
 

   

 

  جوم العلوم"في برنامج "نيبهران لجنة التحكيم  وفلسطين السعوديةن من مخترعا

  MBC4 قناة اإلقصاء على ةحلق بعد التالية مرحلةيتأهالن إلى المشتركان 

 مـــن الرفـــاعي ونـــديم الســـعودية مـــن البلـــوي حســـننجـــح المخترعـــان الشـــابان المتميـــزان  – 2015 أكتـــوبر 17 الدوحـــة،
ــ اءإقصــ حلقــة، فــي تجــاوز فلســطين  نجــومتلفزيــون الواقــع التعليمــي الترفيهــي "فــي برنــامج  أجواء الترقــب والتــوترمليئــة ب
ـــوم ـــوم للتربيـــة قطـــر مؤسســـةالـــذي تنظمـــه  ،"العل ـــاة  المجتمـــع، وتنميـــة والعل تكّللـــت جهـــود و . MBC4ويعـــرض علـــى قن

 تـونس، مـن العيـارينـوال و  مصر من خالد حازم ماهيليزممتفّوقين على  الهندسة مرحلة فيبالنجاح الشابين المخترعين 
 إقصائهما.ب هاعن قرار  التحكيم لجنة اللذين أعلنت

مـن ، كمـا يـأتي كجـزء ملمـوس واقـع إلـى اإلبداعيـة أفكـارهم لتحويل الشبابمنافسة قوية بين المخترعين  برنامجويشهد ال
تـيح لهـم ت منصـة، وبنـاء وتعزيـز إمكانـاتهمأقصـى  تحقيـق علـى العربـي الشـباب تشـجيعالراميـة إلـى  قطـر مؤسسـة مهمة

العاصــمة  إلــىمختلــف أنحــاء العــالم العربــي  مــنعامــًا  30-18 بــين أعمــارهم تتــراوحمشــاركًا  12ويســافر بلــوغ النجــاح. 
التصـميم، وذلـك فـي مجـاالت الهندسـة و  العالمي المستوىخبراء بارزين من  قبل من إرشادهم يتم حيث الدوحة،القطرية 

ويواجـه المخترعـون . للتربيـة والعلـوم وتنميـة المجتمـع قطـر مؤسسـة عضـو والتكنولوجيـا، للعلـوم قطـرفي مختبرات واحة 
 .عمليةإلى منتجات أولية مجّرد نماذج  من أفكارهم تطويرأثناء سعيهم ل تحدياتالعديد من ال

خبــراء  أمــام نمــاذجهمبعــرض المخترعــون  قــام الهندســة، مرحلــة خــاللوفــي الجولــة األولــى مــن جــوالت اإلقصــاء الــثالث 
 دكتــوراه،طــالبي و  ماجســتير لــباوط كمبيــوتر عــالم، التــي تضــّم عــةو جممالالمخترعــون فــي هــذه  اســتخدمو لجنــة التحكــيم. 

  .مختلفة بطرق الحياةبسيط تإلى الرامية  هممشاريع لتطويرمعارفهم األكاديمية 

وقـــام حـــازم . قديمـــة مشـــكالت حـــلل بـــداعياإل التفكيـــرو بتوظيـــف أحـــدث التقنيـــات المتطـــورة  وحســـن حـــازموقـــام كـــل مـــن 
 التواصــلســهيل عمليــة لت وأصــوات كلمــات إلــى اليــد حركــات رجمــةبتصــميم اختراعــه "ســوار ترجمــة لغــة الصــم والــبكم" لت

لكشــف عـــن النعــاس لـــدى لأجهــزة استشـــعار بينمـــا يســتخدم اختـــراع حســن "قبعـــة كشــف النعــاس للســـائقين" . لصــمّ دى الــ
  المستخدمين وتنبيههم.



