
 ختاميحفل لإلعالن عن أفضل مخترع في العالم العربي في  "نجوم العلوم" يستعد  
 MBC4يوم السبت على قناة  مباشر

األخيرة حلقته ل، MBC4نجوم العلوم"، برنامج تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي الذي يبث على قناة "يستعد 
نجحوا في استقطاب دعم الجماهير  من الشباب الواعد مرّشحينمنافسة حادة بين أربعة التي ستشهد المرتقبة 

كل من ذياب ل النهائية المراكزيد وسيتم تحد بلقب أفضل مخترع في المنطقة.أنحاء العالم العربي للفوز  من
ُعمان، ورانيا بوجودة من لبنان، ومحمد الحوسني من سلطنة الدوسري من البحرين، وسلطان الصبحي من 

بث يوم السبت يختامي مباشر سحفل لجنة التحكيم، وذلك في  ومشاوراتر و قطر، بناء على تصويت الجمه
مساًء  1011مساًء بتوقيت السعودية/ 0011في الساعة  MBC4على قناة  4152نوفمبر  51الموافق 

 بتوقيت جرينتش.

عبر األرقام  الثابت الهاتفويمكن للمشاهدين من كافة أنحاء العالم التصويت عن طريق الرسائل النصية أو 
بناء سيتم تحديد النتيجة النهائية في الحفل الختامي، و  .وفقًا لبلدانهم ومشّغل االتصاالت المعتمد ةالخاص

يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  ولمعرفة كيفية التصويت على تصويت الجمهور ومشاورات لجنة التحكيم.
http://www.starsofscience.com/arabic/vote.  

وفي موسمه السادس اآلن، يشّجع "نجوم العلوم"، الذي أطلقته مؤسسة قطر، المخترعين على التنافس مع 
 50مرشحًا تتراوح أعمارهم بين  54بعضهم البعض لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس. ويستضيف البرنامج 

الهندسة والتصميم في  عامًا في الدوحة، حيث يتم إرشادهم من قبل خبراء عالميي المستوى في مجال 01و
بداعهم وقدرتهم على العمل الجماعي  واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر. وتخضع مرونة المخترعين وا 

http://www.starsofscience.com/arabic/vote
http://www.starsofscience.com/arabic/vote


لالختبار من خالل تحديات يواجهونها في جميع مراحل البرنامج، بينما يعملون على تطوير اختراعاتهم من 
 ل في الفوز والحصول على التمويل لمشاريعهم. الفكرة األولية إلى مرحلة التسويق مع هدف نهائي يتمث

 هؤالء نوتابع المشاهدو . المتقدمين آالفشملت  دولية مرشحًا خالل جولة 54وكان البرنامج قد اختار 
، باإلضافة إلى إقصاء بعضهم من قبل خبراء مشاريعهم وتحسين وتصميم لهندسة يعملون بجدّ  وهم المرشحين

 .الرئيسية سبوعيةاأل حلقاتلجنة التحكيم خالل ال

في المشتركون  نجح صاء ومالحظات لجنة التحكيم،قمن عمليات التطوير وجوالت اإل أشهروعلى مدار 
. ويأمل المتنافس ذياب الدوسري حتى اآلن تصميم أكثر النماذج األولية تطورًا في تاريخ برنامج "نجوم العلوم"

فائز من البحرين من خالل مشروعه "سوار التواصل  المعروف بين جمهوره بلقب "العقالني" أن يكون أول
التفاعلي" الذي يثري تجربة الوسائط المتعددة عن طريق إحداث نبضات متزامنة على ذراع المستخدم. كما 

صرار ليكون أول فائز ُعماني من خالل مشروعه "الجهاز يسعى "اإل ستراتيجي" سلطان الصبحي بعزيمة وا 
ن المبللة في أماكن الوضوء" الذي يعمل على تنظيف األماكن الخاصة بالوضوء ذاتي التحكم لتنظيف األماك

 في المساجد وأماكن الصالة بصورة آلية.

بلقب  المعروفةيختتم البرنامج موسمه السادس بتتويج المتنافسة اللبنانية رانيا بوجودة ومن الممكن أن 
" الذي يسهم بشكل ةمن فئة اإلناث، وذلك من خالل مشروعها "جهاز نقر الكوس ة" لتكون أول فائز المخططة"

كبير في تقليل الوقت وتوفير الجهد أثناء تحضير األطباق العربية التقليدية. كما يطمح "العلمي" محمد 
نظام الطاقة الشمسية الفّعال" المصمم خالل مشروعه " من بأن يحصد ثاني فوز لبلده باللقبالحوسني 

لتحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية.

ألف دوالر أمريكي، حيث سيتم توزيعها وفقًا  011سيقدم البرنامج للمتنافسين النهائيين جائزة مالية قدرها و 
الحفل الختامي بث يسوف للنتائج النهائية التي يحددها تصويت الجمهور ومشاورات أعضاء لجنة التحكيم. و 

يوم السبت   MBC4على قناة ي يستضيفه خالد الجميلي، ذ"نجوم العلوم"، والللموسم السادس من برنامج 
  مساًء بتوقيت جرينتش. 1011مساًء بتوقيت السعودية/ 0011في الساعة  4152نوفمبر  51الموافق 

-انتهى-



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة0

 www.starsofscience.comالموقع اإللكتروني0 
 https://www.facebook.com/StarsofScienceTVفيسبوك0 
 https://twitter.com/starsofscienceتويتر0 

http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetvيوتيوب0 

 starsofsciencetvإنستاغرام0 

:نجوم العلومنبذة عن برنامج 

الطموحين  المخترعين بهدف دعم وتشجيعمؤسسة قطر بمبادرة من  برنامج تلفزيوني فريد من نوعه أطلق " هونجوم العلوم"

