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برنامج نجوم العلوم في  إبداعاتهمعن المرشحين  كشفخالل آمال و وخيبات فرحة 
 MBC4على 

 من مؤسسة قطر "نجوم العلوم"لموسم الثامن من برنامج لالحلقات األولى  خالللحجز مكان لهم مبتكرون يتنافسون 

يعود برنامج تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي الرائد في المنطقة "نجوم العلوم"،  :2016سبتمبر،  25الدوحة، قطر، 
أول مع عرض  الذي انطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إلى شاشة التلفزيون هذا الشهر

مبتكرة في مجالت الطب  حلولا  يقدمونلعرب ممن المبتكرين ا أفضلعنى البرنامج بإيجاد حلقتين لهذا الموسم. وي  
واستعرضت الحلقتان شباباا من مختلف أرجاء المنطقة يتنافسون للحصول على فرصة  .الحيوي وتكنولوجيا المعلومات

لهم إلى إقناع الخبراء في لجنة التحكيم بضرورة تأهي الشباب الطموحونيصبحوا مرشحين في البرنامج. وحاول أن 
 حلقة المجلس، حيث سيتم اختيار تسعة منهم ليتم تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج حقيقية.

، استعرض المبتكرون في مجال الطب الحيوي أفكارهم أمام لجنة من الخبراء مرحلة الختياروخالل الحلقة األولى من 
". ويشتهر البروفيسور مراد بتعليقاته القاسية المستفز  " بلقبالمتخصصين بإشراف البروفيسور فؤاد مراد، الذي يعرف 

بالتنمية التكنولوجية في منطقة الشرق  اا ألمم المتحدة متخصصاا تابعاا لأحياناا ولكن الواقعية، وهو حالياا يترأس مركز 
 األوسط. 

وقد باسم "المتعاون".  وانضم إليه في لجنة التحكيم، الشخصية المحبوبة البروفيسور عبد الحميد الزهيري، المعروف
يتميز بدقة مالحظته وحدة ذكائه حيث ساهم البروفيسور الزهيري في مد  الجسور أمام المعلمين الطبيين حول العالم، 

وبإضفائه نوعاا من المرح على لجنة التحكيم. كما تضم اللجنة أيضاا السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي 
المواهب الناشئة وتطويرها،  اكتشاف"، خبيرة متخصصة في ةز "المحف   ،السيدة عائشة تعتبرلحاضنة قطر لألعمال. و 

 الشرق األوسط. CEOامرأة عربية من قبل مجلة  100مصنفة بين أقوى هي و 

 األطفال استعراض ابتكارات جديدة ومستمدة من واقعنا، بدءاا من رعاية مرحلة الختياروتم خالل الحلقة األولى من 
ع وحتى اللياقة البدنية. ورفضت لجنة التحكيم باإلجماع بعض األفكار الغريبة. من جهة أخرى، لقت بعض الرض  

البتكارات استحساناا لدى اللجنة، مثل ابتكار يازي العلو التي قدمت كاشفاا للتعرف على صالحية األسماك المخزنة 
 خمسةث أحضرت معها طفلتها البالغة من العمر استعرضت يازي ابتكارها بطريقة غير تقليدية حيو في المنزل. 

 .العلمي من هدر الطعام وحصلت على مكان لها في قائمة المرشحين لحلقة المجلس شهور، وقدمت حجة مقنعة للحد  
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على إيجاد مبدعين عرب لديهم مشاريع مبتكرة في مجال تكنولوجيا  مرحلة الختياروركزت الحلقة الثانية من 
"، المدير التنفيذي الريادي" المقرمد المعلومات. وانضم إلى البروفيسور مراد والسيدة عائشة المضاحكة، الدكتور أحمد 

نطقة منذ لمعهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، والذي يعتبر من رواد قطاع الحوسبة في الم
 .آي بي إمو  ،ت باكارديسبعينات القرن الماضي، ولديه خبرة عميقة في العمل مع شركات بارزة مثل هيول

حلول في عالمنا العربي، الإلى جيل من موفري  ونلجريؤ اوقالت السيدة عائشة المضاحكة: "ينتمي هؤلء المبدعون 
لعدد من أكبر التحديات التي تواجهها منطقتنا. ومع كل التفاؤل والحماس والموهبة التي  واعدةممن يقدمون حلولا 

يقدمونها، سيتم اختيار تسعة مرشحين فقط لتحويل أفكارهم إلى نماذج عملية خالل البرنامج. وقد أصبحت مهمتنا 
 لقتين األولى والثانية".كلجنة تحكيم أكثر صعوبة بالنظر إلى نوعية األفكار التي طرحت أمامنا خالل الح

في األول من شهر أكتوبر المقبل، وتركز هذه الحلقة على إلهام  مرحلة الختياروسيتم بث الحلقة الثالثة واألخيرة من 
أكتوبر سيتم الكشف عن أسماء المرشحين  8يوم في المرشحين الذين تتمحور أفكارهم حول مجالي الطاقة والبيئة. و 

 .عاصمة القطرية الدوحة كمشاركين في برنامج نجوم العلومالذين سيتوجهون إلى ال

وتقييم األسواق. تنفيذ النموذج، وسيخوض المرشحون التسعة منافسات محتدمة على مدى مرحلتين هما: مرحلة 
تحديات لتطوير وتحسين مشاريعهم، بهدف إفادة العديد من الالمشاركون  سيواجهخالل مسيرتهم في البرنامج، و 

حداث تأثير عالمي. وسوف ينتقل المرشحون األربعة الذين يقدمون أفضل المشاريع المجدية إلى  المجتمعات منها، وا 
دولر أمريكي لتمويل مشاريعهم الناشئة  600,000 تصفيات نهائية ستغير حياتهم، حيث يمكن لهم الفوز بمبلغ

