
 

 ربتاابعشر سنوات من اال ليحتفمن مؤسسة قطر  الرائد البرنامج 

 "نجوم العلوم" يبث موسمه الجديد على عدة قنوات عربية 

تلفزيون برنامج يعود العربي، في العالم البتكار من حافل عقد مرور ب احتفالا  :2018سبتمبر  15الدوحة، قطر، 
التعليمي الرائد في البرنامج سيبدأ و . شاشات المنطقة العربيةإلى  -مؤسسة قطر أحد مبادرات- "نجوم العلوم" الواقع

 .سبتمبر 22بتاريخ العالم العربي موسمه العاشر 

في مجالت  ابتكاراتهمهم وتحفيز اربتج تمكن المبتكرون العرب الشباب من تعزيز، 2008عام  ومنذ إطالق البرنامج
مع متابعة البرنامج يمكن كما  ،قنوات عدة على ستبث حلقاتههذا الموسم ، و العالم العربي أنحاء في لعلوم والتكنولوجياا

 .عبر الموقع اإللكتروني لنجوم العلوماإلنجليزية للغة الترجمة 

مين الذين قاموا بابتكارها، الُملهواألشخاص  ةمتطور ات البتكار اللمشاهدين ل ،حلقات 10المكون من وسيقدم البرنامج، 
في البرنامج المشاركين الشباب والشابات على أن يكون أمام إلى الستدامة،  وصولا من تكنولوجيا المعلومات  بدءاا 

 حلول عملية للتحديات اإلقليمية.إيجاد المساهمة في ، وهي مهمة واحدة

تأسيس "إن : ، مدير العالقات اإلعالمية في مؤسسة قطرالسيد خليفة عيسى الكبيسيصرح وتعليقاا على البرنامج،  
لالستثمار في مستقبلهم وبناء عالم لتي يحتاجون إليها الشباب العربي باألدوات والمعرفة ا تزودلالبتكار  ةرائدمنصة 
تكرين شتركة دعم المبمسؤوليتنا المُ وتقتضي  ،نجوم العلومبرنامج نجاح  وراء  يزال القوة الدافعةل، كان و أفضل

لهام الشباب العربي من خالل ناشئين ال في المجتمعات  ُيحتذى بها إيجابيةة قدو وتقديمهم ك المبدعين اكتشافوا 
 ."العربية

 ،نحو آفاق جديدة نطالقعلى ال الشباب ماليينلتشجيعه من خالل  العلوم نجوم برنامج قياس نجاح نايمكن" وأضاف:
 ،تأثيرهالبرنامج قوة  . لقد أثبتحول العالم المشاهدينشريحة واسعة من ومشاركتها مع  ،وأفكارهم تطلعاتهمتحقيق و 

 ."في السنوات القادمةهذه المهمة النبيلة واصل يوس



 

، المرشحين التسعة األوائلبمجرد اختيار ، و أفكارهمطرح  المبتكرين من مئات منيتمكن ال، سمرحلة الختيارخالل 
ثم ستخضع تلك  ،برنامج نجوم العلومريجي خبراء وختحت إشراف  األولية همنماذجبناء في سيشرع المشاركون 

 ةخالل عدوآراء أعضاء لجنة التحكيم  اتوفقاا لتقييماآلخرين المشاركين استبعاد ويتم . النماذج لعملية تقييم األسواق
 ية، والتيتمويلالجائزة التصفيات النهائية للفوز بحصة من الفي ، سيتنافس أربعة متأهلين المطاففي نهاية و  ،حلقات

 .دولر أمريكي 600,000تبلغ قيمتها 

البروفيسور و ، لياعالوالدكتور خالد ، البروفيسور فؤاد مراديستعد تحولت غير مسبوقة، يزخر بعودة إلى موسم وفي 
التصفيات إلى وصول للدهم و مع بذل المتسابقين قصارى جه ،بّناءال همالمرشحين بنقدإلغداق  ،عبد الحميد الزهيري

 .البرنامج المعهودكمضيف من جديد خالد الجميلي المتألق المقدم التلفزيوني عود سي. كما النهائية

نوات على مر السف ،لبرنامج"سيشكل الموسم العاشر حقبة جديدة لعضو لجنة التحكيم: فؤاد مراد، بروفيسور ال وقال
أكثر بكثير من اآلن على  نجوم العلوموينطوي  دفعة من المشاركين المبدعين مكانة هذا البرنامج،كل عززت  السابقة

  ."ر المستمرالتعلم والتطو  باستمرار، يتسم مجتمع ديناميكي، فهو لمرة واحدةقام تُ مجرد منافسة 

بالوليات المتحدة  المخترعين: "لقد عملت مع ألمع التحكيملجنة عضو  ،لياالدكتور خالد الع من جهته، قال
برنامج  مخترعيأؤمن بأن و  ،ناسا لمدة عشر سنوات وكالة وفي ،في وادي السليكون لمدة سبعة عشر عاماا  األمريكية،

باسهاماته،  ،كل واحد منهميشكلون أنداداا حقيقيين ألولئك الخبراء الذين سبق وعملت معهم، إذ أن  نجوم العلوم
 ."لمنطقةالبتكار واإلبداع في ا وامتدادللعالم العربي، دعم التاريخ الغني  يواصلس

