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 يفوز بلقب الموسم الثامن من برنامج نجوم العلوم سديم قديسات

 MBC4مؤسسة قطر على من البرنامج الرائد  فييفوز بتصويت الجمهور ولجنة التحكيم ي األردن المبتكر

  :2016نوفمبر،  19الدوحة، 

بلقب أفضل مبتكر عربي في الحلقة األخيرة من برنامج نجوم العلوم، في ختام سديم قديسات  الباحث الطبيفاز  
  .MBC4لمؤسسة قطر على قناة  الرائدالموسم الثامن من البرنامج التلفزيوني 

من مختلف دول العالم عبر اإلنترنت لواحد من المبتكرين األربعة الذين  ونمشاهدالت وخالل هذا األسبوع، صو  
وتصدر المهندس اللبناني الباحث عن اإلتقان سيفاك بابيكيان . في برنامج نجوم العلوم وصلوا للتصفيات النهائية

مهور عبر % من تصويت الج36.8تصويت لجنة التحكيم لكن حصول سديم قديسات على  بناًء على المركز األول 
ألف دوالر أمريكي لتطوير ابتكاره جهاز توزيع آلي للعينات في  300أه له للفوز بـ  اإلنترنت وتصويت لجنة التحكيم

. وقد أذهل سديم قديسات المشاهدين وخصومه في البرنامج على حد سواء لما يتحلى GenomiQاإلختبارات الجينية 
  قدرته العالية على التكيف مع التحديات.به من المعرفة الموسوعية في المجال الطبي و 

 حقق برنامج نجوم العلوم رقمًا قياسياً  ،نستجرام هذا الموسما  مشاهدة على يوتيوب وفيسبوك و  مليون 8.5أكثر من ومع 
كما تفاعل أربعة ماليين مستخدم مع البرنامج عبر قنواته على اإلنترنت هذا . ةعلى المنصات الرقمي المشاركةفي 
  العام.

، مجالي العلوم والتكنولوجيافي  للدخول وما حوله شجع البرنامج ماليين الشباب في العالم العربي، 2009ومنذ عام 
 لحل  مشكالت المنطقة لمبتكرينلوشكل منصة  واضعًا االبتكار في صميم ايجاد الحلول للمشكالت وتحقيق التنمية.

العديد من المؤسسات البارزة وكذلك  التابعة لمؤسسة قطر والتكنولوجياواحة قطر للعلوم في  بالموارد المتاحةمدعومين 
 .راألخرى في قط



 

 في، القميص الذكي الخاص بمرضى التوحد ،Wonderkitصاحب ابتكار  عبد الرحيم بورويس من الجزائر وجاء
الجمهور قد أعجب وكان ألف دوالر أمريكي.  150 علىبذلك  حصللي ،%31.7 بمعدل نقاط بلغ المركز الثاني

  .والمعرفة الستطالعل وشغفهعبد الرحيم  ةشخصيطيبة ب

، طابعة مكتبية ثالثية األبعاد عالية Modifixالبتكاره  %23.3 بمعدلفي المركز الثالث ان يسيفاك بابيككما جاء 
 لمباريات آلي وتوثيق تقييم TakeOne الذي ابتكر  ،غسان يوسف من البحرين متفانيالوبذلك حل . الكفاءة

ألف  100بقيمة  تينبالمركز الثالث والرابع على جائز . وحصل الفائزان %8.2 بمعدل في المركز الرابعالتايكواندو، 
 .على التوالي لكل منهما مريكيألف دوالر أ 50دوالر أمريكي و

حافزًا كان برنامج نجوم العلوم :"سديم  وبمناسبة فوزه بالمركز األول في الموسم الثامن من برنامج نجوم العلوم، قال
أنا لي وزمالئي اآلخرين في البرنامج وللكثير من المبتكرين لخدمة المجتمعات من خالل العلوم والتكنولوجيا.  كبيراً 

وأود أن أقول للشباب الذين يتابعون في األسواق.  GenomiQابتكاري  طرحومصمم على سعيد جدًا بهذا الفوز 
 واثقين، وكونوا ، ال تخافوا من السير في طريق جديدمستقبل منطقتنا وعالمنا، كونوا واثقين بقدراتكم كم أنتمبأنالبرنامج 

 حلمكم".حتى الوصول إلى أمامكم التعليم، واغتنموا كل فرصة  اتبقدر 

، العلوملمبتكرين المهتمين بالمشاركة في الموسم التاسع من برنامج نجوم ا أمام ما زال هناك وقتجدير بالذكر أنه 
ويمكن لألشخاص المؤهلين والطموحين من مختلف أرجاء المنطقة . ديسمبر 1حيث سيتم إغالق باب التسجيل في 

 www.starsofscience.com التقديم عبر الموقع الرسمي لبرنامج نجوم العلوم على الرابط:

 -انتهى-

http://www.starsofscience.com/

