
 

 في موسمه الحادي عشرمبتكرين ثمانية أفضل نجوم العلوم يعلن 
 لتصفيات مع وصول المشاركين الثمانية إلى قطرا مرحلة بعداالختراعات  تتصدراالبتكارات الطبية 

 
 بلقب للفوز المحموم السباق انطلق ،األولية التصفيات مرحلة انتهاء بعد: 2019، أكتوبر 6، قطر، الدوحة
 التعليمي الواقع تلفزيون  برنامج العلوم"، "نجوم ضمن مخترعين ثمانية أفضل اختيار مع عربي" مخترع "أفضل

 .قطر مؤسسة من الرائد الترفيهي

 هو العالم أمام فكرتك طرح مجرد إن" البرنامج: تحكيم لجنة عضو مراد، فؤاد البروفيسور قال ،السياق هذا وفي
 الشجاعة من امزيد   يتطلب طريقك في تقف التي والعقبات التحديات جميع مواجهة أن إال ،بحق   جريئة خطوة

 صفات يحملون  أنهم أثبتواو  بالفعل، نوعها من فريدة ومثابرة شجاعة العام هذا المخترعون  أبدى قدف ،والصبر
 عنها". نبحث التي المبدع مخترعال

 ،ا  حضور  كثراأل هي الطبي بالجانب المرتبطة االختراعات كانت البرنامج، من عشر الحادي الموسم وخالل
 يوسف أبو نهى األردنية الدكتورة ونجحت .الجانب هذا حول تتمحور الثمانية االختراعات من أربعة أن حيث

ل "الصق اختراعها بفضل اإلقصاء جوالت في لها مقعد حجز في  يمك ن الذي المغموشة" العين لجفن مفع 
 .بالغمش إصابتهما بعد والسفلي لوي الع الجفنين على السيطرة استعادة من الوجه بشلل المصابين للمرضى

 لتعديل "دعامة اختراعه تطوير لةلمواص فرصة على يحصلل المغرب من العزوزي  يوسف الطبيب إليها وانضم
 القلب. فشل مضاعفات مخاطر تقليلل  الكلى نحو القلبي القصور مرضى دم تدفق توجه التي الدم" تدفق

ا الطبي المجال في اختراع ا الجزائر من عزوز الدينعماد الكيميائي قدمو   اثنين فقدان ألم من جعل والذي ،أيض 
 من السرطانية الخاليا عن المبكر بالكشف تسمح تقنية الختراع حافز ا الرئة بسرطان إصابتهما بعد أقاربه من

 طبي "سوار على العمل السودان من الغيتابي عبدهللا الطب كلية طالب ينوي  بينما .المريض نفس تحليل خالل
 أفضل. بشكل األسرية حياتها تخطيط في المرأة  يساعد والذي األسري" للتخطيط للسيدات



 

 الذي اآللي" لإلنقاذ السباحة "لباس تطوير في يتمثل إنساني لهدف البرنامج إلى الخراط محمد التونسي وانضم
 نفس سمير حسام زميله حملو  حياته. ينقذ مما تلقائيا   والنفخ للغرق  الشخص تعرض باحتمال التنبؤ من يمكنه

 خرسانة خالل من المقبلة جياللأل آمن ا ليكون  األرض كوكب لحماية العراقي المهندس يطمح إذ ،الشغف
 الهواء. مكيفات استخدام من الحد   في تسهم للحرارة مكيف ة مستدامة

 الزراعية المهندسة متقد   حيث ،العربي العالم في والدينية الثقافية الحياة أنماط حول الباقيان االختراعان ويتمحور
 المطبخ متطلبات من المستوحاة المجفف" لليمون  اآللي "االستخالص آلة عمان سلطنة من الحمدانية أنفال

ن  هذا استخدام تسهيل على لةاآل وتعمل ،العماني  الرحمن عبد أما .المطبخ في استعماله ئعاوالش الهام المكو 
 الفرض هذا أداء في المسلمين تساعد التي التفاعلية" التعليمية الصالة "سجادة فقدم قطر، من خميس صالح

 أكبر. بسهولة

  عبر أفكارهم وتنقيح تطوير على يعملون  بينما البرنامج في الثمانية المخترعين رحلة متابعة للمشاهدين يمكن
 التركيز مع كلي ا جديدة صيغةب العام هذا موسم يأتي حيث ،اإللكتروني الموقع وعبر المنطقة في قنوات ثمانية
 االبتكار مختبر ضمن البرنامج تصوير يتمو  .عصرية بطريقة المشكالت وحل   االستدامة على أكبر بشكل

 مؤسسة في واإلبتكار والتطوير البحوث قطاع في عضو وهي ،والتكنولوجيا للعلوم قطر واحة في حديث ا المجدد
 سيواجه المقبلة، األربع اإلختبارو  المنتج نمذجة حلقات وخالل .المتسابقين بين المشترك التعاون  يعزز مما قطر،

