
 

  

على  استعداًدا للحلقة النهائية برنامج نجوم العلومفي ت التصميم حلقاإسدال الستار على 
MBC4  

ا على المرشح الفلسطيني همتفوقيضمنان موقًعا في النهائيات بعد المرشحان المصري عمر والجزائري مراد 
 نديم 

 ت ألفضل مخترع شاب في المنطقةيصومدعو للتالعالم العربي 

 
 

 مانثع بن محمد ومراد مصر، من حامد عمر الشابان المخترعان تجاوز: 2015 نوفمبر 14 قطر، الدوحة،
 عرضي الذي العلوم نجوم برنامج في النهائيين المرشحينب لاللتحاقطريقهم  في  األخيرة العقبة الجزائر، من
بمبادرة من مؤسسة قطر  انطلقبرنامج "تعليمي وترفيهي" من برامج تلفزيون الواقع  وهو ،MBC4قناة  على

 مرحلة ضمن مثيرة حلقة خالل فلسطين من الرفاعي نديم على تفوقهما بعدللتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 
  . التصميم

خوضهما لمنافسة ضد مخترعين  بعدتأهال للجولة النهائية موقعهما في النهائي  اللذان المرشحان وَضِمن
في تحقيق ثمار رؤية مؤسسة  يساهمالذي  البرنامج، في إثارة أكثر تبدو أفكارهم جعل او حاولشبان آخرين 

  قطر الرامية إلى تشجيع وتسهيل مهمة الجيل القادم من مخترعي التكنولوجيا والعلوم الطموحين في المنطقة. 

 وحصل ،التحكيم لجنة من جماعية إشادة علىالكمال  من قريبةيتمتع بدرجة  الذي عمر نموذج حاز وقد
 التصفيات في األخير للمقعد حجزه في مراد لجهاز السلسة الفعالية ساهمت بينما ،جًدا عالية درجة على

 .نديم حساب على النهائية

 البلوي حسن وهمفي حلقة التصفيات النهائية،  أقرانهم مع الختامية المواجهة اآلن ومراد عمر من كل ويترقب
على الهواء  تُبثالحلقة الختامية التي  وخالل. سوريا من جيب أبو ويمان السعودية، العربية المملكة من

 السعودية، العربية المملكة بتوقيت مساءً  السابعة الساعة تمام في نوفمبر، 20 الموافق الجمعةمباشرة يوم 



 

 األول بالمركز الفوز على النهائيون المرشحون نافسسيت ،MBC4قناة  على جرينتش بتوقيت مساءً  الرابعة
 وتصويت التحكيم لجنة مداوالت خالل مندوالر أمريكي،  600.000نقدية قيمتها  جائزةعلى  والحصول
 .العربي العالم في الجمهور

 12تابع المشاهدون  ،إلى جانب الحلقات اليومية المصاحبة الذروة وقت في عرضتحلقات  10 مدار وعلى
 المرشحين إقصاء يتمو أفكارهم إلى نماذج عملية.  يحولون وهم المنطقة فيأفضل المبتكرين  منمرشحًا 
 عالميين متخصصينمع  خاللهاحساسة يتعاونون  تنافسيةمراحل  فيتدريجي  بشكلحلقات البرنامج  خالل
 .التابعة لمؤسسة قطر والتكنولوجيا للعلوم قطر واحة مختبرات فيالهندسة والتصميم  مجالفي 

 المخترعون تعرض حيث ،المتبقين للمرشحين االبتكار رحلة في األخيرة قبل الخطوة الجمعة يوم حلقة وكانت
 لتجنب سعيه وفي. االستعمال وسهلة جذابة منتجات إلى وتحويلها اختراعاتهم لتعزيز لتحديات الشباب
 وأمضوا مضى، وقت أي من أكبر جهوداً م ونديم ومراد عمر من كلٌّ  بذل البرنامج، من واإلقصاء الخسارة
 لجنة أمام ابتكاراتهم لعرض استعداداً  والتكنولوجيا للعلوم قطر واحة مختبرات في الطوال الليالي من العديد
 .التحكيم

