
 

 للتحديات اليوميةة ي  لمعمبتكرون عرب يتنافسون لتقديم حلول 

 4على ال ام بي سي  األولى من برنامج نجوم العلوم الذي أطلقته مؤسسة قطرتصفيات الاحتدام المنافسات بعد 

من ضفي تخطي أول حلقتين  ،واألردنومصر،  ،والبحرين ،نجح مبتكرون من الجزائر :2016 أكتوبر 23الدوحة، قطر، 
الواقع التعليمي والترفيهي الذي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر على قناة تلفزيون نجوم العلوم، برنامج  في نمذجة المنتجمرحلة 

MBC4الذي قام بتطويره النموذج ختيارالجنة التحكيم القناع ل . وخالل هذه المرحلة، تم تحدي كل واحد من المرشحين ،
اجتياز  في ،وعلي السليطي من قطر ،المرشحان نزار الشلي من تونس ينجحمن قبل لجنة التحكيم. ولم مكثفة ألسئلة وا وخضع

 من المنافسة.ليتم إقصاؤهم بذلك ، هذه المرحلة

"، وهو جهاز توزيع آلي للعينات في GenomiQالبتكاره "وحصل المرشح األردني سديم قديسات على أعلى العالمات 
على "Take Oneبابتكاره لنظام تقييم وتوثيق آلي لمباريات التايكواندو "غسان يوسف تفّوق  ،االختبارات الجينية. من جانبه

  .”Canscan“ الضوئي للمسح آلية هاتف منصةوابتكاره من تونس، نزار الشلي  منافسه

ها حين كانت بحوث المضنية التي أجريتالجاء نتيجة وقال سديم: "أعتقد بأن انتقالي للمرحلة المقبلة من برنامج نجوم العلوم 
. أثار نموذجي األولي إعجاب لجنة التحكيم ألنه أظهر لهم فهمي العميق لمسألة االختبارات الجينية. هانيتكو بدايات الفكرة في 

 لي في الحلقة النهائية". وتأمين مكان  لبذل جهود أكبر افزي األول إن تحسين صحة المرضى هو ح

"، وهو عبارة عن Wonderkitه بنموذج ابتكاره "يتقدم المرشح الجزائري عبد الرحيم بورويس على منافسف أَما في الحلقة الثانية، 
المنافسة على المركز الثاني، تفوق قميص ذكي مصمم لرصد وتهدئة األطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد. وفي 

حجرة  عبارة عن وهو"، Age2oالمصري أحمد الخطاط على منافسه القطري علي السليطي، وأقنع لجنة التحكيم بابتكاره "
 . 23Dأطلق عليه اسم اليدوية الرسوم على الثالث للبعد إضافةأّما أبتكار علي السليطي فهو استحمام آلية للمسنين.

 قميص الذكيالوقال عبد الرحيم: "إن الحصول على تقييمات إيجابية من قبل لجنة التحكيم يمنحني الكثير من الثقة بابتكاري، 
، ويقربني خطوة إضافية من تحقيق هدفي النهائي. أعتقد بأن المرحلة المقبلة ستكون صعبة أيضًا، حيث بالتوحد للمصابين

 وسيكون أمامنا تحد  أكبر لتطوير أفكارنا أكثر ".سيقوم العمالء بتقييم ابتكاراتنا، 

لهام الجيل المقبل من  الحلول للمشكالت في العالم العربي. وقد  مبتكرييعتبر برنامج نجوم العلوم محفزًا للتفكير اإلبداعي وا 
ساعد البرنامج، خالل مواسمه السبعة السابقة، في إطالق عشرات األفكار المبتكرة، وتوفير مسار مهني للعديد من رواد 



 

 األعمال العرب، فضاًل عن تشجيع اآلالف على االهتمام بشكل أكبر بمجالي العلوم والتكنولوجيا. وقد نجح خريجو المواسم
 لتمويل ودعم تطوير منتجاتهم.أمريكي ماليين دوالر  9شركة وجمع  21السابقة من البرنامج في تأسيس 

مرحلة تقييم األسواق. الى  اثنين نيمشترك ستكون آخر حلقة في نمذجة المنتج ليتأهل من بعدهاأكتوبر،  29وفي يوم السبت، 
 تبلغ جائزة سيقتسمون حيث النهائية، المرحلة في متسابقين أربعة ليتبقى آخرين، اثنين متسابقين إقصاء سيتم البرنامج، تقدم ومع

 .الجمهور وتصويت التحكيم لجنة قرار على بناء أمريكي دوالر 600,000 قيمتها

 -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 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـِ: 

 حنان الركاني

 1700 42 40 974 +هاتف: 

 

 نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

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


 

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

 مجال العلوم والتكنولوجيا في المنطقة.

