
 

 
 جديدة بصيغة عشر الحادي موسمه يستهل العلوم نجوم

 في االستدامة محوره جديد موسم في يعود قطر مؤسسة من العربي العالم في األول الواقع تلفزيون  برنامج
 جديدة مشتركة ابتكار ةمساح

 قطر مؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة من الرائد يتلفزيونال البرنامج ،العلوم نجوم برنامج عودي :2019 سبببببب تم ر 7 قطر الدوحة،
 قدمي إذ تماًما. ةجديد صسسي ة في سسسبتمبر 31 بتاريخ عشسسر الحادي موسسسم  في ،المجتمع وتنمية والعلوم للتربية
 توفيرب اسسستمراره مع ،التعاون و  االسسستدامة على إضسسافًيا ركيًزات تعكس التي الت يرات من كاملة مجموعة البرنامج
 لمنطقة.ل تكنولوجية حلول طرحل العرب تكرينللمب منصة

 العربي، العالم في نوع  من األول الواقع تلفزيون  برنامج العلوم، نجوم لشسسسسسسسك   ،9200 عام في  انطالقت  ومنذ
 ت يير حداثإل مسسسسسسسسسساعدة تقنيات تصسسسسسسسسسميمل عاًما 35و 18 بين همر اعمأ  يتراوح الذين العرب للمبتكرين منصسسسسسسسسسة
  مجتمعاتهم. في إيجابي

  النفع تعود مسسسسستدامة تكنولوجية حلول بتكارا على المتسسسسسا قين البرنامج يشسسسسجع ،العام هذا الجديد  موسسسسسم فيو 
 البيئة. حماية في وُتساهم ،اليومية حياتهم وتسهل ،المجتمعات مختلف في الناس صحة على

 في  الصسسسسسسسسسسسحفي والمكتب االعالمية العالقات مدير الكبيسسسسسسسسسسسسي، خليفة قال الجديد، الموسسسسسسسسسسسسم على تعليق  وفي
 نجوم برنامج ويدرك مضسسسسى. وقت أي من أكثر مسسسسستدامة تقنيات إلى  حاجة اليوم العالم  ات" :قطر مؤسسسسسسسسسسة
 .فيها نعيش التي المجتمعات احتياجات تلبي حلول تطوير تتطلب هذا عصسسسسسسسسسسسسسسرنا تحديات مواجهة أن العلوم

 بدعم قطر مؤسسسسسسسسسسة في التزامنا يعكس الذي العلوم نجوم برنامج يوفر ،الخبيرة التحكيم لجنة إشسسسسرا  ظل فيو 



 

 إيجابي ت يير إلحداث فرصسسة العربي العالم أنحاء جميع من نيلمبتكر ل ملموس واقع إلى األفكار تحويل مسسسيرة
 المنطقة". أنحاء وجميع انهمبلد في

 المكون  البرنامج ويقوم .البرنامج صسسسي ة مسسسستو   على التطورات من العديد  عشسسسر الحادي الموسسسسم ويتميز هذا
  اللقب للفوز  وايتنافسسسسسس أن على ،ومشسسسسساريعهم متسسسسسسا قين ثمانية ابتكارات تطور مسسسسسسار بتتبع ،حلقات تسسسسسسع من

 ذلك، إلى  اإلضسسسسسسسسسسسافة .األخيرة الحلقة قبل الحاسسسسسسسسسسسسمة النماذج اتختبار إو  ،ذجةالنمو  ،المبدأ إثبات مراحل خالل
 كل نهاية في إبتكار أضسسعف واسسستبعاد التحكيم لجنة قبل من صسس يرة مجموعات ضسسمن المتسسسا قين تقييم سسسيتم
  حلقة.

  فرص المشسسساركين بتزويد ليقوموا قطر في مختلفةال العلمية المجاالت في الرواد من عدد البرنامج ويسسسستضسسسيف
 .وتحديات واقعية

 تصميم تم فقد ،المشتركين بين ونيةاالتع المنصة هي الموسم ذاه سيشهدها التي الت ييرات كبرأ إحد  أن إال
 هذا ويهد  .مبتكر لكل   مخصسسسسسسسصسسسسسسسة عمل مواقع تضسسسسسسسم   مفتوحة شسسسسسسساسسسسسسسسعة نطقةكم الجديدة االبتكار مسسسسسسسساحة
 البعض  عضسسسسسسسسسهم عم راءواآل األفكار تبادل همل يمكن حيث المبتكرين، بين التعاون  روح زيعز ت إلى التصسسسسسسسسسميم

 .مشاريعهم على همعمل أثناء

 ،الزهيري  الحميد عبد بروفيسورالو  ،مراد فؤاد بروفيسورال تضم والتي العلوم نجوم برنامج تحكيم لجنة تعود كما
 الموسم. طوال المشاركين وتوجي  شاريعالم لتقييم جديد من التحكيم منصة إلى لي،االع خالد والدكتور

 وعلى عظيم. اختراع أي جوهر التعاون  يعد" :الجديد الموسسسسسسسسسم حول ل  تصسسسسسسسسري  في العالي خالد دكتورال وقال
 رويبشسسسسسسسسسسس   .مسسسسسسسسسسسستمر جماعي جهد إلى حتاجي تحقيقها أن إال واحد، عقل من تنبثق قد العظيمة الفكرة أن الرغم

 ةالتعاوني دو الجه طبيعة حول مشسسسسسسسوقة نظرة المشسسسسسسساهدين من سسسسسسسسيو  ،الفتة جديدة تقنيات تقديمب الجديد الموسسسسسسسسم
 .االبتكارات" تحقيقل ةالالزم



