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  MBC4مخترعًا عربيًا يتنافسون في برنامج "نجوم العلوم" على قناة اثنا عشر 

  انطالق مرحلة الهندسة في الموسم السابع

ليتم  المتقدمين آالفعلى  العربي العالممن مخترعًا واعدًا  اثنا عشرتفّوق  – 2015 أكتوبر 10 الدوحة،
برنامج تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي الذي  ،"العلوم نجوم"برنامج  من السابع الموسمهم للمشاركة في اختيار 

  .MBC4على قناة  المجتمع وتنمية والعلوم للتربية قطر مؤسسةتنظمه 

بذلون أقصى ي نالذي ،المتسابقينقوية بين  ةنافسالتي تشهد م الهندسة مرحلةلتبدأ  ختيارواختتمت جولة اال
 إطالقالرامية إلى  قطر مؤسسة مهمةمما يرتقي بعملية،  نماذج إلىأفكارهم  لتحويل المرشدين معجهودهم 
 .والتكنولوجيا العلومفي مجال  المبدعينو  الطموحين الشباب من القادم الجيل لدى البشرية الطاقات

 األردن،و  الجزائر،و  مصر،و  السعودية، العربية المملكةن الذي تم اختيارهم إلى يتسابقالمأصول عود تو 
 منذ "العلوم نجومبه برنامج " تميز الذيواالنتشار  الكبير التنوع عكس، وتونس، ما يسورياو  لبنان،و  فلسطين،و 

 في المشاكلقادرة على معالجة ال الذكيةللمشاركين أحدث التقنيات  المتميزة االختراعاتتستخدم و . تأسيسه
 المتجددة والطاقة والرياضة، ،ةجسديصحاب اإلعاقات الأل والتنقل الطبي، التشخيص مثل متنوعة مجاالت
 .والتغذية

 الشرق منطقة أنحاء مختلف من المتقدمين آالفت مقابلة تم العلوم، نجوم من األولى الثالث الحلقاتوخالل 
 حلقة فيو . العديد من الدولّم خبراء بارزين ضلجنة تحكيم تزارت فيها جولة  في أفريقيا وشمال األوسط

يتأهلوا إلى المرحلة التالية لمتقدمًا  17أصل  منمخترعًا  12 التحكيم لجنة أعضاء اختار ،األخيرة "المجلس"
 للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. قطر مؤسسة عضو والتكنولوجيا، للعلوم قطروذلك في واحة  ،نافسةالم من

 ثالث فيالمشتركون  سوف يتنافس حلقات، ثالثعلى  تمتد التي هامةال الهندسة مرحلةتأهلهم لومع 
 ااختراعاتهبتطوير  مجموعة كلوسوف تقوم . واألرجواني واألحمر األزرقتحمل األلوان  منفصلة مجموعات

هناك، سيحظى و . سواء حد الشريف على والتنافس الجماعي روح العمل بهدف تعزيز المختبر نفس في
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 ذلك في بما المجاالت، من العديد فييعتبرون خبراء بارزين  الذين المرشدين من والدعم المشورةالمتسابقون ب
 النفس. وعلم التنفيذي والتدريب والتصميم الهندسة

 منمكّونة  مجموعة لكل واحدة حلقةمع تخصيص  ،جهود المخترعين تقييموسيقوم الخبراء في لجنة التحكيم ب
 .البرنامج من التالية المرحلة إلى مجموعة كل من نامرشحوسيتأهل . مرشحين أربعة

كشف  قبعة( فكرته تطوير على مليعس الذي ،من السعودية البلوي حسنكًال من  الزرقاء المجموعةوتضّم 
من  الرفاعي نديمو  ،)سوار ترجمة لغة الصم والبكم( من مصر خالد حازمإليه المخترع  وسينضم. )النعاس
 ).ذكي براد(من تونس  العيارينوال و  ،)تفاعلي برنامج رياضي( فلسطين

جيب من  أبو يمانو  ،)مكتبي ذكي مصباح(من لبنان  غصينال أديبكًال من  الحمراء المجموعةوستضّم 
من بن عصمان  محمد مرادو  ،)المياه نقيةلتنباتي فلتر (من األردن  عايش ميمونةو  ،)شمسية غسالةسوريا (

  ).محلل نفسي عبر تخطيط القلبالجزائر (

 نموذجتطوير  لىع عملالذي ياألرجوانية، فسوف تضّم كًال من عبداهللا الدوسري من السعودية  أما المجموعة
 ،)المرمى ساحر مدرب آلي ل( تونسمن  عثمان فوزي نباج إلى، )لمطاراتلكرسي ذكي (الختراعه  أولي
َزّحاف آلي لصعود ( فلسطينمن  حناويال وحسام ،)في المساجد لمصّلينل كرسي(من مصر  حامد مروع
  ).درجال

ا: والتكنولوجي لبحوثِشل قطر ل لمركز العام والمديرعضو لجنة التحكيم  الرحمن، عبد يوسف السيد وقال
 هذاأن  من الرغم علىقّدمة. و الم االختراعات وتنوع نطاقفي جودة و مستمرًا تحّسنًا  موسم كلفي نشهد "
 والتكنولوجيا، العلوم مستقبلبناء  في العرب نو المبدعالتي يتمتع بها  كبيرةات المهار عتبر دليًال على الي جهو الت

إذ  للكثيرين، كبير إلهام مصدر الشباب هؤالء رحلةتكون وسوف . التقييمزيد من تعقيد وصعوبة يإال أنه 
  ".المنطقة في واالبتكار والتكنولوجيا مو بالعل االهتمامستسهم في تعزيز 