 والمنطقةمن إذهال بلده لبنان الماضي، موسم ال نجوم العلومبلقب الفائز فؤاد مقصود، تمكن المبتكر كان قد هذا و 
في سياق سيره . و برنامج نجوم العلوممن  التاسعفي الموسم الكبير والمستحق بجدارة  فوزهرمتها من خالل ب العربية
 وبلده.  على مجتمعهإيجابي  على ابتكار يعود بتأثيرفؤاد عمل السابقين، البرنامج  ريجيخخطى على 

وتمويالت ومنح من تحقيق إيرادات  برنامج نجوم العلوم من خريجي 131على مدى السنوات العشر الماضية، تمكن 
اختار بينما ، بتكرين تعليمهم األكاديميشاركين المالعديد من المتابع كما مليون دولر أمريكي.  14بلغت بحثية 
نشطة التوعية األو الندوات في مجتمعاتهم المحلية من خالل المساهمة أعمالهم التجارية و منهم إطالق ٪ 60حوالي 



 

ُيعتبر خريجي ، التي تواجه مجتمعاتهم للتحدياتشغفهم بإيجاد حلول ، و الدؤوب على العمل هم ادياعتوب األخرى.
تمهيدهم لو  ،ملهمين في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كسفراء، حتذى بهانماذج يُ  البرنامج

 .المخترعينالطريق ألجيال المستقبل من 

 www.starsofscience.com يرجى زيارة الموقع على اإلنترنتللحصول على دليل البث الكامل أو لمتابعة الحلقات، 

 انتهى

 يرجى زيارة:

 www.starsofscience.com - الموقع اإللكتروني
 www.facebook.com/StarsofScienceTVفيسبوك: 
  twitter.com/starsofscienceتويتر: 

 www.youtube.com/user/Starsofsciencetvيوتيوب: 
 starsofsciencetv –إنستغرام 

 

 :برنامج نجوم العلومنبذة عن 

عتبر البرنامج طلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويُ أُ  ،ترفيهيتعليمي و  واقع، هو برنامج تلفزيون نجوم العلوم
بهدف تمكين الشباب العربي من تطبيق حلول مبتكرة للمشكالت  2008الرائد في العالم العربي في مجال البتكار. تأسس البرنامج عام 

 اإلقليمية من خالل العلوم والتكنولوجيا. 

يحظى  كما ،ر العلمي والتكنولوجي في المنطقةحفز إيجابي للتغييبأنه مُ  برنامج نجوم العلوموفيما يحتفل بمرور عقد على تأسيسه، أثبت 
 131مليون متابع. ويتخطى عدد خريجي البرنامج  2.5صل إلى ، تعلى منصات التواصل الجتماعي بنسب مشاهدة عالية وحضور قوي

شكل ريكي على مليون دولر أم 14أكثر من  جمعفنجحوا في حوا في تحقيق النجاح تلو اآلخر، دولة عربية، ممن نج 18مخترعاا من 
في تأسيس خريجي البرنامج ساهم كما فضالا عن فوزهم بمئات جوائز البتكار، ، وذلك بشكل مستقل إيرادات ومنح وتمويل جماعي

 جيل كامل.  ُملهمين بذلكمدارس، مشاركة في حوارات ملهمة، وبناء وتوفير فرص عمل، وال ،شركات

http://www.starsofscience.com/
http://www.starsofscience.com/
http://www.facebook.com/StarsofScienceTV
http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv


 
ليبقى أربعة  ،وتقييم األسواق نمذجة المنتجضمن مرحلتي  ،مخترعين 9تقييم مشاريع أسابيع، تقوم لجنة من الخبراء ب 10وعلى مدار 

على  ابناءا وذلك لتمويل مشروعاتهم،  ،دولر أمريكي 600,000تبلغ قيمتها  ،مرشحين يصلون لمرحلة التصفيات النهائية لتقاسم جائزة مالية
 قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر اإلنترنت.

 :البث والقنوات الناقلة للحلقات االتاليمواعيد 

 (3)جرينتش + 17:00، واإلعادة الساعة 21:00: السبت في الساعة قناة الريان قطر، .1
 بتوقيت جرينتش 10:00ويوم اإلثنين  4:00و  22:00واإلعادة الساعة  18:00: السبت في الساعة قناة العربي .2

 بتوقيت جرينتش 12:00والثالثاء  14:00واألحد  22:00واإلعادة السبت  18:00السبت  2قناة العربي+
 (3)جرينتش + 22:30السبت في الساعة  :قناة السومرية، العراق .3
 (3)جرينتش + 22:30: السبت في الساعة قناة رؤيااألردن،  .4
 (1)جرينتش + 22:00: السبت في الساعة قناة تيليماروكالمغرب،  .5

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى 
المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، 

 ، والتنمية المجتمعية. والبحوث والعلوم

بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 
التعّلم مدى السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص 

 الحياة ألفراد المجتمع، بدءاا من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحاا متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية 
مية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعّلم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمّكن مؤسسة قطر والعال

 المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.  

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

 للمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع:

 ويبر شاندويك –مريم ضيف اهلل 
MDiefallah@webershandwick.com 

+974 6683 6932 

https://www.alrayyan.tv/
http://alaraby.tv/frequency
http://alaraby.tv/frequency
https://www.alsumaria.tv/
http://www.roya.tv/
https://www.telemaroc.tv/
http://www.qf.org.qa/
mailto:MDiefallah@webershandwick.com