 مج.لجنة تحكيم البرنا آراءتصويت الجمهور عبر اإلنترنت، و استناداا إلى 

 *انتهى*

 يرجى زيارة:
 www.starsofscience.com - الموقع اإللكتروني

 https://www.facebook.com/StarsofScienceTV - فيسبوك
  https://twitter.com/starsofscience - تويتر

 http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv - يوتيوب
 starsofsciencetv – إنستغرام

 

http://www.starsofscience.com/
https://www.facebook.com/StarsofScienceTV
https://twitter.com/starsofscience
http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv
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 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـِ: 
 ركانيالحنان 
 1700 42 40 974 + هاتف:

 نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

"نجوم العلوم" هو برنامج تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
ربي في مجال البتكار. ويهدف البرنامج إلى دعم وتشجيع رواد األعمال المجتمع، ويعتبر البرنامج الرائد في العالم الع

 الطموحين في مجال العلوم والتكنولوجيا في المنطقة.

ن لتحدي إثبات مهاراتهم بينما يعملون على تطوير حلول مبتكرة للقضايا يمرشح 9وفي موسمه الثامن حالياا، يخضع 
المعلومات والطاقة والصحة. وتقوم لجنة تحكيم البرنامج التي تضم فريقاا التي تواجه المنطقة في مجالت تكنولوجيا 

قصاء المتسابقين ومنتجاتهم المبتكرة في حلقات تنفيذ النموذج وتقييم األسواق، إلى أن يبقى أربعة  من الخبراء بتقييم وا 
ولر أمريكي على شكل تمويل ألف د 600منهم فقط. ويتنافس المتسابقون األربعة النهائيون لتقاسم جائزة قيمتها 

 تأسيسي، حيث يتم تحديد ذلك بناءا على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.

مســا ب بتوقيــت تــرينت ،  7:30/مكــة المكرمــةمســا ب بتوقيــت  10:30وســيتم بــلب البرنــامج كــلب ســبت فــي الســاعة 
 .MBC4 ، على قناة2016نوفمبر  19سبتمبر ولغاية  17اعتباراب من يوم 

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

 المعتمد اقتصادها تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة هي منظمة المجتمع وتنمية والعلوم للتربية قطر مؤسسة
 تأس ست .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   1995 سنة قطر مؤسسة
 .إدارتها مجلس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة

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

 العلمية المجالت من المبتكرة الحلول استخالص طريق عن والتكنولوجيا البتكار تدعم كما .المعرفة على مبني   لقتصاد  
 الحتياجات وتلبية التراث على والحفاظ الثقافية الحياة وتعزيز متطو ر مجتمع إنشاء في أيضاا  المؤسسة وتسهم .األساسية
 .للمجتمع المباشرة
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http://www.qf.org.qa/   

 MBCنبذة عن مجموعة 

في لندن، لتصبح أول مجموعة قنوات فريدة من نوعها في العالم العربي. وعبر  1991في العام  " MBCتأس ست "مجموعة 
" مكانة مرموقة لتصبح مجموعة إعالمية عالمية MBCعاماا، تبو أت "مجموعة  25سجلـ ها الحافل والممي ز الذي يمتد على مدى 

علومات. ومن مقر ها الرئيسي في مدينة دبي تثري حياة ماليين المشاهدين من خالل التواصل والتفاعـل معهم، وتزويدهم بالم
)للترفـيه العائلي(،  MBC1قناة تلفزيونية هـي:  20" اليوم MBCلإلعالم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تضم "مجموعة 

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

)أفالم ومسلسالت وبرامج ومنو عات عالمية على مدار الساعة(،   MBC Varietyباإلضافة إلى برامج من إنتاج محل ي(، و
)قناة مدفوعة(،   MBC+ Dramaلتينية وغيرها مدبلجة إلى العربية(، ودراما )دراما عربية وكذلك تركية وهندية و  MBCو

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

MBC قناة الترفيه العائلي لألسرة المصرية(، و 2مصر(  MBC Bollywood  أفالم ومسلسالت وبرامج هندية وآسيوية(
قنوات مخصصة لبث المسابقات  4التي تضم  MBC PRO SPORTSمدبلجة ومترجمة(، وشبكة قنوات رياضية كروية هي 

هة للجمهور العربي المتواجد Dish Network)قناة على " MBC USAوالبرامج الكروية ذات الصلة؛ و الكروية السعودية " موج 
، من MBCفي الوليات المت حدة األميركية، وهي مخصصة لعرض مروحة واسعة من المحتوى النوعي العائد ألبرز قنوات 

)ألنجح  fm)للموسيقى الخليجية(، وبانوراما  MBC FM أفالم ومسلسالت وبرامج(؛ باإلضافة إلى محطتـين إذاعيتين هما:
لإلنتاج )وحدة النتاج المتخص صة بالبرامج واألفالم الوثائقية(. كما تنبثـق  O3باإلضافة إلى شركة  الغاني العربية الحديثة(؛

، و www.alarabiya.net، و www.mbc.net عن المجموعة عدة مواقع إلكترونية رائدة على شبكة اإلنترنت تتضمن:
www.shahid.net وهو أول موقع "فيديو حسب الطلب" مجاني في العالم العربي، وwww.actionha.net  و 

 www.mbcprosports.net وغيرها . 

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

 .ضاا أي MBC Varietyتم إضافة قناة  2014لهذه الباقة وفي عام  MBC3تم إضافة  2013قناة العربية. وفي عام 
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