
     

 
 

  
  في العالم العربي المخترعين الشباب أبرز مجددًا الكتشاف يعود "العلوم نجوم"

 MBC4على قناة  السادس موسمه قريبًا في

تربية لل قطر مؤسسةالعلوم"، الذي أطلقته  نجوم" الترفيهي يالتعليميعود برنامج تلفزيون الواقع  – 2014 سبتمبر 9
إلى تعزيز  برنامج. ويهدف الMBC4قناة  علىبشكل تنافسي جديد  سادسال هموسم، في تنمية المجتمعو  علوموال

 المنطقة. في المبتكرين من القادم الجيلنمية تالمساهمة في  عن فضالً  والتكنولوجيا، مو بالعل الهتماممستوى ا

 من صغيرة مجموعاتبين  فسةالمنازيادة حّدة  إلى يهدف اً جديد شكالً  السادس هموسموسوف يقّدم "نجوم العلوم" في 
 12تم اختيار سي تنافسية، اختيار عملية بعدو . ملموس واقع إلى أفكارهم تحويل فرصة على للحصولتكرين المب

سيعملون تحت  حيث الدوحة، إلى للقدوم العربي العالم أنحاء مختلف منعامًا  30و 18 بين أعمارهم تتراوحمشتركا 
لدى  الجماعي العملروح و  واإلبداع مرونةسيتم اختبار سمات الو . والتصميم هندسةالفي مجال  عالميين إشراف خبراء

 إلىمجرد أفكار  من ممنتجاته تطوير، بينما يسعون إلى البرنامجطيلة فترة  تحدياتالمبتكرين من خالل مواجهة 
الر أمريكي. وسوف ألف دو  600البالغة وائز الجمجموع  من بحصة الفوز في تمثلي نهائي هدف معفعلية،  ذجانم

 لمرحلةالمؤهلين ل وتحديدالمشتركين  مشاريع بدراسةقطاع ال وقادة التكنولوجيا خبراء أبرزتقوم لجنة تحكيم مؤلفة من 
 التالية.

الذين يقدمون  المشتركين تحديد هدفختيار في ست دول، باال جولة خالل المتقدمين آالفوتقابل لجنة التحكيم 
التي ستنتهي بدعوة  ختياراال والتج نالمشاهدو  سيتابع العلوم، نجوم من األولى األربع قاتالحلوفي . األفكار أفضل

  العربي للبرنامج. العالم أنحاء مختلف من مرشحاً  12

: قطر مؤسسة ،خليفةحمد بن  جامعة رئيس ثاني، آل علي بن عبداهللالدكتور  الشيخ سعادة قالفي هذا الصدد، و 
بهدف  عالميينال خبراءيجمعهم بأبرز الو في المنطقة،  الواعدين الشباب ينتكر المبعن  مالعلو  نجوم"يبحث برنامج 

 بين والتكنولوجيا العلوم مجاالتب لشغفوا االهتمامإلى منتجات ملموسة. ومن خالل تعزيز مستوى  اختراعاتهمتحويل 
  ".العربي العالم في االقتصادية والتنمية التعليميعزز  إيجابيإلى إحداث تأثير  البرنامج يهدف العربي، الشبابأوساط 

 العلوم. نجومبرنامج ل أفكارهم العربي شابألف مخترع من ال 28وخالل مواسمه الستة، قّدم أكثر من 



     

 العلوم نجوم، إذ يعمل خريجو لمجتمعاتهم الجميل ردّ حرصهم على  العلومفي برنامج نجوم  شتركونولطالما أبدى الم
. الناشئةالمحلية  الشركات ودعموالمشاركة كمتحدثين ،  اآلخرين، نتكريالمب توجيهعلى  لعربيا العالم أنحاء جميع في

، فضًال عن الدولية المنتدياتعدد من و  األبيض، البيتو  ،TEDxضمن فعاليات كمتحدثين و البرنامج خريجوشارك 
لوجيا والهندسة والرياضيات. ونجح مواد العلوم والتكنو  تعليم أهمية عن للحديث لمدارسفي ا التحفيزية جوالتهم

على  شركة 16وتأسيس  اختراعة براء 62حتى اآلن في الحصول على  العلوم نجومشاركون الثمانون في برنامج الم
  المستوى اإلقليمي.

