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مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يستقبل وفداً  

 من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
 
 

استقبل الدكتور عبدهللا ناصر النعيمي، المدير التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل و التدريب  

المهني، اليوم األحد في مقر المركز، الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي  

 .للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
 

ل علوم الفضاء، إلى  وتم خالل االجتماع بحث التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجا

جانب تعزيز الجهود المشتركة للمضي بإتاحة الفرصة لتدريب وتأهيل الشباب البحريني  

من خالل إقامة ورش العمل والدورات التدريبية في تخصصات علوم الفضاء، وما يحتاجه  

هذا التخصص الحيوي والواعد من تخصصات مساندة، السيما في مجاالت التدريب  

ة إلى تبادل الخبرات عن طريق الزيارات الميدانية المتبادلة، مع التأكيد  التطبيقي، إضاف

 .على ابتكار آلية مشتركة إلعداد بحوث علمية رصينة في مجال علوم الفضاء

 

 

وبهذه المناسبة؛ قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، الدكتور محمد العسيري،  
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يع نطاق خدماتها والسعي لرفع مستوى الوعي بأهمية علوم  إن الهيئة ال تدخر جهًدا في توس

الفضاء لكافة فئات المجتمع، وتأتي الزيارة لتأطير التعاون القائم فعليا مع المركز منذ ما  

يزيد على العامين، حيث نفذت الهيئة عدد من الورش والبرامج التدريبية، كما تم عقد ورش  

مهنية للمركز، معرباً عن ثقته في قدرات المركز  خاصة للمعنين بإعداد مناهج البرامج ال

 .وحرص القائمين عليه على تحقيق رسالته

 
ومن جانبه أكد الدكتور عبدهللا النعيمي، المدير التنفيذي لمركز ناصر، على دور الهيئة  

الوطنية لعلوم الفضاء وجميع العاملين فيها، وجهودهم الواضحة من أجل وضع اسم 

الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء، وأضاف أن واجبنا الوطني  البحرين على خارطة 

تقديم كل ما لدينا من خبرات وابتكارات لتعزيز متطلبات قطاع علوم الفضاء، والمساهمة 

الفاعلة بالجهود البحثية وقدراته، وصواًل لهدف رفع مستوى الشباب البحريني في شتى  

رف لمواصلة االرتقاء بإمكانيات منظومة علوم  الميادين، فضالً عن توحيد الخبرات والمعا

 .الفضاء في المنطقة

 
الجدير بالذكر أن مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يهدف إلى رفد كافة قطاعات  

الدولة بأبحاث وابتكارات في كافة المجاالت في موقع مركزي واحد، وتقديم اإلرشادات من  

ددة لتحسين سير العمل واالستفادة القصوى من  خبراء ورواد في المجاالت المهنية المتع

الجهد والوقت، فيما ستشارك الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في عمليات البحث والتطوير من  

 .خالل دعم جهود المركز كأحد المواقع المحورية للبحوث واالبتكارات في المملكة

 

تور محمد جاسم العثمان،  حضر المقابلة من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء؛ لمستشار الدك

والشيخة حصة بنت علي آل خليفة من الشؤون القانونية، ورئيسة المشاريع والتخطيط  

 .االستراتيجي االستاذة أمل جاسم البنعلي

 


