
 

 هيئة الفضاء تحتفي بمنتسباتها ممن ساهمن في التنمية الوطنية 

 

 13:14 - ٢٠٢١ديسمبر  ٠١األربعاء 

تحت رعاية الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، احتفت الهيئة  

بيوم المرأة البحرينية تحت شعار "المرأة البحرينية في مسيرة التنمية الوطنية" وذلك بحضور عدد من  

تميزن في مشاركاتهن العلمية و التقنية  مسؤولي الهيئة حيث تم تكريم عدد من منتسبات الهيئة ممن ي

واالستشارية والفنية في خدمة مسيرة التنمية الوطنية، ولما قدمن من مساهمات إلبراز اسم مملكة  

 البحرين في مجال علوم الفضاء. 

وبهذه المناسبة صرح الدكتور محمد العسيري قائال: "نحتفي اليوم بكل امرأة بحرينية قرأت وتعلمت  

وشاركت في مسيرة التنمية الوطنية لمملكة البحرين، ولتسهم في بناء هذا الوطن العزيز. إنها مناسبة  

ام وعبر األجيال وهو  عزيزة علينا جميعا، وإن كنا نؤمن بأن تقدير المرأة البحرينية مستمر طوال الع

جزء أصيل من تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف ومن عاداتنا وتقاليدنا العربية األصيلة، وأن ما نشهده من  

اهتمام قيادة جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه عبر سن القوانين واألنظمة العديدة إال ترجمة لذلك، إال  

هم فيه في كل عام المزيد من العبر، ونتعلم منه الدروس من  أن هذا اليوم له خصوصيته في أنفسنا، نستل



خالل التركيز على دور المرأة البحرينية في قطاع محدد، ليبرز فيه دورها ولتقول للعالم أجمع أنا  

  البحرينية وهذه إنجازاتي لتفاخر بها".

اسة التنفيذية للهيئة  ونيابة عن المكرمات، صرحت المهندسة ريم سنان قائلة:" نحن جميعا ممتنون للرئ 

الوطنية لعلوم الفضاء إليالئها العناية بالعنصر النسائي ولدعمها الالمحدود لنا في الحصول على العديد  

من فرص التعليم والتدريب المتقدم واالطالع على أحدث ما توصل له العلم في مجال علوم الفضاء من  

بية العالمية التي تقدمها أبرز وكاالت الفضاء  خالل إشراكنا في المؤتمرات والورش والبرامج التدري 

وأعرق مؤسسات التعليم العالي وكبرى الشركات العالمية من مختلف دول العالم. كما نشكر للهيئة  

تحفيزها لنا لتقديم األفكار اإلبداعية وتحويلها لمشاريع نتج عنها العديد من االبتكارات واألوراق العلمية  

المحافل العلمية المتخصصة في مجاالت عملنا في قطاع الفضاء. والهيئة   التي شاركنا بها في أشهر

قامت مشكورة بتحقيق هدف تكافؤ الفرص بين الجنسين وإتاحة الفرصة لكافة منتسباتها الكتساب  

الخبرات المتعددة في المجاالت اإلدارية والتقنية من خالل إشراك المرأة في المسابقات الدولية،  

لندوات الخاصة بعلوم الفضاء التي تصب نتائجها في إيجاد الحلول للمتطلبات  واالجتماعات، وا

واالحتياجات الوطنية المتعددة بما مكننا من المساهمة في التنمية الوطنية في قطاعنا وفي مجاالت التعليم  

 والتدريب وعلوم المستقبل. 

ت الشكر للمتميزات من منتسبات  وفي ختام الحفل قدم الدكتور محمد إبراهيم العسيري الهدايا وشهادا

 الهيئة. 

تحت رعاية الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، احتفت الهيئة  

بيوم المرأة البحرينية تحت شعار "المرأة البحرينية في مسيرة التنمية الوطنية" وذلك بحضور عدد من  

د من منتسبات الهيئة ممن يتميزن في مشاركاتهن العلمية و التقنية  مسؤولي الهيئة حيث تم تكريم عد 

واالستشارية والفنية في خدمة مسيرة التنمية الوطنية، ولما قدمن من مساهمات إلبراز اسم مملكة  

 البحرين في مجال علوم الفضاء. 

ة قرأت وتعلمت  وبهذه المناسبة صرح الدكتور محمد العسيري قائال: "نحتفي اليوم بكل امرأة بحريني 

وشاركت في مسيرة التنمية الوطنية لمملكة البحرين، ولتسهم في بناء هذا الوطن العزيز. إنها مناسبة  

عزيزة علينا جميعا، وإن كنا نؤمن بأن تقدير المرأة البحرينية مستمر طوال العام وعبر األجيال وهو  

اليدنا العربية األصيلة، وأن ما نشهده من  جزء أصيل من تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف ومن عاداتنا وتق

اهتمام قيادة جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه عبر سن القوانين واألنظمة العديدة إال ترجمة لذلك، إال  

أن هذا اليوم له خصوصيته في أنفسنا، نستلهم فيه في كل عام المزيد من العبر، ونتعلم منه الدروس من  

المرأة البحرينية في قطاع محدد، ليبرز فيه دورها ولتقول للعالم أجمع أنا  خالل التركيز على دور 

  البحرينية وهذه إنجازاتي لتفاخر بها".

ونيابة عن المكرمات، صرحت المهندسة ريم سنان قائلة:" نحن جميعا ممتنون للرئاسة التنفيذية للهيئة  

لدعمها الالمحدود لنا في الحصول على العديد  الوطنية لعلوم الفضاء إليالئها العناية بالعنصر النسائي و

من فرص التعليم والتدريب المتقدم واالطالع على أحدث ما توصل له العلم في مجال علوم الفضاء من  

خالل إشراكنا في المؤتمرات والورش والبرامج التدريبية العالمية التي تقدمها أبرز وكاالت الفضاء  

ى الشركات العالمية من مختلف دول العالم. كما نشكر للهيئة  وأعرق مؤسسات التعليم العالي وكبر 



تحفيزها لنا لتقديم األفكار اإلبداعية وتحويلها لمشاريع نتج عنها العديد من االبتكارات واألوراق العلمية  

التي شاركنا بها في أشهر المحافل العلمية المتخصصة في مجاالت عملنا في قطاع الفضاء. والهيئة  

ة بتحقيق هدف تكافؤ الفرص بين الجنسين وإتاحة الفرصة لكافة منتسباتها الكتساب  قامت مشكور

الخبرات المتعددة في المجاالت اإلدارية والتقنية من خالل إشراك المرأة في المسابقات الدولية،  

واالجتماعات، والندوات الخاصة بعلوم الفضاء التي تصب نتائجها في إيجاد الحلول للمتطلبات  

ياجات الوطنية المتعددة بما مكننا من المساهمة في التنمية الوطنية في قطاعنا وفي مجاالت التعليم  واالحت

 والتدريب وعلوم المستقبل. 

وفي ختام الحفل قدم الدكتور محمد إبراهيم العسيري الهدايا وشهادات الشكر للمتميزات من منتسبات  

 الهيئة. 

 


