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 MBC4قناة  عمىمن برنامج نجوم العموم  7الموسم في  زيفو  يمان أبو جيب

 يفوز بالمركز األول سوريا مخترع من

الحمقة في حققًا فوزًا مذىاًل م سوريا من يمان أبو جيب تأّلق المخترع الشاب - 0202نوفمبر  02الدوحة، 
برنامج السابع من موسم اللينتيي الدوحة، العاصمة القطرية نجوم العموم في برنامج من ختامية المباشرة ال

، ويبّث عمى قناة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمعتمفزيون الواقع التعميمي الترفييي الذي تنّظمو 
MBC4. 

لى جو ، تصويت المشاىدين في جميع أنحاء العالم العربيومن خالل   تمكن ،لجنة التحكيم مشاوراتنب اا 
ألف دوالر  033البالغة ما يكفي لمفوز بالجائزة األولى  يأ ،% 37.2 نتيجةحصد أن يمن  يمان أبو جيب

الموسم في  الفائز بالمركز األول وتأّلق ،Glean لذي يحمل اسما الغسالة الشمسية أمريكي بفضل اختراعو
 .إصراره وجيده بفضلنجوم العموم السابع من برنامج 

كأول برنامج تمفزيون واقع تعميمي ترفييي مخّصص  9332برنامج نجوم العموم في عام تم إطالق قد ىذا و 
رؤية  تحتوتنطوي ىذه المبادرة  ،لالبتكار، وييدف إلى إلقاء الضوء عمى الجيل المقبل من المبتكرين العرب

 استحواذ المعرفة.اإلنسان، من خالل خمق بيئة تسيل التعمم و  قدراتمؤسسة قطر الشاممة والرامية إلى إطالق 

برصيد Sanda  كرسي المصمين ، صاحب اختراععمر حامد مخترعفكان من نصيب الالمركز الثاني، أما 
حماس الجميور ىذا  عمر حامدوأليب  ألف دوالر أمريكي. 053بذلك  كسبيل،  % 23.1إجمالي بمغ

 .المجتمع التأثير إيجابيًا فيبالشغوفة بشخصيتو الموسم 



 

  %في المركز الثالث برصيد المممكة العربية السعوديةمن حسن البموي ة صاحب الحمول البناءالمخترع  وجاء
 محمد مراد بن عصماناألكاديمي بامتياز أما المخترع . خوذة كشف النعاس WakeCapمع اختراعو  20.4
المركز الرابع برصيد ، فحّل في DigiHeartالمحمل النفسي عبر دقات القمب صاحب اختراع ، الجزائرمن 

محمد مراد بينما تم منح  والر أمريكي،ألف د 033عمى جائزة نقدية بقيمة حسن البموي   وحصل. % 19.3
 .دوالر أمريكيألف  53بن عصمان 

ت مشاركتي في لقد كان3 "الفائز بالمركز األول في الموسم السابع من برنامج نجوم العموم يمان أبو جيبوقال 
 مميزة ال تتكرر سوى مرة واحدة في العمر. وم العموم تجربة نج برنامج

، الشباب مثمي خترعينممتوفير الموارد والخبرات لمن خالل و  ؛الرائعةفي ىذه المسابقة  سوريا تمثيلأنا فخور ب
لن ومن اآلن وصاعدًا،  ،العموم واليندسة والتصميم في العالم العربيفي تعزيز االىتمام بمؤسسة قطر تسيم 

عمى قدرتيم بالشباب في جميع أنحاء المنطقة الثقة بل سأسعى لمنح ، Glean تطويرىدفي عمى يقتصر 
 ".تحسين حياة الناس من خالل االبتكار

، عاماً  05إلى  01 من عمرالمتقدمين  ليستقبل العام المقبلثامن في و البموسمنجوم العموم يعود سوف و 
العالم العربي ليدخموا المنافسة مع أفكار واعدة تساىم في حل تحديات  سيتم اختيارىم بدقة من مختمف أنحاءو 

التنمية المستدامة في الدول العربية وتعود بالفائدة عمى مجتمعاتيم وذات تأثير إقميمي وعالمي، وستتنوع 
 .مشاريعيم لتعنى بمجاالت الحوسبة وتكنولوجيا المعمومات والطاقة والبيئة والصحة وعموم الطب الحيوي

، مثل لتطوير المنتجات اً ومنحتضمن جوائز نقدية لتين لنيائيالمفائزين جوائز التنويع ب سيقوم البرنامج أيضاً و 
 مة لمفائزين إلى مميون دوالر أمريكي. المقدّ القيمة اإلجمالية لمجوائز وسترتفع  ،األعمالبرامج احتضان 