قطر  ِشل لمركز العام والمديرعضو لجنة التحكيم الدائم  ، صالح الرحمن عبد يوسفالسيد  قالفي هذا السياق، و 
 حو الطم يالعرب الشبابفي قطر: "يعتبر االهتمام الكبير الذي أبداه  والتكنولوجيا لعلوما حةفي وا والتكنولوجيا لبحوثل
. المنطقة أنحاء جميع في والتكنولوجيا لعلومشغف القوية تجاه االمستويات  علىدليًال  العلوم نجوم في لمشاركةل

. نو موهوبالتي قدمها المبتكرون ال الجودة عالية التطبيقات من كبيرال عددوكانت عملية االختيار صعبة للغاية نظرًا لل
  ".لدينابتكرين المهم سيمثلون نخبة ار يختالذين تم ا 12المشتركين الـ   نوأنا على يقين بأ

ت، تهم للحلقامشاهدتجربة  إثراءًا يتيح لمتابعيه جديدًا إلكترونيًا موقع العلوم نجومبرنامج  أطلق ،ه الحاليموسموفي 
 المواردإلى  لو الوصعلى  العربة المبتكرين ساعدمو  التكنولوجياقضايا  لمناقشة اً تفاعلي اً مركز حيث يشّكل هذا الموقع 

 وبعد وأثناء قبل  الفوري التراسلميزة و  للنقاش منتدىً  يتضّمن وسوف البعض، مبعضهالتي يحتاجونها والتواصل مع 
  .الجمهوراستفسارات  على الردب أنفسهمشتركون والم والخبراء يمالتحك لجنةسيقوم أعضاء  حيثعرض الحلقات، 

وسيتم . األولى للمرة نقديال حنين المذيعة بمشاركة الجميلي خالدالمذيع  العلوم نجوميقّدم الموسم السادس من برنامج 
مساًء  6:00/  السعودية بتوقيت مساءً  9:00 الساعة في MBC4على قناة  البرنامجعرض الحلقة األولى من 

الزمن، كما  ضد اً وسباق ،صعبة تحدياتوسيواجه المتسابقون . 2014 سبتمبر 13 من يوم جرينتش بتوقيت
االطالع على تفاصيل إضافية حول المشتركين  أيضاً  يمكنات رئيسية. و حلق 10 في البعض مبعضهسيتنافسون مع 
بعد  4:00 الساعة في أكتوبر 5الموافق  األحد ومي اعتبارًا من تبدأ التي فقةاالمر  اليومية الحلقات من خالل متابعة

. وسيختتم الموسم السادس بحلقة نهائية MBC4ظهرًا بتوقيت جرينتش على قناة  1:00/  السعودية بتوقيتالظهر 
  الجمهور وآراء لجنة التحكيم. تصويتتم خاللها تحديد النتيجة النهائية من خالل يمباشرة 

  - انتهى- 

  يمكنكم االتصال بــ: لمزيد من المعلومات،



     

  تايلور بوسونغ أو حنان الركاني

  +974 44364385هاتف: 

  يرجى زيارة:

  www.starsofscience.comالموقع اإللكتروني: 
  StarsofScienceTVhttps://www.facebook.com/فيسبوك: 

  https://twitter.com/starsofscienceتويتر: 
  http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetvيوتيوب: 

 starsofsciencetvإنستاغرام: 

 

 عن "نجوم العلوم"نبذة 

 المخترعين تشجيعدعم و  بهدفمؤسسة قطر بمبادرة من  برنامج تلفزيوني فريد من نوعه أطلق " هونجوم العلوم""
تحدي ل مرشحاً  12يخضع  السادس حاليًا، موسمه وفي. العربي العالم في والتكنولوجيا الطموحين في مجال العلوم

 يناألكاديمي خبراءال من اً فريقلجنة تحكيم تضم  مواجهة إلى، تقودهم تكارالبساسة لالح المراحل مهارتهم خالل إثبات
ويتنافس . فقط مشاريعإلى أن تتبقى أربعة  والتصميم الهندسةحلقات مرحلة  في التصفياتقطاع. وتجري ال وقادة

ك بناًء على مشاورات ألف دوالر أمريكي، حيث يتم تحديد ذل 600قيمتها  وائزجالمتسابقون األربعة النهائيون لتقاسم 
 .الجمهور وتصويتأعضاء لجنة التحكيم 

الساعة التاسعة مساًء بتوقيت  MBC4نوفمبر عبر  15سبتمبر إلى السبت  13يبدأ عرض البرنامج من السبت 
  السعودية / السادسة مساًء بتوقيت غرينتش

 

  اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

 اقتصادھا تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة منظمةھي  لمجتمعا وتنمية والعلوم للتربية قطر مؤسسة

 والعالم قطر دولة على بالنفع يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون على المعتمد