 

 من أعضسساء يعود ،السسسا قة المواسسسم خالل الحاالت من لعديدا في المتسسسا قين بتوجي  البرنامج خريجو قام وكما
 التقييم حلقات يقدمون و  كما ،األولية التصفيات مراحل في المشتركين لمساعدة الموسم هذا العلوم نجوم مجتمع
  الجميلي. خالد اإلعالمي انطالقت  منذ البرنامج مقدم جانب إلى

 حقق حيسسث العربي، العسسالم أنحسساء جميع في كبيًرا تسسيثيًرا أحسسدث العلوم نجوم برنسسامج مجتمع أن  سسالسسذكر الجسسدير
 ،أمريكي دوالر مليون  14 على تزيد  قيمة علمية اوثً وبح تمويلية وموارد أرباًحا دولة 18 من مشسسسسسسسسسسسسسسسارًكا 139
 المنطقة. في االبتكار جوائز من مئاتال  فازوا كما

 الكامل البث دليل على للحصسسسسسولو  .سسسسسسبتمبر 31 الموافق لجمعةا يوم الجديد الموسسسسسسم من األولى الحلقة تا عوا
 اإلنسسستسسسرنسسسسسسست عسسسلسسسى السسسمسسسوقسسسع زيسسسسسسسارة يسسسرجسسسى ،السسسعسسسلسسسوم نسسسجسسسوم بسسسرنسسسسسسسامسسسج مسسسن عشسسسسسسسسسسسسسسسسسر السسسحسسسسسسسادي لسسسلسسسمسسسوسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
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 -نهاية-

 :العلوم نجوم برنامج عن ن ذة

 للتربية قطر مؤسسة مبادرات وإحد  االبتكار، مجال في العربي العالم في الرائد البرنامج هو العلوم" "نجوم
 من العرب المبتكرين تمكين إلى يهد  والترفيهي. التعليمي الواقع تلفزيون  إطار في المجتمع، وتنمية والعلوم
 في أيًضا وتساعدهم حياتهم، وأساليب الناس، صحة على  النفع تعود لمجتمعاتهم تكنولوجية حلول تطوير
 البيئة. على ظالحفا

 فريق من بدعم فعالياتها ومد  إليها، توصلوا التي الحلول  عرض أسابيع، تسعة مدار على المتسا قون  ويقوم
 الوقت. مع سباق في المنتجات، ومطوري  المهندسين يضم   الخبراء من مؤلف

 ونمذجة فكرةال إثبات من جوالت عدة ضمن أسبوع كل في المشاركين وإقصاء بتقييم الخبراء من لجنة وتقوم
 التنافس أجل من النهائية التصفيات لمرحلة تيهلون ي مرشحين أربعة المطا  نهاية في ليبقى وإختباره المنتج
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 بناءً  الفائزين تحديد ويتم مشروعاتهم. لتمويل أمريكي دوالر 600,000 قيمتها تبلغ مالية جائزة من حصة على
 اإلنترنت. عبر الجمهور وتصويت التحكيم لجنة قرار على

 ،2019 نوفم ر 8 ولغاية 2019 سببببببب تم ر 13 يوم من اعت ارا   جمعة كل   العلوم نجوم برنامج بث   سبببببببيت 
 starsofscience.com :ال ث وأوقات الناقلة للقنوات الكاملة القائمة على لالطالع ال ث دليل زيارة ويمكنك 

 زيارة: يرجى

 www.starsofscience.com - اإللكتروني الموقع

 www.facebook.com/StarsofScienceTV فيسبوك:

  twitter.com/starsofscience تويتر:

 www.youtube.com/user/Starsofsciencetv يوتيوب:

 starsofsciencetv – إنست رام

 

 اإلنسان قدرات إطالق – قطر مؤسسة

 بناء نحو مسيرتها في قطر دولة تدعم ربحية غير منظمة هي المجتمع وتنمية والعلوم للتربية قطر مؤسسة
 برامج توفير خالل من والعالم، القطري  الشعب احتياجات لتلبية المؤسسة وتسعى ومستدام. متنوع اقتصاد

  المجتمعية. والتنمية ،والعلوم والبحوث التعليم، بين ما تجمع ابتكارية بيئة على ترتكز متخصصة،

 حمد الشيخ الوالد األمير السمو صاحب تشاركها حكيمة رؤية على بناء 1995 عام في قطر مؤسسة تيسست
 واليوم، قطر. ألبناء نوعي تعليم توفير على تقوم ناصر بنت موزا الشيخة السمو وصاحبة ثاني آل خليفة بن
 أشهر الستة سن من بدءاً  المجتمع، ألفراد الحياة مد  مالتعل   فرص الراقي التعليمي قطر مؤسسة نظام يوفر
 وطنهم. تنمية في والمساهمة عالمية، بيئة في المنافسة من لتمكينهم الدكتوراه، وحتى
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 على المحليون  الباحثون  في  يعمل قطر، في لالبتكار التخصصات متعدد صرحاً  قطر مؤسسة أنشيت كما
 المجتمعية المشاركة وتحفيز الحياة، مد  التعل م ثقافة نشر وعبر لملحة.ا والعالمية الوطنية التحديات مجابهة

   أفضل. عالم بناء في وتساهم المحلي، المجتمع قطر مؤسسة تمك ن القطرية، الثقافة تدعم برامج في

 http://www.qf.org.qa اإللكتروني الموقع زيارة ُيرجى ومشاريعها، قطر مؤسسة مبادرات على لالطالع

 مع: التواصل ُيرجى المعلومات، من للمزيد

  شاندويك ويبر– االبراهيم اممر 
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