
 

 

 الثامنعبر اإلنترنت لنجم العلوم صوتوا 
 نوفمبر  17قبل يوم الخميس عبر اإلنترنت  يصوتون MBC4الرائد لمؤسسة قطر على قناة البرنامج التلفزيوني متابعو 

من الموسم الثامن  األخيرةمرحلة النهائية، واقتراب موعد الحلقة لل مشتركينمع وصول أربعة  – 2017نوفمبر،  13
ت عدد كبير من المشاهدين عبر اإلنترنت للمساعدة في اختيار أفضل مبتكر في العالم يصو  من برنامج نجوم العلوم، 

، قبل إغالق باب التصويت يوم www.starsofscience.comصوتوا اآلن لمرشحكم المفضل عبر الرابط . العربي
 بتوقيت غرينتش. بعد الظهر 3:00/ مكة المكرمةمساًء بتوقيت  6:00نوفمبر في تمام الساعة  17 الخميس

ت اآلن"، ، والضغط على "صو  www.starsofscience.comزيارة الرابط ما عليكم اال وللمشاركة في التصويت، 
 كمبريدفيسبوك أو حسابكم على عبر بإمكانكم التصويت من بين الخيارات األربعة. م المفضل رشحكوبعدها اختيار م

 .اإللكتروني

تقاسم برنامج نجوم العلوم من  منية ئاألربعة الذين وصلوا للتصفيات النها شتركونالميقترب د، و بعد الكثير من الجهو 
الهادفة لتوفير حلول  ،ابتكاراتهمألف دوالر أمريكي على شكل تمويل تأسيسي إلطالق  600الجائزة البالغة قيمتها 

ولكن الرهان وبالنسبة للمشاهدين، لن يستغرق التصويت سوى دقائق معدودة، في األسواق.  ،فعالة لعدد من المشكالت
 .خالل البرنامجشهورًا طويلة في تطوير ابتكاراتهم  قضواصعب جدًا بالنسبة للمرشحين الذين 

مكة مساًء بتوقيت  10:30نوفمبر في تمام الساعة  19وفي حلقة التصفيات النهائية، التي يتم بثها يوم السبت، 
الجمهور عبر  تصويت النتيجة النهائية علىستعتمد ، MBC4مساًء بتوقيت غرينتش على قناة  7:30/ المكرمة

% من مجموعة نقاط المرشح، فيما تشكل 50وسيمثل تصويت الجمهور لجنة التحكيم.  أعضاء تصويتو اإلنترنت 
ألف دوالر أمريكي، فيما  300على  بالمركز األول % المتبقية. وسيحصل الفائز50أصوات لجنة التحكيم نسبة 

ألف دوالر أمريكي على التوالي  50ألف دوالر، و 100وألف دوالر،  150سيحصل المرشحون الثالثة اآلخرون على 
 حسب ترتيبهم.
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مليون مشاهدة على يوتيوب  8.5 أكثر من حققوقد حظي برنامج نجوم العلوم بشعبية واسعة بين المشاهدين، حيث 
عبر قنوات البرنامج على اإلنترنت خالل ماليين مستخدم  ةكما تفاعل أكثر من أربع وفيسبوك وانستجرام حتى اآلن.

 هذا الموسم.

ويجب على . المنافسة على لقب هذا الموسم هي األصعبوال شك بأن متابعي البرنامج منذ فترة طويلة، يدركون بأن 
 ابتكرالذي عبد الرحيم بورويس من الجزائر،  الجدير بالثقةالمهندس  بينختيار لال بالتصويت المشاركين

"Wonderkit "غسان يوسف من محترف الفنون القتالية شديد التنظيم و  القميص الذكي الخاص بمرضى التوحد؛
الباحث ، من األردن وسديم قديسات التايكواندو؛ لمباريات آلي وتوثيق تقييم، "TakeOne "الذي ابتكر البحرين، 

من لبنان،  وسيفاك بابيكان "؛GenomiQ " الجينية اإلختبارات في للعينات آلي توزيعجهاز  الطبي الماهر الذي ابتكر
 عالية الكفاءة.طابعة مكتبية ثالثية األبعاد "، Modifix الذي ابتكر "المهندس الباحث عن اإلتقان 

، تابع المشاهدون من مختلف دول العالم كيف تخطى كل من بورويس وقديسات مرحلة الماضي السبت حلقةوفي 
نجح برنامج نجوم العلوم في تقديم وخالل مواسمه الثمانية، تقييم األسواق، وانتقال إلى مرحلة التصفيات النهائية. 