إثبات مهاراتهم بينما يعملون على تطوير حلول مبتكرة للقضايا التي تواجه مرشحين لتحدي  9وفي موسمه الثامن حاليًا، يخضع 
المنطقة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات والطاقة والصحة. وتقوم لجنة تحكيم البرنامج التي تضم فريقًا من الخبراء بتقييم 

قصاء المتسابقين ومنتجاتهم المبتكرة في حلقات نمذجة المنتج وتقييم األسواق ، إلى أن يبقى أربعة منهم فقط. ويتنافس وا 
ألف دوالر أمريكي على شكل تمويل تأسيسي، حيث يتم تحديد ذلك بناًء  600المتسابقون األربعة النهائيون لتقاسم جائزة قيمتها 

 على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.

ً  بتوقيـت 10.30وسيتم بث  البرنامج كل  سبت في الساعة  ً  بتوقيـت يـرينتا، اعتبـارا  مـن  7:30/مكـة المكرمـة مسـا مسـا
 .MBC4، على قناة 2016نوفمبر  19سبتمبر ولغاية  17يوم 

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

 المعتمد اقتصادها تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة هي منظمة المجتمع وتنمية والعلوم للتربية قطر مؤسسة
 تأّسست .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 االستراتيجية مهمتها بتحقيق قطر مؤسسة وتلتزم
 الضرورية والسلوكيات المهارات اكتساب من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب للتعليم

 العلمية المجاالت من المبتكرة الحلول استخالص طريق عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما .المعرفة على مبني   القتصاد  
 االحتياجات وتلبية التراث على والحفاظ الثقافية الحياة وتعزيز متطّور مجتمع إنشاء في أيضاً  المؤسسة وتسهم .األساسية
 .للمجتمع المباشرة

http://www.qf.org.qa/   

 MBCنبذة عن مجموعة 

http://www.qf.org.qa/
http://www.qf.org.qa/


 

في لندن، لتصبح أول مجموعة قنوات فريدة من نوعها في العالم العربي. وعبر  1991في العام  " MBCتأّسست "مجموعة 
لمية " مكانة مرموقة لتصبح مجموعة إعالمية عاMBCعامًا، تبّوأت "مجموعة  25سجلـّها الحافل والممّيز الذي يمتد على مدى 

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

)قناة مخصصة ألطـفال وتضم مزيجًا من البرامج  MBC3ية على مـدار الساعة(، و )أفالم عالم MBC MAX &MBC2 و 
)أفالم ومسلسالت التشويق والمغامرة  MBC Action)للمرأة العربية العصرية(، و MBC4 العالمية واإلنتاجات المحلية(، و 

ومنّوعات عالمية على مدار الساعة(، )أفالم ومسلسالت وبرامج   MBC Varietyباإلضافة إلى برامج من إنتاج محّلي(، و
)قناة مدفوعة(،   MBC+ Dramaدراما )دراما عربية وكذلك تركية وهندية والتينية وغيرها مدبلجة إلى العربية(، و MBCو

 ار(،لقناة العربية تتوجه لمدمني األخب والعربـية )قناة األخـبار باللغة العربيـة على مدار الساعة(؛ ، والحدث )نافذة إضافية
مصر )قناة الترفيه الراقي والهادف للعائلة المصرية(،  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 SPORTSكروية هي  مدبلجة ومترجمة(، وشبكة قنوات رياضية

" موّجهة للجمهور العربي المتواجد Dish Network)قناة على " MBC USAالكروية السعودية والبرامج الكروية ذات الصلة؛ و
، من MBCألبرز قنوات في الواليات المّتحدة األميركية، وهي مخصصة لعرض مروحة واسعة من المحتوى النوعي العائد 

)ألنجح  fm)للموسيقى الخليجية(، وبانوراما  MBC FMأفالم ومسلسالت وبرامج(؛ باإلضافة إلى محطتـين إذاعيتين هما: 
لإلنتاج )وحدة االنتاج المتخّصصة بالبرامج واألفالم الوثائقية(. كما تنبثـق  O3باإلضافة إلى شركة  االغاني العربية الحديثة(؛

، و www.alarabiya.net، و www.mbc.net عة عدة مواقع إلكترونية رائدة على شبكة اإلنترنت تتضمن:عن المجمو 
www.shahid.net اني في العالم العربي، ووهو أول موقع "فيديو حسب الطلب" مجwww.actionha.net  و 

 www.mbcprosports.net وغيرها . 

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

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

http://www.mbc.net/
http://www.alarabiya.net/
http://www.alaswaq.net/
http://www.alaswaq.net/
http://www.mbcprosports.net/

