
ة   يبحثمؤتمر التآزر من خالل الطائرات المسير
 المستقبلية الحلول التقنية

 

ي   : 2018نوفمي   22الخميس  –دب 

ي  استضافت جامعة زايد  ي فرع دب 
ة وذلك اليوم المؤتمر العالمي حول الطائرات أمس و  ف  بالتعاون مع المركز الدولي المسير

كة "فالكون آي درونز"،  )إكبا( للزراعة الملحية    بحضور و وشر
ا
سعادة األستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير  من كال

كة "فالكون آي درونز". لعام المدير الربيع بو رشيد السيد و  إلكبا ام العمدير الوافــي السمهان أالدكتورة و زايد جامعة   شر

ي المنطقة العربية حيث يعد هذا المؤتمر األول من نوعه 
ي مجال التنمية المستدامة ف 

رؤية تطبيق أحدث يبحث ف 

ة تقنيات الطائرات  ي المجاالتالمسير
ي وإدارة الموارد البيئية مختلفةال ف 

ي الزراعة الذكية واألمن الغذاب 
، ال سيما ف 

  والطبيعية. 

  150المؤتمر أكير من  حض  وقد 
 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة  مشاركا

من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ف 

اء من  ي يعتمدها صناع القرار من  دولة 16والباحثير  ذوي الصلة، وخي 
ي االقتصاد  أجل تعزيز التقنية والبيانات الت 

ف 

ةوإحاليوم  ي تقنيات الطائرات المسير
نت و االصطناعي الذكاء  أن إزدياد ونالحظ  . راز المزيد من التقدم ف  دفع ياإلني 

ي تشكل مستقبلنا. 
 أصحاب المصلحة إل ابتكار العمليات واألنظمة والحلول الت 

ي المؤتمر ست جلسات عامة و 
ورشة عمل لبناء القدرات ركزت عىل التطورات الحديثة والمهمة المتعلقة  20وعقد ف 

ة  بيانات لتجارب ميدانية واكتساب  منها التقنيات. وتضمن هذا الحدث أربــع ورشات عملية و بصناعة الطائرات المسير

ات العملية وتعزيزها.  ة الحقيقية، مما منح جميع المندوبير  اكتساب الخي   الطائرات المسير

 

ي كلمته االفتتاحية األستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد سعادة  عي  و 
هذا  النعقاد عن سعادته بالمؤتمر ف 

ي طليعة دولة اإلمارات العربية المتحدة نحو  تتوجه: "وقال ،المؤتمر 
التقنيات الناشئة ونحن نسىع جاهدين للبقاء ف 

ةأن تقنيات الطائرات  ندركو ، االتجاهات العالمية ي السنوات س المسير
ا ف  ا ا كبير

ا
ي األبحاث العلمية تحدث فرق

المقبلة ف 

ي  أحدثة واستخدام المتقدمرعاية المواهب إن  . وجمع المعلومات
ليست سوى خطوات التعليم األبحاث و التقنيات ف 

 ”. قليلة نحو رؤيتنا المستقبلية لتشكيل المدن الذكية 

ي تنظيم "  الملحية: لمركز الدولي للزراعة ل المدير العامأسمهان الوافــي الدكتورة قالت  ومن جهتها 
يسعدنا أن نشارك ف 

ة  ويشنا رؤية هذا اإلقبال الكبير  والذي يظهر أهمية الطائرات  هذا المؤتمر الهام حول التآزر من خالل الطائرات المسير

ائنا  ة، فخي  ي المسير
ةالطائرات  تجربةالمركز يعملون منذ سنوات عىل  ف  ي المجال الزراعي  المسير

لفهم القضايا المتعلقة ف 

بة المناخكتغير   ،بالزراعة ةالطائرات  تبير  أن قد نتاج المحاصيل، و إوارد المائية و الموإدارة  وملوحة الي  فعالية لها  المسير

." و تو دقة كبير  ي تسىع للقضاء عىل الجوع والفقر تحقيق أهدمن أجل تحقيق :" أضافتير 
اف التنمية المستدامة الت 

 كتساب البيانات." إل مثل الذكاء االصطناعي لالستشعار عن بعد  جديدةتقنيات يجب علينا استكشاف  ، 2030بحلول 

 امدير ع –ربيع بو راشد  السيد  وقال
 
كة " فالكون آي درونز": "يعد هذا المؤتمر فريدا اء  م شر من نوعه ألنه يجمع الخي 

ي مجال الطائرات 
ةف  اء  المسير ي المجاالت األخرى كالمجال الزراعي تحت سقف واحد، إليجاد استخدامات والخي 

ف 

ة عىل تلبية إحتياجات أخرى مثل الحصول عىلالحديثة،   لتقنيةلهذه ا أخرى المعلومات  كما تعمل الطائرات المسير



 عوالبيانات وتحليلها، 
ا
امها عند مدارك المشاركير  ن المؤتمر يعزز أ نفضال ي يجب احي 

ويسلط الضوء عىل القوانير  الت 

ةالطائرات استخدام    لتفادي المساءلة القانونية."  المسير

 