 ثاني، آل خليفة بن مدح الشيخ الوالد األمير السمو صاحب من كريمةٍ  بمبادرةٍ  1995 سنة قطر مؤسسة تأّسست .بأكمله

  .إدارتھا مجلس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى



     

 إنشاء خالل من المجتمع وتنمية والعلوم، والبحوث للتعليم، الشاملة االستراتيجية مھمتھا بتحقيق قطر مؤسسة تلتزمو

 والسلوكيات المھارات اكتساب من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب للتعليم قطاع

 من المبتكرة الحلول استخالص طريق عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما .المعرفة على مبنيٍّ  القتصادٍ  الضرورية

ً  المؤسسة وتسھم .األساسية العلمية المجاالت  التراث على والحفاظ الثقافية الحياة وتعزيز متطّور مجتمع إنشاء في أيضا

  .للمجتمع المباشرة االحتياجات بيةوتل

: اإللكتروني الموقع زيارة يرجى ومشاريعھا، قطر مؤسسة مبادرات كافة على للحصول

http://www.qf.org.qa. 

 

 MBCنبذة عن مجموعة 

ة قنوات فريدة من نوعها في العالم العربي. في لندن، لتصبح أول مجموع 1991العام في   " MBCتأّسست "مجموعة 
مجموعة مكانة مرموقة لتصبح  "MBCعامًا، تبّوأت "مجموعة  23وعبر سجلـّها الحافل والممّيز الذي يمتد على مدى 

إعالمية عالمية تثري حياة ماليين المشاهدين من خالل التواصل والتفاعـل معهم، وتزويدهم بالمعلومات. ومن مقّرها 
قناة تلفزيونية هـي:  18" اليوم MBCي في مدينة دبي لإلعالم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تضم "مجموعة الرئيس

MBC1  (للترفـيه العائلي)، و MBC MAX &MBC2  (أفالم عالمية على مـدار الساعة)، وMBC3  قناة)
، و (للمرأة العربية العصرية)MBC4 و مخصصة ألطـفال وتضم مزيجًا من البرامج العالمية واإلنتاجات المحلية)، 

MBC Action (أفالم ومسلسالت التشويق والمغامرة باإلضافة إلى برامج من إنتاج محّلي)، وMBC 
Variety   )أفالم ومسلسالت وبرامج ومنّوعات عالمية على مدار الساعة ،(وMBC  دراما عربية وكذلك تركية دراما)

(قناة األخـبار باللغة  ، والعربـية(قناة مدفوعة)    MBC+ Dramaوالعربية)،  وهندية والتينية وغيرها مدبلجة إلى
(قناة األغاني و"وناسة" لقناة العربية تتوجه لمدمني األخبار)، نافذة إضافية( الحدث، و العربيـة على مدار الساعة)؛ 

 MBC  ولعائلة المصرية)، (قناة الترفيه الراقي والهادف ل مصر MBCوالخليجية والعربية على مدار الساعة)، 
Bollywood ،(أفالم ومسلسالت وبرامج هندية وآسيوية مدبلجة ومترجمة) وشبكة قنوات رياضية كروية هيMBC 

PRO SPORTS  قنوات مخصصة لبث المسابقات الكروية السعودية والبرامج الكروية ذات الصلة؛  4التي تضم
(ألنجح االغاني العربية  fmوبانوراما لموسيقى الخليجية)، (ل MBC FMحطتـين إذاعيتين هما: باإلضافة إلى م

. كما تنبثـق عن (وحدة االنتاج المتخّصصة بالبرامج واألفالم الوثائقية) لإلنتاج O3باإلضافة إلى شركة  الحديثة)؛
، و www.alarabiya.net، و www.mbc.netالمجموعة عدة مواقع إلكترونية رائدة على شبكة اإلنترنت تتضمن: 



     

www.shahid.net  والطلب" مجاني في العالم العربيحسب وهو أول موقع "فيديو ،www.actionha.net   و 
 w.mbcprosports.netww غيرهاو . 

بث سبع قنوات بأحدث تقنيات البث العالي الوضوح في منطقة  MBC، بدأت مجموعة 2011من يوليو  وابتداءً 
دراما،  MBC1 ،MBC 2  ،MBC 4 ،MBC Action  ،MBCالشرق االوسط وشمال افريقيا. وتضم القنوات 

تم إضافة  2014وفي عام لهذه الباقة  MBC3تم إضافة  2013، إضافًة إلى قناة العربية. وفي عام MBC Maxو
  أيضًا. MBC Varietyقناة 

 


