
 

 

 ابتكارات نجوم العلوم تحظى بشعبية واسعة 

 MBC4على  8بقية المشتركين في المبادرة اإلعالمية لمؤسسة قطر ينتقلون لمرحلة تقييم األسواق في الحلقة 

شهدت قنوات التواصل االجتماعي لبرنامج نجوم العلوم موجة من النشاط غير المسبوق، لتسهم  :2016أكتوبر  30
في تعزيز االهتمام بالعلوم والتكنولوجيا في العالم العربي، فيما يدخل البرنامج أسبوعه السابع. ويحظى البرنامج 

ه يثبت قدرة المبتكرين العرب على اإلبداع إذا ما قد تلقى الكثير من التقييمات اإليجابية والتشجيع ألنبشعبية كبيرة إذ 
 توفرت لهم األدوات والبيئة والدعم الالزم.

 تعريففي العالم العربي، من خالل  العلمّيةالجيل المقبل من مبتكري الحلول  في إلهام برنامج نجوم العلوم يسهم
السابقة، ساهم برنامج تلفزيون الواقع التعليمي وريادة األعمال. وخالل مواسمه السبعة االبتكار عالم على الشباب 

في تشجيع اآلالف على االهتمام بشكل أكبر بمجالي العلوم  ،والترفيهي الذي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر
، وتوفير مسار مهني للعديد من رواد األعمال الهامةوالتكنولوجيا. وقد ساعد البرنامج في إطالق عشرات االبتكارات 

ماليين دوالر أمريكي لتمويل  9شركة وجمع  21نجح خريجو المواسم السابقة من البرنامج في تأسيس  العرب. وقد
 ودعم تطوير مشاريعهم.

قدم كل من سيفاك بابيكان من لبنان، وسيف الفرعي من يوم أمس،  الحلقة األخيرة من مرحلة نمذجة المنتجوفي 
. وبالنسبة ليازي، الصيدالنية  مبتكرة المصممة لتقديم حلولتهم نماذج منتجاسلطنة ُعمان، ويازي العلو من سوريا، 

قياس مدى صالحية األسماك لالستهالك البشري، إلى " foodiواألم فإن سالمة العائلة هي األهم. ويهدف مشروعها "
 من أجل ضمان سالمة الغذاء وتقليل هدر الطعام. الفاسدالطعام لكشف وهو عبارة عن مؤشر 

المتاح باللغة العربية للمكفوفين حتوى فيد سيف من مهاراته في هندسة الميكاترونكس لزيادة الممن جانبه، يست
وضعاف البصر. ويعمل ابتكاره "بصير" على قراءة النصوص العربية باستخدام تقنية خاصة وترجمتها إلى لغة 

 للمكفوفين.ة من قبل التي لم تكن متوفر طبوعات "برايل"، وهو ما يفتح الباب أمام عالم واسع من الم



 

 

إحداث ثورة في عالم الطباعة ثالثية األبعاد من خالل مشروعه إلى ندس الميكانيك اللبناني، سيفاك ويطمح مه
"Modifixعلىة األبعاد ي". وقد يشكل ابتكاره إنجازًا هامًا في القطاع كونه يعمل على تبسيط عمل الطابعات ثالث 

 الهياكل المعقدة، موفرًا نتائج أسرع وأكثر ابتكارًا في هذا المجال.

ق سيفاك على منافَسيه، وحصل على أفضل النقاط، فيما تقدم سيف على يازي بفارق بسيط في النقاط. ولن وتفوّ 
 طفلتها إيما. التي دخلت البرنامج مع  مثابرةالنشيطة و الم واألينسى الجمهور الصيدالنية السورية 

 غنية لتكريمقد كان برنامج نجوم العلوم تجربة لأنا معتادة على مواجهة الصعاب. وبعد انتهاء الحلقة قالت يازي: "
أكبر  اً فز امنحتني المشاركة في البرنامج حفقد . وعلى الرغم من استبعادي، والتفاني والعمل الجادالمثابرة وتقدير 

أذكر برنامج نجوم وسوف أظل كل العائالت، مثل سالمة الطعام.  قابلت يومية  لمواصلة عملي ومواجهة صعوبات
للتعلم ال تتكرر وفي غاية األهمية بكثير من االعتزاز واالمتنان لمؤسسة قطر على منحنا فرصة ومشاركتي فيه العلوم 

 والتطور كمبتكرين وعلماء ورواد أعمال".