الوقت ذاته الماليين على ، وشجع في التي تواجهها المنطقة والعالمابتكارات من شأنها توفير حلول للمشكالت 
 . االهتمام بمجالي العلوم والتكنولوجيا

الذين  األطفالمعلوماته في الهندسة لمساعدة عامًا،  29عبد الرحيم بورويس،  المبتكر الحاصل على الدكتوراهيستخدم 
بورويس وابتكار  ،في العالم واألسرالذي يؤثر على ماليين األطفال ، اضطراب طيف التوحديعانون من 

"Wonderkit" توفير ، وبالتالي بالتوحد األطفال المصابين وتهدئةبة لمراقمصمم  وتطبيق هو عبارة عن قميص ذكي
 حول العالم.من لعائالت راحة البال ل

بإحداث ثورة ، الدكتوراه المؤهل للحصول علىالباحث األكاديمي  ،عاماً  28، سديم قديسات المبتكر يرغبومن جانبه، 
، في "GenomiQ"ويسهم ابتكار سديم . في كل مكانوالمختبرات الفحوصات الجينية في المستشفيات في عالم 

، وتحسين دقة هذه الفحوصات جينية بشكل آليوتقليل الوقت الالزم لفحص العينات الالتخلص من األخطاء البشرية 
 .حياة الكثيرين إنقاذ أيضاً  ربماو وتوفير الوقت، 



 

مكة مساًء بتوقيت  6:00قبل الساعة  www.starsofscience.comصوتوا لمرشحكم المفضل على الرابط 
ومن ثم تابعوا الحلقة األخيرة من نوفمبر.  17الموافق بتوقيت غرينتش من يوم الخميس  بعد الظهر 3:00/ المكرمة

بتوقيت مساًء  7:30/ مكة المكرمة مساًء بتوقيت  10:30نوفمبر الساعة  19يوم السبت  برنامج نجوم العلوم
 .MBC4غرينتش على قناة 

 -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:

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

 مجال العلوم والتكنولوجيا في المنطقة.

بينما يعملون على تطوير حلول مبتكرة للقضايا التي تواجه مرشحين لتحدي إثبات مهاراتهم  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 أ ربعة منهم فقط. ويتنافس وا 
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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/مكـة المكرمـةمسـا  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 تأس ست .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

 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 متطو ر مجتمع

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

 MBCنبذة عن مجموعة 

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

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

)للمرأة العربية MBC4 طـفال وتضم مزيجًا من البرامج العالمية واإلنتاجات المحلية(، و )قناة مخصصة أل MBC3مـدار الساعة(، و 
)أفالم   MBC Variety)أفالم ومسلسالت التشويق والمغامرة باإلضافة إلى برامج من إنتاج محل ي(، و MBC Actionالعصرية(، و 

)دراما عربية وكذلك تركية وهندية والتينية وغيرها مدبلجة إلى  دراما MBCومسلسالت وبرامج ومنو عات 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  MBCعلى مدار الساعة(، و و"وناسة")قناة األغاني الخليجية والعربية العربية تتوجه لمدمني األخبار(،
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)أفالم ومسلسالت وبرامج هندية  MBC Bollywood  )قناة الترفيه العائلي لألسرة المصرية(، و 2مصر MBCللعائلة المصرية(، 

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

، من أفالم ومسلسالت MBCالواليات المت حدة األميركية، وهي مخصصة لعرض مروحة واسعة من المحتوى النوعي العائد ألبرز قنوات 
)ألنجح االغاني العربية  fm)للموسيقى الخليجية(، وبانوراما  MBC FMباإلضافة إلى محطتـين إذاعيتين هما: وبرامج(؛ 
لإلنتاج )وحدة االنتاج المتخص صة 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 نت تتضمن:إلكترونية رائدة على شبكة اإلنتر 
 . وغيرها  www.mbcprosports.net و  www.actionha.net"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 
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