 المدير ،صالح الرحمن عبد يوسف السيد الدائمين العضويننجوم العلوم من  برنامج تحكيم لجنة وتتشكل
المدير التنفيذي لمركز التكنولوجيا  ،مراد فؤاد والبروفيسور والتكنولوجيا، للبحوث قطر ِشل لمركز العام

اإلسكوا التابعة لألمم المتحدة. ويرافقهم المحّكم المرموق جيمس لو، المصمم المبتكر  مؤسسةباإلقليمي 
  . المبتكرة المعماريةومؤسس شركة جيمس لو سايبرتيكتشر إنترناشيونال، الرائدة في مجال التصاميم 

 المسمى به الخاص ستشعاراال زاوجه هتطبيق بفخر مقدّ نديم أول من وقف أمام لجنة التحكيم، حيث  وكان
"Fittastic منح يةكيفل وصفه خاللو . سلوكهم علىالمشي الرياضية  أجهزة"، والذي يكافيء مستخدمي 

 بممارسة اللعب دمج خالل من ،سواء حد على البدنية للياقةا حترفيوم لمبتدئينا للرياضيين مكافآتالتطبيق 
 صارماً  اً استجواب واجهأنه  إال. العامة الصحة على إيجابي بشكل اختراعهسيؤثر  كيف نديم وضح الرياضة،

 لعمومبه سيروق  الخاص التطبيقفي ما إذا كان تصميم  تشككهم أبدوا الذين ،التحكيم لجنةأعضاء  قبل من
 .عدمه من الجماهير



 

 يحسنو  ارتداؤه يمكن جهادلإل محلل جهاز وهو ،"Digiheart" جهاز مخترع ،مراد هوالمتسابق التالي  كانو 
 الجزائري الشاب أبهر وقد. والذهني البدني جهاداإل بين التمييز طريق عن الصحية الحالة تشخيص وسائل
 اعتبر جيمسأن لو  إال. الجهاز وكفاءة بساطةل تصميمه تعزيز لكيفية شرحه خالل منالتحكيم  لجنة أعضاء

سيكون  الحجم كبير جهازال أن إلى لو السيد وأشار. ضعف نقطة يعد" Digiheart"حجم جهاز  كبرأن 
 محبيما قد يحدث خطًرا يتمثل في امتناع العمالء المحتملين من  هوو  المالبس، تحتارتداؤه  تم إذاقبيحًا 
 .عن ارتدائه واألناقة الموضة

". ةسند"أطلق عليه اسم  والذي ،الذي اخترعه المحسن والمطور الصالة كرسي عن عمر كشف ،وأخيراً 
 اإلعاقاتذوي  من لمصلينل المساجد في والوقوف الجلوس في مساعدةالهذا الجهاز الذي يوفر  حظيو 

تقديم عمر للجهاز  وكان. على حد سواء صالح والسيد ،لو السيدو  مراد، فؤاد البروفيسور ةشادبإ الجسدية
 .وعملياً  ذكياً  جهازاً  كوني كيل" ةسند" كرسي تصميم في واجهه الذي للتحدي وصفه خالل ،ومتوازناً  ماهراً 

 من% 30تقييم البراعة الصناعية لتصاميمهم، بينما تم احتساب  عبر% من نقاط المتسابقين 50 منح وتم
 والقيادة الحنكة مستوىعلى  بناءً  النقاط% من 20 منح معتسويق منتجاتهم،  قابليةالنقاط بناًء على تقييم 

 .المتسابقون أظهرها التي

 أصل من نقطة 92 على حصلهذه الحلقة، حيث  خالل ةدرج أعلىب عمر فوز في" ةسند" جهاز ساهم وقد
" Fittastic" نديمعلى جهاز  متفوقاً  الثاني، المركز في" Digiheartحل جهاز مراد " بينما. نقطة 100