ركزين على م ،، وأحمد الخطاط، وغسان يوسفبيكانباسيفاك سيتنافس كل من نوفمبر،  5الموافق  وفي يوم السبت
، سديم قديسات، و عبد الرحيم بورويسنوفمبر، سيحاول المرشحون الثالثة  12مرحلة تقييم األسواق. وفي  نهائيين خالل

. وسيتقاسم التاليةلالنتقال إلى المرحلة فقط  حيث سيتم اختيار مرشحين اثنين اإلقصاءتجنب  ،سيف الفارعيو
ألف دوالر أمريكي على شكل تمويل تأسيسي  600ن األربعة الذين يصلون إلى المرحلة النهائية جائزة قيمتها المرشحو 

 .عبر اإلنترنت في الحلقة األخيرة بناًء على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور

مساًء بتوقيت  7:30مساًء بتوقيت السعودية / 10:30نوفمبر في تمام الساعة  5وسيتم بث الحلقة المقبلة يوم السبت 
 .MBC4جرينتش على قناة 

 -انتهى-

 يرجى زيارة:
 www.starsofscience.com - الموقع اإللكتروني

 https://www.facebook.com/StarsofScienceTV -فيسبوك 

http://www.starsofscience.com/
https://www.facebook.com/StarsofScienceTV


 

 

  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:

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

 مجال العلوم والتكنولوجيا في المنطقة.

اراتهم بينما يعملون على تطوير حلول مبتكرة للقضايا التي تواجه مرشحين لتحدي إثبات مه 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 بّث البرنامج كـّل سـبت فـي السـاعة  ً  بتوقيـت يـرينتل، لةايـة  7:30/كرمـةمكـة الممسـا  19مسـا
 .MBC4، على قناة 2016نوفمبر 

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

 على المعتمد اقتصادها تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة هي منظمة المجتمع وتنمية والعلوم للتربية قطر مؤسسة
 سنة قطر مؤسسة تأّسست .بأكمله والعالم قطر دولة على بالنفع يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون
 ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل خليفة بن حمد الشيخ الوالد األمير السمو صاحب من كريمة   بمبادرة   1995
 .إدارتها مجلس رئاسة

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


 

 

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

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

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

 MBCنبذة عن مجموعة 

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

التواصل والتفاعـل معهم، وتزويدهم بالمعلومات. ومن مقّرها الرئيسي في مدينة دبي لإلعالم بدولة اإلمارات العربية  المشاهدين من خالل
)أفالم عالمية على  MBC MAX &MBC2 )للترفـيه العائلي(، و  MBC1قناة تلفزيونية هـي:  20" اليوم MBCالمتحدة، تضم "مجموعة 

)للمرأة العربية MBC4 ة ألطـفال وتضم مزيجًا من البرامج العالمية واإلنتاجات المحلية(، و )قناة مخصص MBC3مـدار الساعة(، و 
)أفالم   MBC Variety)أفالم ومسلسالت التشويق والمغامرة باإلضافة إلى برامج من إنتاج محّلي(، و MBC Actionالعصرية(، و 

دراما )دراما عربية وكذلك تركية وهندية والتينية وغيرها مدبلجة إلى  MBCومسلسالت وبرامج ومنّوعات عالمية على مدار الساعة(، و
لقناة  )قناة مدفوعة(، والعربـية )قناة األخـبار باللغة العربيـة على مدار الساعة(؛ ، والحدث )نافذة إضافية  MBC+ Dramaالعربية(، و

مصر )قناة الترفيه الراقي والهادف  MBCلعربية على مدار الساعة(، وو"وناسة")قناة األغاني الخليجية وا العربية تتوجه لمدمني األخبار(،
)أفالم ومسلسالت وبرامج هندية  MBC Bollywood  )قناة الترفيه العائلي لألسرة المصرية(، و 2مصر MBCللعائلة المصرية(، 

وات مخصصة لبث المسابقات قن 4التي تضم  MBC PRO SPORTSوآسيوية مدبلجة ومترجمة(، وشبكة قنوات رياضية كروية هي 
" موّجهة للجمهور العربي المتواجد في Dish Network)قناة على " MBC USAالكروية السعودية والبرامج الكروية ذات الصلة؛ و

، من أفالم ومسلسالت MBCالواليات المّتحدة األميركية، وهي مخصصة لعرض مروحة واسعة من المحتوى النوعي العائد ألبرز قنوات 
)ألنجح االغاني العربية  fm)للموسيقى الخليجية(، وبانوراما  MBC FMامج(؛ باإلضافة إلى محطتـين إذاعيتين هما: وبر 

لإلنتاج )وحدة االنتاج المتخّصصة بالبرامج واألفالم الوثائقية(. كما تنبثـق عن المجموعة عدة مواقع  O3باإلضافة إلى شركة  الحديثة(؛
وهو أول موقع  www.shahid.net، و www.alarabiya.net، و www.mbc.net اإلنترنت تتضمن:إلكترونية رائدة على شبكة 

 . وغيرها  www.mbcprosports.net و t www.actionha.ne"فيديو حسب الطلب" مجاني في العالم العربي، و

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

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

http://www.qf.org.qa/
http://www.qf.org.qa/
http://www.mbc.net/
http://www.alarabiya.net/
http://www.alaswaq.net/
http://www.mbcprosports.net/

