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ممثلة عن هيئة الفضاء.. شيماء المير تشارك 

تجربتها في مجال الفضاء مع نادي ايزي جافل  

 الكويتي 
 

ية لعلوم الفضاء على نشر الوعي في مجاالت علوم الفضاء وتقنياته المتعددة محليا  حرصا من الهيئة الوطن 

وإقليميا ودوليا مع ابراز جهود مملكة البحرين في مجال علوم الفضاء، ومساهمة منها في بناء قطاع فضائي  

دادها لتقديم مستدام قادر على دعم االقتصاد ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن منطلق استع

الدعم المعرفي الالزم للمؤسسات والجهات العازمة على االستفادة من علوم الفضاء وتقنياته فقد لبت الهيئة 

الدعوة المستلمة من نادي إيزي جافل من دولة الكويت الشقيقة ورشحت محللة البيانات الفضائية األستاذة  

 .ي مجال الفضاءشيماء المير لتشارك في ورشة تناقش فيها مشاريعها ف
 

تضمنت الورشة عددا من المواضيع ذات العالقة بنشر الوعي ومناقشة سبل اقتناص الفرص إلكتساب المعارف والمهارات المطلوبة  

للدخول في مجاالت علوم الفضاء والسعي المتواصل لمواكبة تطورات هذا المجال. ولتحقيق اهداف الورشة تم استعراض أبرز  

وورش العمل المتاحة التي تساهم في توفير المعارف والمهارات المطلوبة للتأهل للعمل في مجال الفضاء، مثل    التقنيات والدورات

الدورات المتعلقة بالعلوم المتقدمة والهندسة التكنولوجيا والرياضيات والجغرافيا وعلوم األرض والبحار والزراعة والمياه والعديد  

يع المشاركين في الورشة خصوصا من فئة الشباب تم عرض ابرز اإلنجازات في مجاالت  غيرها. وإلضفاء مزيد من الحماس ولتش

علوم المستقبل كالفضاء وعلومه والذكاء االصطناعي والتعلم العميق وأتمتت العمليات مع بيان دورها في تعزيز المشاريع التي  

 .هداف التنمية المستدامة والمشاريع الوطنيةتتعلق بتحليل البيانات والصور الفضائية وسبل االستفادة منها لتحقيق ا

 

حول مشاركتها في الورشة صرحت األستاذة شيماء المير: "ان الورشة المنظمة من قبل نادي ايزي جافل الكويتي تميزت بالمشاركة  

دخول مجال الفضاء   الواسعة خصوصا من الشباب، وقد تناولت الورشة المثير من الجوانب المتعلقة بتهيئة المهتمين والراغبين في

من الناحية العملية والمعرفية، حيث كانت الورشة بمثابت المحفز للشباب وأثارت اهتمامهم، وهذا بحد ذاته نجاح كبير يحسب  

 ".للمنظمين
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واختتمت األستاذة شيماء المير حديثها بتقديم الشكر للقائمين على نادي ايزي جافل الكويتي إلتاحة هذه الفرصة، وعبرت عن  

 .سرورها بالعمل المشترك بين شباب مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة

 


