
 

 

 MBC4في موسمه السابع على قناة مؤسسة قطر من برنامج االبتكار  "لعلوم"نجوم ا

 المنطقة فيالمبدعين الموهوبين أفضل  جمعمبادرة رائدة ت

 

، برامج البحث عن مواهب االبتكار العربية تميزاً نجوم العلوم، أكثر  يعود برنامج: 2015سبتمبر  14الدوحة، قطر، 
تلفزيون الواقع وسوف يستضيف الموسم الجديد من برنامج السابع.  هموسمفي  MBC4 قناة هذا الخريف على

بسبب أفضل مواهب االبتكار في تاريخه، وذلك من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،  الترفيهي يالتعليم
 .ة للمشاركة فيهالمقدمالطلبات من  الكبيرةعداد األ

وحين في ممبتكرين الطال من القادم الجيلويأتي برنامج نجوم العلوم، الذي يعد وسيلة إلطالق قدرات اإلنسان لدى 
انطالق  منذو . والتميز الجودة ثقافة تعزيزالرامية إلى  قطر مؤسسة مهمة مع شياً اتم والتكنولوجيا، العلوممجال 

تهم رحلخالل  الشبابالمشاركين الطموحين من  يالعربعالم ال أنحاء جميع في المشاهدين ماليينتابع  البرنامج،
 الموسمتبدأ حلقات  سوفو . العظام المخترعين من القادم الجيل إلى االنضماماإلبداعية التي مضوا فيها على أمل 

 مساءً  الرابعةأو ، رمةمكة المكالساعة السابعة مساًء بتوقيت  تمام ،سبتمبر 18 الجمعة يوم ،MBC4السابع على قناة 
  .بتوقيت جرينتش

ينتهي بها المطاف في  جولةضمن  والتكنولوجيا مو العلفي مجال  اً شابائدًا ر  عشر اثنينطوي البرنامج على اختيار وي
 دورة منساسة الح المراحل على التركيزب ،مشروعهم أفكار تطويريتم تشجيعهم على  حيث الدوحة،العاصمة القطرية، 

 أعمال رجال من مؤلفة تحكيم لجنةويتابع المشاهدون . التصميم إلىوصوًال  يالهندسبدءًا بالجانب  االبتكار،
 مكافأة تتمو . منهم فقط أربعة يبقىإلى أن  المرشحينتقوم بإقصاء  ،التكنولوجيافي  وخبراء ومصممين، ،مرموقين

لحلقة األخيرة من ا فيتهم، وبراع التحمل علىتهم وقدر بفضل ذكائهم  ،ةالنهائيالمشاركين الذين يصلون إلى المرحلة 
 .الفائز تحديدل الجمهور وتصويت التحكيم لجنةت مداوالتشهد و  والتي تبث على الهواء مباشرة ،لبرنامجا

يساهم برنامج " قطر: مؤسسة رئيس المهندي، إبراهيم سعد وفي تعليقه على هذا الموسم من البرنامج، قال المهندس
 في الموجودة المواردمشاركتهم  خالل من ،العربفي تسريع وتيرة تطور الجيل القادم من المخترعين  العلوم نجوم
هو نجاح  العلوم نجومنجاح المرشحين المشاركين في برنامج و . قطر في مزدهرةال والبحثية التكنولوجية البيئة

 والتكنولوجيا مو العليرسون و  االقتصادي، النمو ونحفز ين يالناجحرواد األعمال  حيث أن ،التي تحتضنهم لمجتمعاتل
 ."تعدنا بمستقبل أفضل وجذابة،أكاديمية ومهنية حيوية  مجاالتك



 

 أنحاء جميعإلى  العلوم نجومتسافر لجنة تحكيم برنامج  ،األذكى بين أبناء المنطقةو  فضلاأل على العثوروفي سبيل 
مرشحًا فقط  12ويتم اختيار . البرنامجأول أربع حلقات من  خالللمقابلة المرشحين المحتملين  جولة في العربي العالم

 مؤسسة في العضو والتكنولوجيا، للعلومواحة قطر  في العلوم نجوممختبرات  إلى للسفر ،متقدمينال آالفمن بين 
تصاميمهم  اختباروسيتم . اختراعاتهم من نماذج وبناء أفكارهم لصقل مرشدينوسيعملون هناك بإشراف . قطر