 .األربعة النهائيين المتأهلين بين له مكاناً  الجزائريالمخترع  ليضمن

 زمالءو  ومصممين ومهندسين أعمال كرواد مهاراتنا طورنا لقد"تعليق له بعد انتهاء الحلقة، قال عمر:  وفي
 األخيرة الحلقة نتيجة عن النظر بغضو . والتكنولوجيا لعلومل قطر احةو  إلى لناو وص منذبشكل كبير جدًا 

 ".العلوم نجوم برنامجمشاركتنا في  خالل من بثمن تقدر ال خبرة نااكتسب قد أننا أعتقد فأنا ،مقبلةال

 األمر بات ،العصيبة التنافسية قصاءاإل حلقات من والعديد الدؤوب العمل من أشهر بعد: "قائالً  مراد وأضاف
أردت فقط أن أرفع رأس  لقد. النهائيات إلى الواصلين ترتيب قررلي العربي لعالما في لجمهورنا اآلن امتروكً 
 ".العلوم نجومفخرًا لبلدي الجزائر بالفوز في برنامج  وأحقق عائلتي



 

يوم  MBC4قناة  على عرضحلقة ختامية مباشرة خاصة ت في "العلوم"نجوم  برنامجل السابع الموسم ويختتم
 بتوقيت عصراً  الرابعة/ السعودية بتوقيت مساءً  السابعة الساعة تمام، في 2015 نوفمبر 20 الموافقالجمعة 
 مخترع أفضل اختيار في للمساعدة بالتصويت العربي العالم أنحاء مختلف في المشاهدون وسيقوم. غرينتش
  التي يقدمها خالد الجميلي. ،النهائية التصفيات حلقة في شاب عربي

 للمزيد من التفاصيل حول التصويت، يرجى زيارة:

  الصفحة العربية

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

  الصفحة االنجليزية 

now-http://www.starsofscience.com/english/vote   

 
 

 -انتهى-

  للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـِ: 
  تايلور بوسونغ أو حنان الركاني

  44364385 974 +هاتف: 
  www.starsofscience.comالموقع اإللكتروني 

  .facebook.com/StarsofScienceTVhttps://wwwفيسبوك 
   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، ويعتبر البرنامج الرائد في المنطقة في مجال االبتكار. ويهدف البرنامج إلى دعم وتشجيع 

 12ين في مجال العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي. وفي موسمه السابع حاليًا، يخضع المخترعين الطموح
مرشحًا لتحدي إثبات مهاراتهم خالل المراحل الحساسة لالبتكار بينما يتعاونون مع مشرفين رائدين في 

بقين ومنتجاتهم المبتكرة القطاع. وتقوم لجنة تحكيم البرنامج التي تضم فريقًا من الخبراء بتقييم وٕاقصاء المتسا
في حلقات الهندسة والتصميم إلى أن تبقى أربعة مشاريع فقط. ويتنافس المتسابقون األربعة النهائيون لتقاسم 

ألف دوالر أمريكي، حيث يتم تحديد ذلك بناًء على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم  600جائزة قيمتها 
 وتصويت الجمهور.

نوفمبر  20سبتمبر ولغاية الجمعة الموافق  18وسيبدأ بّث البرنامج اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 
 .MBC4على قناة  2015

 

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

 تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة هي منظمة المجتمع وتنمية والعلوم للتربية قطر مؤسسة
 على بالنفع يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون على المعتمد اقتصادها

 الوالد األمير السمو صاحب من كريمةٍ  بمبادرةٍ  1995 سنة قطر مؤسسة تأّسست .بأكمله والعالم قطر دولة
 .إدارتها مجلس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل خليفة بن حمد الشيخ

 خالل من المجتمع وتنمية والعلوم، والبحوث للتعليم، الشاملة االستراتيجية مهمتها بتحقيق قطر مؤسسة وتلتزم
 اكتساب من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب للتعليم قطاع إنشاء

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



 