من جهة أخرى، رصح الدكتور فارس هواري عميد كلية العلوم الطبيعية والصحية، عميد كلية العلوم اإلنسانية 

 من جامعة اإلمارات العربية المتحدة وجامعة زايد قام عىل 
 
كا  مشي 

 
 بحثيا

 
واالجتماعية باإلنابة بجامعة زايد بأن فريقا

ي ة باستخدام تقنيات االستشعار الموارد المعدني مواقعهامش المؤتمر بتقصي وفحص 
ي ما يعد عن بعد الميداب 

، ف 

 مسح
 
 أرضي ا

 
ي  ا

وع توصل إليها لتطبيق رسم الخرائط باستخدام الطائرات االستكشافية والنتائج الت  ي لجامعة مشر
بحتر

 وكالة الفضاء اإلماراتية.  قامت بتمويله زايد 

اعا ي الكشف عن خبايا وأشار إل أن االستشعار عن بعد ُيعد من أحدث االخي 
ي عالم التقنية الحديثة، وهو ُيعير  ف 

ت ف 

األرض من الفضاء العريض. ويعتمد هذا األسلوب عىل قياس انعكاسات األشعة الكهرومغناطيسية المرتدة، من الموارد 

ي تطلقها هذه الم
ي األعماق، أو المتناثرة عىل سطح األرض، أو بقياس اإلشعاعات، الت 

وارد. كما الطبيعية المدفونة ف 

يمكن بواسطة هذه الوسائل متابعة الموارد الطبيعية ومالحظة ما يصيبها من خلل أو ثراء. فإزالة النبات يمكن رصدها، 

 .وكذلك حركة الرمال، وجفاف المسطحات المائية، وغور مياه األعماق

 – انتىه-

 نبذة عن جامعة زايد

ر لطلبتها منذ جامعة زايد مؤسسة تعليمية إماراتية، رائدة 
ّ
. توف ي مجال االبتكارات التعليمية والتغيير

 ف 
 
 وإقليميا

 
محليا

ي ميادين التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ويدرس بالجامعة  1998تأسيسها عام 
 معايير التعليم العالي ف 

أرف 

ّ من طلبة محليون ودوليون، وتضم أساتذة من مختلف القارات. والجامعة حاصلة عىل االعتم ّ العالمي اد األكاديمي

مفوضية التعليم العالي للواليات الوسىط بأمريكا، ومعظم كلياتها حاصلة عىل االعتماد األكاديمي التخصصي العالمي 

بية، اإلدارة، االتصال وعلوم  : الي  ، وتضم سبع كليات هي ي ي ودب   من أبوظت 
ي كلٍّ

الخاص بها. وللجامعة حرمان متكامالن ف 

، إل اإلعالم، الفنو  ي
ن والصناعات اإلبداعية، العلوم الطبيعية والصحية، العلوم االجتماعية واإلنسانية، االبتكار التقت 

ي الكليات السبع. وإل جانب مرحلة البكالوريوس، 
ي تعد قناة تمهيدية للوصول إل التخصص ف 

جانب الكلية الجامعية الت 

ي العديد من المجاال 
 ت. تقدم الجامعة برامج للماجستير ف 

https://www.zu.ac.ae/main/ar/index.asp 

 "إكبا" المركز الدولي للزراعة الملحيةنبذة عن 

ي البيئات الهامشية 
المركز الدولي للزراعة الملحية )إكبا( منظمة دولية غير ربحية تهدف إل تحسير  اإلنتاجية الزراعية ف 

ي والتغذوي وضمان والمالحة من خالل إيجاد حلول مستدامة واختبارها 
 لألمن الغذاب 

 
وتسهيل الوصول إليها تحقيقا

 .الدخل

www.biosaline.org 

 (FEDS) نبذة عن فالكون آي درونز

كة هي من أوائل  ة )الدرون(. وهذه الشر  عىل الطائرات المسير
 
ي تعت  بإيجاد الحلول اعتمادا ي دب 

كة ف  فالكون آي درونز شر

ق األوسط وأفريقيا تعمل عىل توفير خدمات تجارية باستخدام الطائرات  ي قطاع العمل داخل منطقة الشر
كات ف  الشر



كة للطائرات الم  عن أنها أول شر
ا
ة، فضال كة بير  المسير ي قطاع العمل. وتجمع الشر

ة تتلق  جوائز دولية لالمتياز ف  سير

ي تقديم حلول 
. أما هدفها فيمكن ف  مجيات المتطورة للتعليم اآللي ة والي  تقديم الخدمات من خالل الطائرات المسير

 وشعة لصالح األعمال بغرض تطوير القرارات المتعلقة بالعمل والت
 
 وأكير أمنا

 
. مجدية اقتصاديا ي اتيج  خطيط االسي 

ان  ي للطير ي وهيئة دب 
ان المدب  ة لدى كل من الهيئة العامة للطير  كمشغل للطائرات المسير

 
كة عير  الصقر مسجلة رسميا وشر

 . ي
 المدب 

www.feds.ae 

 