 

تحفيـز وال اللعـبجمـع بـين ي استشـعارجهـاز و  تطبيقفي  ويتمثل اختراع نديم الذي يحمل اسم "برنامج رياضي تفاعلي"،
. الصــحي الســلوكمكافــأة  طريــق عــن البدنيــة اللياقــة نيحســتو  متعــة أكثــرالجــري الرياضــة علــى جهــاز  ممارســة لجعــل

 ،بـرادال فـي األغذيـة مراقبـة خـالل مـنفالمنزليـة الهامـة،  جهـزةويعتبر اختراع نـوال "البـراد الـذكي" تجديـدًا مبتكـرًا ألحـد األ
 بشـكل صـحية غذيـاأل اسـتهالكعلـى  عشـجّ يو  التسـوق، قـوائم جمـعقـوم بويتحضـير األطبـاق، يقدم اختراعها توصـيات ل

  وبكفاءة أكبر.

 عضـوي جانب إلىتقييم المرشحين في  ،أحد العلماء البارزينو ستثمر رأس المال مجيالردوني،  فرانسوا الدكتور وشارك
بروفسور وال، والتكنولوجيا ثحو بلل لشِ  قطر لمركز العام المدير صالح، عبدالرحمن يوسف السيدتحكيم الدائمين اللجنة 
 التنفيذي لمركز اإلسكوا اإلقليمي للتكنولوجيا.المدير  مراد، فؤاد

 مــن ديــعدفــي ال خبــراتهموّظفــوا و  ،الجوانــب مختلــف مــن المرشــحين مشــاريع تقيــيموقــام أعضــاء لجنــة التحكــيم الثالثــة ب
أنمــاط التواصــل بــين الصــّم ســتكون مهمــة مراعــاة االختالفــات الكبيــرة بــين  أنإلــى لجنــة التحكــيم  أعضــاءنــّوه و . القضــايا

 كــان إذا مــاو  ،بــراد الــذكي"الاختــراع نــوال " ناقشــوا كمــاصــعبة أمــام حــازم فــي اختراعــه "ســوار ترجمــة لغــة الصــم والــبكم". 
  في البراد.ونه عيض جديد عنصر كل بيانات إلدخالسيرغبون بتخصيص وقت ال بأس به  المستهلكون

الــذي يمتلــك خبــرة فــي تقيــيم  ،جيالردونــي الــدكتور وٕاقنــاع اختراعــه أصــالةزالــة الشــكوك حــول إلوبــذل نــديم جهــودًا كبيــرة 
. السـوق فـي نوعـه مـن فريـداختراعه "الجهـاز الرياضـي التفـاعلي"  أنب الصحة،مجال  على تركز التي الناشئة الشركات

أن يوّضـح ه طلـب منـه لكنـ، النعـاسعـن  بدقـة كشـفالعلـى  جهـازهقـدرة  إثبـات علـى حسـنبتهنئـة  مـرادبروفسور الوقام 
  .الشبابفئة  وخاصة لناس،اأذواق إلرضاء  الكفاية فيه بماعصريًا تصميمًا القبعة منح نجح في سي كيف

 فــي 30( المنــتجمســتقبل و  ،)ئــةاالم فــي 50(األولــي  النمــوذج أداء أســاس علــىبتقيــيم المختــرعين  التحكــيم لجنــةوقامــت 
  ).ئةاالم في 20( ونالمرشح أظهرها التي القيادةمهارات و نكة الح ومستوى ،)ئةاالم

 ونــديم، حســنكــل مــن مــن  الفــرح هتافــاتلتعلــو  للمرشــحين، النهائيــة النتــائجعــن  الجميلــي خالــدمقــّدم البرنــامج  كشــفو 
انتهــت  العلــوم نجــومفــي برنــامج  رحلــةلكــن ال. الــدرجات أعلــى علــى ماحصــوله بفضــل ةالتاليــمرحلــة ال إلــى تــأهال نذيلــال

  مشروعيهما. دوىبج التحكيم لجنة إقناعبالنسبة لنوال وحازم، إذ لم يتمّكنا من 



 