وسيتقاسم . مهاراتهم في الهندسة والتصميم بتقييم التحكيم لجنةإقصاء تقوم خاللها  حلقاتواختراعاتهم خالل 
 حلقةالكبرى خالل  بالجائزة الفائزيتم تحديد  بينما ،دوالر 600,000مالية قدرها  جائزة الفائزونالمتسابقون األربعة 

 .ومباشر حي بث في خاصة نهائية

عضو لجنة التحكيم الدائم والمدير العام لمركز ِشل قطر للبحوث والتكنولوجيا في  صالح، الرحمن عبد يوسف ويقول
 نجومبرنامج  فيطلبات للمشاركة  الشباب المبدعين من اآلالف عشرات مقدّ " :واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر

والتي تنطوي على  ،في عدد الطلبات المقدمة هذا العامنموًا دى سنواته السبع الماضية. ونحن نالحظ م على العلوم
 كبير تحدٍّ أمامنا  سيكونو . المتفوقة األكاديمية المؤهالت عن فضالً  نوعها، من فريدةال والخبرات المواهبمزيد من ال
 ".مرشحًا فقط من بين جميع هؤالء 12ختيار ال

وقد . والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا للعلوم وسفراء العربي للشباب قدوة بمثابة العلوم نجومو برنامج خريجعد ويُ 
 عمل اتورش في تهمشاركمن خالل م المجتمع، خدمة في الساعات مئاتالمشاركون السابقون في البرنامج  كرس

ساهم العديد منهم في إطالق و . المنطقة أنحاء مختلف في العربي الشباب إللهامناقشات مؤتمرات (تيد) وم ومؤتمرات،
 المشورةموا وقدّ  دولية محافل في خبراتهمكما شارك البعض . المنطقة فيجديدة  شركاتتأسيس و  ناجحة منتجات

، والبالغ اآلن حتى العلوم نجوموا في برنامج ظهر  الذين نو المرشحوسجل . الطموحينتكرين لمبوالنصح لغيرهم من ا
من  البعض بعضهم معويمكن لمتابعي البرنامج التفاعل . شركة 17 واوأسس ،اختراعة براء 76مرشحًا،  92عددهم 
 2 من أكثرالخاصة بالبرنامج  الفيسبوك، حيث تضم صفحة االجتماعية عالماإل وسائلعلى  البرنامج صفحاتخالل 
هذا ويستمر الموقع اإللكتروني . متابع 50,000 من أكثر وٕانستجرام يوتيوبو  تويتر قنواتبينما تضم  ،معجب مليون

 .البرنامج مشاهدة تجربة إلثراء المصممة الميزات من العديدوفير ت في العلوم نجوملبرنامج 

ًا مبدع 12يتابع المشاهدون  سوفو . للبرنامج كمضيف الجميلي خالد عودة العلوم نجومويشهد الموسم السابع لبرنامج 
 اليومية الحلقاتمتابعة مشوار المشتركين بأكمله من خالل  ويمكن. ات تبث في وقت الذروةحلق 10خالل  ونافسيتن
، أو الواحدة مكة المكرمةالساعة الرابعة مساًء بتوقيت  فيأكتوبر  10 السبتاعتبارًا من يوم  هابث يبدأوالتي س ،فقةاالمر 

 . MBC4 قناة علىظهرًا بتوقيت جرينتش 

 - انتهى- 



 

   االتصال بـِ:للمزيد من المعلومات، يرجى 
  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 
  starsofsciencetv إنستغرام

 
  

 نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

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

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

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

 ذلك بناًء على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.

على  2015نوفمبر  20سبتمبر ولغاية الجمعة الموافق  18اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق وسيبدأ بّث البرنامج 
 .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 

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 SPORTSوشبكة قنوات رياضية كروية هي 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 مMBCتوى النوعي العائد ألبرز قنوات مروحة واسعة من المح

باإلضافة إلى  (ألنجح االغاني العربية الحديثة)؛ fmوبانوراما (للموسيقى الخليجية)،  MBC FMإذاعيتين هما: 
ا تنبثـق عن المجموعة عدة مواقع . كم(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  ،MBCط وشمال افريقيا. وتضم القنوات الشرق االوس

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

 

 

 