في  المشاهدينرافق ، بعد أن ويشهد الموسم السابع لبرنامج نجوم العلوم عودة خالد الجميلي كمضيف للبرنامج
 للمشاهدين مكنأهدافهم. وي تحقيقتسابقون لالم يسعى مابين السابقة، المواسمالرائعة في  لحظاتال من الكثير
 اً عصر  04:00الساعة  في أكتوبر 10 السبت يوم من اعتباراً  اليومية الحلقات خالل منمستجدات ال متابعة
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حلقة اإلقصاء األولى من  بث وسيتم. MBC4على قناة  جرينتش بتوقيتظهرًا  01:00بتوقيت السعودية/
عصرًا  04:00مساًء بتوقيت السعودية/ 07:00الساعة  في أكتوبر 16الموافق  لجمعةمرحلة الهندسة يوم ا

وسيختتم الموسم السابع فعالياته بحلقة أخيرة تبث على الهواء مباشرة، . MBC4على قناة  جرينتشبتوقيت 
 النقدية جائزةال لتقاسمالجمهور  الفائزين بناًء على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويتيتم اختيار س حيث
  دوالر أمريكي. 600,000 بقيمة

  -انتهى-

  للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـِ: 
  ركانيالأو حنان  اليكس واغنر

  44364385 974 +هاتف: 
  www.starsofscience.comالموقع اإللكتروني 

  https://www.facebook.com/StarsofScienceTVفيسبوك 
   https://twitter.com/starsofscienceتويتر 

  http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetvيوتيوب 
  starsofsciencetvإنستغرام 

 
  

 نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

"نجوم العلوم" هو برنامج تلفزيون واقع تعليمي ترفيهي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 
مجال االبتكار. ويهدف البرنامج إلى دعم وتشجيع المخترعين الطموحين في ويعتبر البرنامج الرائد في المنطقة في 

مرشحًا لتحدي إثبات مهاراتهم  12مجال العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي. وفي موسمه السابع حاليًا، يخضع 
حكيم البرنامج التي تضم خالل المراحل الحساسة لالبتكار بينما يتعاونون مع مشرفين رائدين في القطاع. وتقوم لجنة ت

فريقًا من الخبراء بتقييم وٕاقصاء المتسابقين ومنتجاتهم المبتكرة في حلقات الهندسة والتصميم إلى أن تبقى أربعة 
ألف دوالر أمريكي، حيث يتم تحديد  600مشاريع فقط. ويتنافس المتسابقون األربعة النهائيون لتقاسم جائزة قيمتها 

 أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.ذلك بناًء على مشاورات 
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على  2015نوفمبر  20سبتمبر ولغاية الجمعة الموافق  18وسيبدأ بّث البرنامج اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 
 .MBC4قناة 

 

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

 تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة هي منظمة المجتمع وتنمية والعلوم للتربية قطر مؤسسة

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

 خليفة بن حمد الشيخ الوالد األمير السمو صاحب من كريمةٍ  بمبادرةٍ  1995 سنة قطر مؤسسة تأّسست .بأكمله والعالم

 .إدارتها مجلس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل

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

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

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

 الثقافية الحياة وتعزيز متطّور مجتمع إنشاء في أيضاً  المؤسسة وتسهم .األساسية العلمية المجاالت من المبتكرة

 .للمجتمع المباشرة االحتياجات وتلبية التراث على والحفاظ

 اإللكتروني الموقع زيارة يرجى ومشاريعها، قطر مؤسسة مبادرات كافة على للحصول

http://www.qf.org.qa 

 

 MBCنبذة عن مجموعة 

في لندن، لتصبح أول مجموعة قنوات فريدة من نوعها في العالم العربي.  1991العام في   " MBCتأّسست "مجموعة 
مجموعة مكانة مرموقة لتصبح  "MBCعامًا، تبّوأت "مجموعة  23وعبر سجلـّها الحافل والممّيز الذي يمتد على مدى 
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لومات. ومن مقّرها إعالمية عالمية تثري حياة ماليين المشاهدين من خالل التواصل والتفاعـل معهم، وتزويدهم بالمع
قناة تلفزيونية هـي:  20" اليوم MBCالرئيسي في مدينة دبي لإلعالم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تضم "مجموعة 

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

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

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

 2مصر MBC(قناة الترفيه الراقي والهادف للعائلة المصرية)،  مصر MBCولخليجية والعربية على مدار الساعة)، ا
(أفالم  MBC Bollywood  و(قناة الترفيه العائلي لألسرة المصرية، ولنقل مباشر لمباريات كرة القدم المصرية)، 

 MBC PRO SPORTSقنوات رياضية كروية هي وشبكة ومسلسالت وبرامج هندية وآسيوية مدبلجة ومترجمة)، 
(قناة  MBC USAقنوات مخصصة لبث المسابقات الكروية السعودية والبرامج الكروية ذات الصلة؛ و 4التي تضم 

" موّجهة للجمهور العربي المتواجد في الواليات المّتحدة األميركية، وهي مخصصة لعرض Dish Networkعلى "
حطتـين ، من أفالم ومسلسالت وبرامج)؛ باإلضافة إلى مMBCمروحة واسعة من المحتوى النوعي العائد ألبرز قنوات 

باإلضافة إلى  بية الحديثة)؛(ألنجح االغاني العر  fmوبانوراما (للموسيقى الخليجية)،  MBC FMإذاعيتين هما: 
. كما تنبثـق عن المجموعة عدة مواقع (وحدة االنتاج المتخّصصة بالبرامج واألفالم الوثائقية) لإلنتاج O3شركة 

، و www.alarabiya.net، و www.mbc.netإلكترونية رائدة على شبكة اإلنترنت تتضمن: 
www.shahid.net  والطلب" مجاني في العالم العربيحسب وهو أول موقع "فيديو ،www.actionha.net   و 

 www.mbcprosports.net 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 Varietyاة قن
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