنية 

وورش العمل التوعوية والتثقيفية إلى تعريف كافة شرائح المجتمع وخصوصا الطلبة من مختلف  

ا وأحدث  الفضاء  علوم  بأهمية  التعليمية  الفضاء  المستويات  تقنيات  استخدامات  في  التجاهات 

والتطبيقات ذات الصلة لخدمة التنمية الوطنية ولتحقيق التنمية المستدامة، كما تقدم لهم أمثلة على  

علوم المستقبل واستخداماتها والتي باتت ترتبط بشكل أو بآخر بمتطلبات الحياة العصرية وتشكل 

الرابعة."  التقنية  الثورة  عناصر   أحد 

نبها قالت سارة الرويعي:" لم تكن لدينا فكرة واضحة عن الدور المهم الذي تضطلع به الهيئة  من جا

الوطنية لعلوم الفضاء، حيث كان االعتقاد أن الهيئة تركز فقط على إطالق األقمار الصناعية وعلم  

تنفذه   وما  الهيئة  على  وتعرفنا  الصورة  لنا  الممتعة وضحت  المحاضرة  هذه  بعد  لكن  من  الفلك، 

مشاريع ودراسات وما توفره من معلومات والذي هو أكثر بكثير مما كنا نعتقد؛ إن الهيئة هي اليوم  

بمثابة بيت خبرة في إنتاج حلول آلية فعلية باستخدام صور األقمار الصناعية، وعالوة على ذلك،  

ني تجعلنا فخورين  فإن التحاليل العلمية للبيانات والصور الفضائية التي تنفذ بأيدي الشباب البحري 

 للغاية." 

واختتمت الرويعي حديثها بتوجيه خالص شكرها ووافر تقديرها للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ممثلة   

بالدكتور محمد إبراهيم العسيري على تعاونه اإليجابي وكريم دعمه المتواصل لكافة المبادرات في  

والت بالعلوم  االهتمام  التوعية ورفع مستويات  نشر  األستاذة  سبيل  وإلى  الطلبة  بين  الحديثة  قنيات 

 شيماء شوقي المير على العرض االحترافي المشوق.

 