نجوم العموم وال يزال ىناك متسع من الوقت أمام المخترعين الراغبين بالمشاركة في الموسم الثامن من برنامج 
المرشحين ندعو و  ،9302يناير  03 بتاريخنترنت اإلالق باب الطمبات عبر غلتقديم طمباتيم، حيث سيتم إ



 

نجوم متقدم بطمباتيم لممشاركة عبر الموقع اإللكتروني الرسمي لبرنامج لمنطقة لجميع أنحاء اواعدين من ال
 .3www.starsofscience.com العموم

### 

 لممزيد من المعمومات، يرجى االتصال بـِ: 
 تايمور بوسونغ أو حنان الركاني

 44364385 974 +ىاتف3 
 لممزيد من المعمومات، يرجى زيارة: 

 www.starsofscience.comالموقع اإللكتروني 
 https://www.facebook.com/StarsofScienceTVفيسبوك 
  https://twitter.com/starsofscienceتويتر 

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

 
 نبذة عن برنامج نجوم العموم:

يعود نجوم العموم البرنامج التمفزيوني العممي الرائد في العالم العربي، والذي أطمقتو مؤسسةة قطةر لمتربيةة والعمةوم وتنميةة 
مةةع موسةةم ثةةامن يحمةةل تطةةورات جديةةدة فةةي الشةةكل  9302فةةي العةةام  MBC4المجتمةةع، ليطةةل مةةن جديةةد عبةةر شاشةةة 

 والمضمون.

اختيةارىم بدقةة مةن مختمةف أنحةاء العةالم العربةي ليةدخموا المنافسةة مةع عامًا سيتم  05إلى  01تسعة مشتركين من عمر 
أفكةةار واعةةدة تسةةاىم فةةي حةةل تحةةديات التنميةةة المسةةتدامة فةةي الةةدول العربيةةة وتعةةود بالفائةةدة عمةةى مجتمعةةاتيم وذات تةةأثير 

يئةةة والصةةحة وعمةةوم إقميمةةي وعةةالمي، وسةةتتنوع مشةةاريعيم لتعنةةى بمجةةاالت الحوسةةبة وتكنولوجيةةا المعمومةةات والطاقةةة والب
 الطب الحيوي. 

سةتتنافس ألمةةع العقةول العربيةةة عبةةر أفكةار مبتكةةرة، وضةةمن مةرحمتين3 "تنفيةةذ النمةةاذج" و "البرىنةة اإلسةةتيالكية" لمحصةةول 
 عمى فرصة الفوز بحصة من جائزة تصل قيمتيا إلى مميون دوالر وتشمل تمويل المشاريع. 

http://www.starsofscience.com/
http://www.starsofscience.com/
https://www.facebook.com/StarsofScienceTV
https://twitter.com/starsofscience
http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv


 

عمةةةى إثبةةةات مفيةةةوم الحمةةةول المطروحةةةة بةةةدعم فريةةةق  مةةةن الميندسةةةين  خةةةالل عشةةةرة أسةةةابيع مرىقةةةة، سةةةيعمل المشةةةتركون
والمصةةممين ورواد األعمةةال إضةةافًة إلةةى خريجةةي نجةةوم العمةةوم، وذلةةك أثنةةاء تنافسةةيم فةةي مختبةةر صةةمم خصيصةةًا ليةةم، 

 حيث سيكون اإلبداع العممي والمثابرة السبيل األوحد إلى الفوز والنجاح. 

   www.starsofscience.comلممزيد من المعمومات يرجى زيارة3 

 

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

 المعتمد اقتصادىا تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة ىي منظمة المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة
 .بأكممو والعالم قطر دولة عمى بالنفع يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون عمى

 وتتولى ثاني، آل خميفة بن حمد الشيخ الوالد األمير السمو صاحب من كريمة   بمبادرة   0225 سنة قطر مؤسسة تأّسست 
 .إدارتيا مجمس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة

 قطاع إنشاء خالل من المجتمع وتنمية والعموم، والبحوث لمتعميم، الشاممة االستراتيجية ميمتيا بتحقيق قطر مؤسسة وتمتزم
 الضرورية والسموكيات الميارات اكتساب من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب لمتعميم
 المجاالت من المبتكرة الحمول استخالص طريق عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما ،المعرفة عمى مبني   متماسك اقتصاد  لبناء 
 وتمبية التراث عمى والحفاظ الثقافية الحياة وتعزيز متطّور مجتمع إنشاء في أيضاً  المؤسسة وتسيم ،األساسية العممية

 .لممجتمع المباشرة االحتياجات

 اإللكتروني الموقع زيارة يرجى ومشاريعها، قطر مؤسسة مبادرات كافة عمى لمحصول
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