 مهارتهم خالل لتحدي إثبات مرشحاً  21يخضع  السادس حالياً، موسمه وفي. العربي العالم في والتكنولوجيا في مجال العلوم

القطاع. وتجري  وقادة األكاديميين الخبراء من لجنة تحكيم تضم فريقاً  مواجهة الحساسة لالبتكار، تقودهم إلى المراحل

ويتنافس المتسابقون األربعة النهائيون لتقاسم . فقط إلى أن تتبقى أربعة مشاريع والتصميم مرحلة الهندسة حلقات في التصفيات

الجمهور. ألف دوالر أمريكي، حيث يتم تحديد ذلك بناًء على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت 066جائزة قيمتها 

نوفمبر  31سبتمبر ولغاية السبت الموافق  31اعتباراً من يوم السبت الموافق  MBC4وسيبدأ بّث البرنامج على قناة 

4132.

اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

 المعتمد اقتصادها تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة منظمةهي  المجتمع وتنمية والعلوم للتربية قطر مؤسسة

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

 السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل خليفة بن حمد الشيخ الوالد األمير السمو صاحب من كريمة   بمبادرة   5991 سنة قطر مؤسسة

 .إدارتها مجلس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة

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

 القتصاد   الضرورية والسلوكيات المهارات اكتساب من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب

 وتسهم .األساسية العلمية المجاالت من المبتكرة الحلول استخالص طريق عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما .المعرفة على مبني  

 .للمجتمع المباشرة االحتياجات وتلبية التراث على والحفاظ الثقافية الحياة وتعزيز متطّور مجتمع إنشاء في أيضاً  المؤسسة

.http://www.qf.org.qa: اإللكتروني الموقع زيارة يرجى ومشاريعها، قطر مؤسسة مبادرات كافة على للحصول
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MBCنبذة عن مجموعة 

في لندن، لتصبح أول مجموعة قنوات فريدة من نوعها في العالم العربي. وعبر  1991العام في  " MBCتأّسست "مجموعة 
مجموعة إعالمية عالمية مكانة مرموقة لتصبح  "MBCعامًا، تبّوأت "مجموعة  40سجلـّها الحافل والممّيز الذي يمتد على مدى 

لومات. ومن مقّرها الرئيسي في مدينة دبي تثري حياة ماليين المشاهدين من خالل التواصل والتفاعـل معهم، وتزويدهم بالمع
)للترفـيه العائلي(،  MBC1قناة تلفزيونية هـي0  19" اليوم MBCلإلعالم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تضم "مجموعة 

)قناة مخصصة ألطـفال وتضم مزيجًا من البرامج  MBC3)أفالم عالمية على مـدار الساعة(، و  MBC MAX &MBC2 و 
)أفالم ومسلسالت التشويق والمغامرة  MBC Action، و )للمرأة العربية العصرية(MBC4 ية واإلنتاجات المحلية(، و العالم

(، أفالم ومسلسالت وبرامج ومنّوعات عالمية على مدار الساعة)  MBC Varietyباإلضافة إلى برامج من إنتاج محّلي(، و
، )قناة مدفوعة(   MBC+ Dramaوتينية وغيرها مدبلجة إلى العربية(، )دراما عربية وكذلك تركية وهندية والدراما  MBCو

 لقناة العربية تتوجه لمدمني األخبار(، نافذة إضافية) الحدث، و )قناة األخـبار باللغة العربيـة على مدار الساعة(؛  والعربـية
 )قناة الترفيه الراقي والهادف للعائلة المصرية(، مصر MBCو)قناة األغاني الخليجية والعربية على مدار الساعة(، و"وناسة"

MBC و)قناة الترفيه العائلي لألسرة المصرية، ولنقل مباشر لمباريات كرة القدم المصرية(،  2مصر  MBC Bollywood 
التي  MBC PRO SPORTSوشبكة قنوات رياضية كروية هي )أفالم ومسلسالت وبرامج هندية وآسيوية مدبلجة ومترجمة(، 

حطتـين إذاعيتين هما0 قنوات مخصصة لبث المسابقات الكروية السعودية والبرامج الكروية ذات الصلة؛ باإلضافة إلى م 2ضم ت
MBC FM  ،)للموسيقى الخليجية( وبانوراماfm ؛)باإلضافة إلى شركة  )ألنجح االغاني العربية الحديثةO3 وحدة  لإلنتاج(

. كما تنبثـق عن المجموعة عدة مواقع إلكترونية رائدة على شبكة اإلنترنت االنتاج المتخّصصة بالبرامج واألفالم الوثائقية(
الطلب" مجاني حسب وهو أول موقع "فيديو  www.shahid.net، و www.alarabiya.net، و www.mbc.netتتضمن0 

. غيرهاو  www.mbcprosports.net و  www.actionha.net، وفي العالم العربي

بث سبع قنوات بأحدث تقنيات البث العالي الوضوح في منطقة الشرق االوسط  MBC، بدأت مجموعة 2011من يوليو  وابتداءً 
، إضافًة إلى MBC Maxدراما، و MBC1 ،MBC 2  ،MBC 4 ،MBC Action  ،MBCوشمال افريقيا. وتضم القنوات 

 ًا.أيض MBC Varietyتم إضافة قناة  4152وفي عام لهذه الباقة  MBC3تم إضافة  4150قناة العربية. وفي عام 
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