
 

  المفضل في برنامج نجوم العلوم للمبتكرالتصويت انطالق 

برنامج تلفزيون الواقع من مؤسسة قطر،  من نهاية الموسم العاشر من برنامج نجوم العلوم، االقترابمع  الدوحة، قطر
هذا األسبوع، حيث لديهم المفضل  مبتكرللتصويت ال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ووداعم مشاهدو البرنامج يستطيع

 صباًحا ةالتاسعنوفمبر في تمام الساعة  22 الخميس يوموحتى اآلن من  اعتباًرافتح باب التصويت عبر اإلنترنت  تم
 . بتوقيت غرينتش

عتبر اختراع ي   .البنا ووليد خشني، سيليا الكعبي، سالم مجبور، نور وهم النهائية لتصفياتالى ا وصلوا متسابقين أربعة
األجسام المضادة المأخوذة من عينات مشروًعا جديًدا يستخدم  ،باركنسون"ال"عدة بحثية لتشخيص مرض  وهو، رنو 

طائرات رصد وتشويش " جهاز وأما المهندسة سيليا فقد اخترعتمبكرة. ال هالدم للكشف عن مرض باركنسون في مراحل
رة بدون في وجه طائرات الهواة المسي  وهو عبارة عن أداة منزلية تحمي خصوصية العائالت ، المنازل" الدرونز لحماية

 منعها من بث اإلشارات. من خالل  طيار

"، وهي آلة شاملة تنتج ورنيش عضوي وآمن دهان الورنيش النباتي اآلمن للفنانينسالم " المهندس والفنانوبدوره ابتكر 
وهو  ،واألعصاب وليد المخويعمل اختراع جراح . في الوقت نفسه حماية لوحاتهمو لحماية الفنانين من األبخرة السامة 

على مراقبة دماغ المريض لتزويد األطباء بالمعلومات الطبية الهامة  ،"لصحة الدماغ نظارات تحليل شبكية العين"
 من خطر اإلصابة بالسكتات الدماغية المتكررة.   المرضي ذانقباستطاعتها االتي 

عبر اإلنترنت  تصويت الجمهور تعتمد النتيجة النهائية علىوس، نوفمبر 24وسيتم بث الحلقة النهائية يوم السبت 
وتصويت لجنة  ،ويتم تقسيم نقاط التصويت مناصفة بين التصويت عبر اإلنترنت. لجنة التحكيم أعضاءتصويت و 

ويحصل الفائز بالمركز األول على  . من النقاط لكل منهما بالمئة 50حيث يحصل المخترع على بالتحكيم 
دوالر  100,000دوالر و 150,000دوالر أمريكي، بينما يحصل المتسابقون الثالثة الباقون على  300,000

 دوالر على التوالي. 50,000و

توالنقر على زر " www.starsofscience.com اإللكتروني للبرنامج الموقع بإمكانكم زيارة ،لتصويتل اآلن"  صو 
 .نجوم العلومللحصول على دليل البث الكامل للموسم العاشر من برنامج لديكم، باإلضافة  المفضل بتكرمالالختيار 

http://www.starsofscience.com/


 

يقبل البرنامج طلبات ، تمتلك ما يلزم للنجاح في الموسم الحادي عشر من برنامج نجوم العلوم نكإن كنت تعتقد بأ
الرابط: سجل طلبك عبر  .2018شهر ديسمبر  من عشر الخامسالتقديم للموسم المقبل حتى 

lynow/sos.htmlwww.starsofscience.info/app 

 -انتهى-

 

 

 

 :برنامج نجوم العلومنبذة عن 

 "نجوم العلوم" هو برنامج تلفزيون واقع تعليمي وترفيهي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويعتبر البرنامج
بهدف تمكين الشباب العربي من تطبيق حلول مبتكرة للمشكالت  2008الرائد في العالم العربي في مجال االبتكار. تأسس البرنامج عام 

 من خالل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. اإلقليمية 

وفيما يحتفل بمرور عقد على تأسيسه، فقد أثبت برنامج نجوم العلوم بأنه محفز إيجابي للتغيير العلمي والتكنولوجي في المنطقة حيث 
د خريجي البرنامج مليون متابع. ويتخطى عد 2.5يحظى بنسب مشاهدة عالية وحضور قوي على منصات التواصل االجتماعي يصل إلى 

مليون دوالر أمريكي  14دولة عربية، ممن نجحوا في تحقيق النجاح تلو اآلخر، وجمعوا بشكل مستقل أكثر من  18مخترًعا من  131
على شكل إيرادات ومنح وتمويل جماعي. وفضاًل عن فوزهم بمئات جوائز االبتكار، ساهم هؤالء الخريجون في تأسيس شركات وتوفير 

لهام جيل كامل. فرص عمل،   والمشاركة في حوارات ملهمة، وبناء مدارس، وا 

مخترعين ضمن مرحلتي نمذجة المنتج وتقييم األسواق ليبقى أربعة  9أسابيع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم مشاريع  10وعلى مدار 
ر أمريكي لتمويل مشروعاتهم، بناء على قرار دوال 600,000مرشحين يصلون لمرحلة التصفيات النهائية لتقاسم جائزة مالية تبلغ قيمتها 

 لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر اإلنترنت.

 يرجى زيارة:

 www.starsofscience.com - الموقع اإللكتروني

http://www.starsofscience.info/applynow/sos.html
http://www.starsofscience.info/applynow/sos.html
http://www.starsofscience.com/


 
 www.facebook.com/StarsofScienceTVفيسبوك: 

  twitter.com/starsofscienceتويتر: 

 www.youtube.com/user/Starsofsciencetvيوتيوب: 

 starsofsciencetv –إنستغرام 

 :مواعيد البث والقنوات الناقلة للحلقات كالتالي

 (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 + 22:30: السبت في الساعة قناة السومريةالعراق،  .3

 (3نتش +)جري 22:30: السبت في الساعة قناة رؤيااألردن،  .4

 (1)جرينتش + 20:00: السبت في الساعة قناة الشروقالجزائر،  .5

 (4)جرينتش + 21:00: األحد في الساعة قناة عمانالجزائر،  .6

 (3)جرينتش + 17:30، األحد في الساعة LBCIقناة لبنان،  .7

 : كل سبت بداية من السادس من أكتوبرقناة الرايالكويت،  .8

 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

http://www.facebook.com/StarsofScienceTV
http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv
https://www.alrayyan.tv/
http://alaraby.tv/
http://alaraby.tv/
https://www.alsumaria.tv/
http://www.roya.tv/
https://tv.echoroukonline.com/echorouk-tv/
http://part.gov.om/ar/web/omantv
https://www.lbcgroup.tv/
https://www.alraimedia.com/TV/ar/Home


 
 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 أيًضا 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/ 

 للمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع:

 ويبر شاندويك –مريم ضيف اهلل 

MDiefallah@webershandwick.com 

+97466836932 
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