 متطّور مجتمع إنشاء في أيضاً  المؤسسة وتسهم .األساسية العلمية المجاالت من المبتكرة الحلول استخالص
 .للمجتمع المباشرة االحتياجات وتلبية التراث على والحفاظ الثقافية الحياة وتعزيز

 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  1991في العام  " MBCتأّسست "مجموعة 
" مكانة مرموقة MBCعامًا، تبّوأت "مجموعة  23العربي. وعبر سجلـّها الحافل والممّيز الذي يمتد على مدى 

لتصبح مجموعة إعالمية عالمية تثري حياة ماليين المشاهدين من خالل التواصل والتفاعـل معهم، وتزويدهم 
علومات. ومن مقّرها الرئيسي في مدينة دبي لإلعالم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تضم "مجموعة بالم

MBC قناة تلفزيونية هـي:  20" اليومMBC1  (للترفـيه العائلي)، و MBC MAX &MBC2  أفالم عالمية)
مية واإلنتاجات (قناة مخصصة ألطـفال وتضم مزيجًا من البرامج العال MBC3على مـدار الساعة)، و 

(أفالم ومسلسالت التشويق والمغامرة  MBC Action(للمرأة العربية العصرية)، و MBC4 المحلية)، و 
(أفالم ومسلسالت وبرامج ومنّوعات عالمية على    MBC Varietyباإلضافة إلى برامج من إنتاج محّلي)، و

التينية وغيرها مدبلجة إلى العربية)، دراما (دراما عربية وكذلك تركية وهندية و  MBCمدار الساعة)، و
(قناة مدفوعة) ، والعربـية (قناة األخـبار باللغة العربيـة على مدار الساعة)؛ ، والحدث    MBC+ Dramaو

و"وناسة"(قناة األغاني الخليجية والعربية على مدار  لقناة العربية تتوجه لمدمني األخبار)، (نافذة إضافية
(قناة الترفيه العائلي  2مصر MBCالترفيه الراقي والهادف للعائلة المصرية)،  مصر (قناة MBCالساعة)، و

(أفالم ومسلسالت  MBC Bollywood  لألسرة المصرية، ولنقل مباشر لمباريات كرة القدم المصرية)، و
التي  MBC PRO SPORTSوبرامج هندية وآسيوية مدبلجة ومترجمة)، وشبكة قنوات رياضية كروية هي 

 MBC USAنوات مخصصة لبث المسابقات الكروية السعودية والبرامج الكروية ذات الصلة؛ وق 4تضم 



 

" موّجهة للجمهور العربي المتواجد في الواليات المّتحدة األميركية، وهي Dish Network(قناة على "
، من أفالم ومسلسالت MBCمخصصة لعرض مروحة واسعة من المحتوى النوعي العائد ألبرز قنوات 

(ألنجح  fm(للموسيقى الخليجية)، وبانوراما  MBC FMرامج)؛ باإلضافة إلى محطتـين إذاعيتين هما: وب
لإلنتاج (وحدة االنتاج المتخّصصة بالبرامج واألفالم  O3باإلضافة إلى شركة  االغاني العربية الحديثة)؛

 اإلنترنت تتضمن: الوثائقية). كما تنبثـق عن المجموعة عدة مواقع إلكترونية رائدة على شبكة
www.mbc.net و ،www.alarabiya.net و ،www.shahid.net  وهو أول موقع "فيديو حسب

 . وغيرها www.mbcprosports.net و   www.actionha.netالطلب" مجاني في العالم العربي، و

بث سبع قنوات بأحدث تقنيات البث العالي الوضوح في  MBC، بدأت مجموعة 2011وابتداًء من يوليو 
،  MBC1 ،MBC 2  ،MBC 4 ،MBC Actionمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا. وتضم القنوات 

MBC دراما، وMBC Max تم إضافة  2013، إضافًة إلى قناة العربية. وفي عامMBC3  لهذه الباقة وفي
  أيضًا. MBC Varietyتم إضافة قناة  2014عام 