 التحليليـــة يومهـــارات تـــيمرون تطـــويرفـــي اختبـــار و  العلـــوم نجـــوموقـــال حســـن البلـــوي بعـــد انتهـــاء الجولـــة: "أســـهم برنـــامج 
 مـلوآ. االبتكـارنـا قـادرون علـى إال أنأنه بالرغم مـن الصـعوبات،  البرنامجوّضح يو  .التحديات مع التكيف على تيوقدر 
  ."بداخلهمالكتشاف روح االبتكار الكامنة  آلخرينل إلهام مصدر العلوم نجوم في تجاربناتشّكل  أن

لتجّنب اإلقصـاء فـي لجنة التحكيم أمام آخرين  مرشحين أربعةمنافسة بين  العلوم نجومتشهد الحلقة القادمة من  سوفو 
مســــــاًء بتوقيــــــت  7:00الســــــاعة  فــــــي أكتــــــوبر، 23يــــــوم الجمعــــــة الموافــــــق الحلقــــــة  عــــــرضيتم وســــــ. الهندســــــة مرحلــــــة

الــذين يجتــازون األربعــة النهــائيون  الفــائزون. وسيحصــل MBC4عصــرًا بتوقيــت جــرينتش علــى قنــاة  4:00الســعودية/
دوالر أمريكي، حيث  600,000بقيمة النقدية  الجائزةعلى نصيب من  تصميمالو  الهندسةاإلقصاء في مرحلتي  جوالت

  يجري بثها على الهواء مباشرة. خاصةأخيرة  حلقةبالمركز األول في  الفائزسيتم اختيار 

  - انتهى- 

  للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـِ: 
  ركانيالأو حنان  اليكس واغنر

  44364385 974 +هاتف: 
  www.starsofscience.comالموقع اإللكتروني 

  https://www.facebook.com/StarsofScienceTVفيسبوك 
   https://twitter.com/starsofscienceتويتر 

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

 
  

 نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

"نجوم العلوم" هو برنامج تلفزيون واقع تعليمي ترفيهي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 
ويعتبر البرنامج الرائد في المنطقة في مجال االبتكار. ويهدف البرنامج إلى دعم وتشجيع المخترعين الطموحين في 

مرشحًا لتحدي إثبات مهاراتهم  12وفي موسمه السابع حاليًا، يخضع مجال العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي. 
خالل المراحل الحساسة لالبتكار بينما يتعاونون مع مشرفين رائدين في القطاع. وتقوم لجنة تحكيم البرنامج التي تضم 

إلى أن تبقى أربعة  فريقًا من الخبراء بتقييم وٕاقصاء المتسابقين ومنتجاتهم المبتكرة في حلقات الهندسة والتصميم



 

ألف دوالر أمريكي، حيث يتم تحديد  600مشاريع فقط. ويتنافس المتسابقون األربعة النهائيون لتقاسم جائزة قيمتها 
 ذلك بناًء على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.

على  2015نوفمبر  20سبتمبر ولغاية الجمعة الموافق  18وسيبدأ بّث البرنامج اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 
 .MBC4قناة 

 

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

 تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة هي منظمة المجتمع وتنمية والعلوم للتربية قطر مؤسسة

 قطر دولة على بالنفع يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون على المعتمد اقتصادها

 خليفة بن حمد الشيخ الوالد األمير السمو صاحب من كريمةٍ  بمبادرةٍ  1995 سنة قطر مؤسسة تأّسست .بأكمله والعالم

 .إدارتها مجلس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل

 إنشاء خالل من المجتمع وتنمية والعلوم، والبحوث للتعليم، الشاملة االستراتيجية مهمتها بتحقيق قطر مؤسسة وتلتزم

 المهارات اكتساب من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب للتعليم قطاع

 الحلول استخالص طريق عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما .المعرفة على مبنيٍّ  القتصادٍ  الضرورية والسلوكيات

 الثقافية الحياة وتعزيز متطّور مجتمع إنشاء في أيضاً  المؤسسة وتسهم .األساسية العلمية المجاالت من المبتكرة

 .للمجتمع المباشرة االحتياجات وتلبية التراث على والحفاظ

 اإللكتروني الموقع زيارة يرجى ومشاريعها، قطر مؤسسة مبادرات كافة على للحصول

http://www.qf.org.qa 

 



