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 شيماء المير تتخرج من أكاديمية الذكاء االصطناعي 
شيماء شوقي المير كافة متطلبات التخرج  استكملت محلل البيانات الفضائية في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أ. 

من أكاديمية الذكاء االصطناعي التابعة لكلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(، وذلك بحصولها على شهادة  

وقد حصلت شيماء المير على العديد من الشهادات   .(AZURE) استخدام خدمات السحابة االلكترونية الخاصة

 .روسوفت ومن أبرزها شهادتي الهندسة في الذكاء االصطناعي وعلم البياناتالمهنية الدولية من مايك
 

حول هذا االنجاز قالت شيماء المير: "انني افخر بأن اكون احدى خريجات أكاديمية الذكاء االصطناعي التي تحظى باهتمام ورعاية  

شباب والرياضة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى لل

 ."للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، حيث تعد هذه األكاديمية األولى من نوعها على مستوى المنطقة والشرق األوسط

 

خطوة نتخذها،   مضيفة: "ان الذكاء االصطناعي وعلم البيانات تخصصات أساسية في أسواق عمل المستقبل، فكل ما نقوم به، كل 

ية.  سلوكياتنا، كتاباتنا، صورنا، تتم مراقبتها وتخزينها في مكان ما، ويوما بعد يوم تنمو بياناتنا بشكل أكبر وأكبر عبر الشبكة العنكبوت 

ز المستقبل  لذلك، من المهم االستفادة من هذه البيانات وتحليلها إلى معلومات مفيدة يمكن أن تفيد البشرية. فالبيانات هي كنز من كنو

ومصدر قوة لألمم القادرة على تسخيرها واستغاللها، ولهذا السبب، ولكوني محلل بيانات فضائية، قررت أن أصبح متخصصة في  

علوم البيانات ألتمكن من تحليل البيانات والصور الفضائية عبر التقنيات المتقدمة لخدمة وطني الغالي ولدعم الجهود لتحقيق رؤية  

 ".2030مملكة البحرين  

 

ومن جانبه قال الدكتور محمد بن ابراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء: "شيماء المير مثال على كفاءة  

الشباب البحريني الطموح والمثابر لتحقيق حلمه ولوضع خبراته ومعارفه في خدمة بلده البحرين، فتميزها في مجاالت الدراسة  

البتكار والعمل هي خير شاهد على ذلك. والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تزخر بالعديد من الكفاءات البحرينية الشابة  والبحث العلمي وا 

من الجنسين التي تبهرنا يوميا بإنجازات تضاهي ما نسمع عنه في وكاالت الفضاء العريقة وفي مؤسسات البحث العلمي المصنفة في  

م الفضاء وبفضل توجيهات القيادة الحكيمة حفظها هللا ورعاها مستمرة في تمكين الشباب وتقديم  أعلى المراتب. الهيئة الوطنية لعلو

كافة التسهيالت والدعم لهم لتحقيق المزيد من اإلنجازات والمكتسبات لمملكة البحرين لنحقق بهم ومعهم التقدم واالزدهار بمشيئة  

 ".هللا
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