 

 MBCنبذة عن مجموعة 

في لندن، لتصبح أول مجموعة قنوات فريدة من نوعها في العالم العربي.  1991العام في   " MBCتأّسست "مجموعة 
مجموعة مكانة مرموقة لتصبح  "MBCعامًا، تبّوأت "مجموعة  23وعبر سجلـّها الحافل والممّيز الذي يمتد على مدى 

لومات. ومن مقّرها إعالمية عالمية تثري حياة ماليين المشاهدين من خالل التواصل والتفاعـل معهم، وتزويدهم بالمع
قناة تلفزيونية هـي:  20" اليوم MBCالرئيسي في مدينة دبي لإلعالم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تضم "مجموعة 

MBC1  (للترفـيه العائلي)، و MBC MAX &MBC2  (أفالم عالمية على مـدار الساعة)، وMBC3  قناة)
، و (للمرأة العربية العصرية)MBC4 ية واإلنتاجات المحلية)، و مخصصة ألطـفال وتضم مزيجًا من البرامج العالم

MBC Action (أفالم ومسلسالت التشويق والمغامرة باإلضافة إلى برامج من إنتاج محّلي)، وMBC 
Variety   )أفالم ومسلسالت وبرامج ومنّوعات عالمية على مدار الساعة ،(وMBC  دراما عربية وكذلك تركية دراما)
(قناة األخـبار باللغة  ، والعربـية(قناة مدفوعة)    MBC+ Dramaوتينية وغيرها مدبلجة إلى العربية)، وهندية وال

(قناة األغاني و"وناسة" لقناة العربية تتوجه لمدمني األخبار)، نافذة إضافية( الحدث، و العربيـة على مدار الساعة)؛ 
 2مصر MBC(قناة الترفيه الراقي والهادف للعائلة المصرية)،  مصر MBCوالخليجية والعربية على مدار الساعة)، 

(أفالم  MBC Bollywood  و(قناة الترفيه العائلي لألسرة المصرية، ولنقل مباشر لمباريات كرة القدم المصرية)، 
 MBC PRO SPORTSوشبكة قنوات رياضية كروية هي ومسلسالت وبرامج هندية وآسيوية مدبلجة ومترجمة)، 

(قناة  MBC USAقنوات مخصصة لبث المسابقات الكروية السعودية والبرامج الكروية ذات الصلة؛ و 4ضم التي ت
" موّجهة للجمهور العربي المتواجد في الواليات المّتحدة األميركية، وهي مخصصة لعرض Dish Networkعلى "

حطتـين الت وبرامج)؛ باإلضافة إلى م، من أفالم ومسلسMBCمروحة واسعة من المحتوى النوعي العائد ألبرز قنوات 
باإلضافة إلى  (ألنجح االغاني العربية الحديثة)؛ fmوبانوراما (للموسيقى الخليجية)،  MBC FMإذاعيتين هما: 

. كما تنبثـق عن المجموعة عدة مواقع (وحدة االنتاج المتخّصصة بالبرامج واألفالم الوثائقية) لإلنتاج O3شركة 
، و www.alarabiya.net، و www.mbc.netى شبكة اإلنترنت تتضمن: إلكترونية رائدة عل
www.shahid.net  والطلب" مجاني في العالم العربيحسب وهو أول موقع "فيديو ،www.actionha.net   و 

 www.mbcprosports.net غيرهاو . 

بث سبع قنوات بأحدث تقنيات البث العالي الوضوح في منطقة  MBC، بدأت مجموعة 2011من يوليو  وابتداءً 
دراما،  MBC1 ،MBC 2  ،MBC 4 ،MBC Action  ،MBCالشرق االوسط وشمال افريقيا. وتضم القنوات 



 

تم إضافة  2014وفي عام لهذه الباقة  MBC3تم إضافة  2013، إضافًة إلى قناة العربية. وفي عام MBC Maxو
  أيضًا. MBC Varietyقناة 

 

 

 

 

 