 فرصةلو  النهائية التصفيات في لهم مكان لتأمين ،المجال في متمرسين وخبراء فع الة تحكيم لجنة المتسابقون 
  .مشاريعهم لتمويل دوالر 600,000 بقيمة نقدية بجائزة للفوز التنافس

 الرابط: زيارة يمكنكم ،العلوم نجوم برنامج من عشر الحادي للموسم الكامل البث دليل على لالطالع
ofscience.comwww.stars 

 المشاركة طلبات بقبول البرنامج بدأ العلوم؟ نجوم برنامج من عشر الثاني الموسم في للنجاح يلزم ما تمتلك هل
ا الطلبات تقديم باب وسيكون  المقبل، الموسم في  زيارة: يمكنكم للتسجيل، .2019 نوفمبر لغاية مفتوح 
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 -نهاية-

 العلوم: نجوم برنامج عن نبذة

 للتربية قطر مؤسسة مبادرات وإحدى االبتكار، مجال في العربي العالم في الرائد البرنامج هو العلوم" "نجوم
 من العرب المبتكرين تمكين إلى يهدف والترفيهي. التعليمي الواقع تلفزيون  إطار في المجتمع، وتنمية والعلوم
ا وتساعدهم حياتهم، وأساليب الناس، صحة على بالنفع تعود لمجتمعاتهم تكنولوجية حلول تطوير  في أيض 
 البيئة. على الحفاظ

 فريق من بدعم فعالياتها ومدى إليها، توصلوا التي الحلول بعرض أسابيع، تسعة مدار على المتسابقون  ويقوم
 الوقت. مع سباق في المنتجات، ومطوري  المهندسين يضم   الخبراء من مؤلف

 ونمذجة الفكرة إثبات من جوالت عدة ضمن أسبوع كل في المشاركين وإقصاء بتقييم الخبراء من لجنة وتقوم
 التنافس أجل من النهائية التصفيات لمرحلة يتأهلون  ينمرشح أربعة المطاف نهاية في ليبقى وإختباره المنتج

 بناء   الفائزين تحديد ويتم مشروعاتهم. لتمويل أمريكي دوالر 600,000 قيمتها تبلغ مالية جائزة من حصة على
 اإلنترنت. عبرو  االستوديو في الجمهور وتصويت التحكيم لجنة قرار على

 المنطقة في قنوات عدة على سبببببببببب  وكل قطر تلفزيون  قناة على جمعة كل   العلوم نجوم برنامج بث   يتم
بارا   يل زيارة ويمكنكم ،2019 نوفمبر 8 ولغاية 2019 سببببببببببتمبر 13 يوم من اعت  على لالطالع البث دل
 starsofscience.com :البث وأوقات الناقلة للقنوات الكاملة القائمة

 :مواعيد البث والقنوات الناقلة للحلقات كالتالي

 (3)جرينتش + 17:00، واإلعادة يوم السبت الساعة 22:00قطر، تلفزيون قطر: الجمعة في الساعة  .1
 (3)جرينتش + 21:40 السبت في الساعة ي:أالكويت، قناة الر .2
 (3)جرينتش + 21:30العراق، قناة السومرية: السبت في الساعة  .3
 (3)جرينتش + 22:00األردن، قناة رؤيا: السبت في الساعة  .4
 (2)جرينتش + 0091:: السبت في الساعة LBCIلبنان، قناة  .5

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nam03.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.starsofscience.com-252F-26data-3D02-257C01-257Crelease-2540prnewswire.co.uk-257Ccaa0c5954a9843e9b38f08d732a6d8c5-257C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b-257C1-257C0-257C637033564535366584-26sdata-3DMx-252BZCTE2mzVrzTtndBttfM0GaelGxRxD7IOqKnyus4k-253D-26reserved-3D0&d=DwMFAg&c=Ftw_YSVcGmqQBvrGwAZugGylNRkk-uER0-5bY94tjsc&r=i4Aq3tVlXGBk63KRSvsnbr0YVebvsKxhVye5s-Hoe-s&m=e18rSdVsA4Y34gAPNhOulj49OBajK4FsALxORfSriXk&s=oQUzNlHjqCoet7gk42aqK-vQCHKGKExYnng5WWXCUM8&e=


 

 (1)جرينتش + 19:00الجزائر، قناة الشروق: السبت في الساعة  .6
 (4)جرينتش + 21:00عمان، تلفزيون عمان: السبت في الساعة  .7
 بتوقيت جرينيتش 16:00تلفزيون العربي: السبت في الساعة  .8

 زيارة: يرجى

 www.starsofscience.com - اإللكتروني الموقع

 www.facebook.com/StarsofScienceTV فيسبوك:

  twitter.com/starsofscience تويتر:

 www.youtube.com/user/Starsofsciencetv يوتيوب:

 tvstarsofscience – إنستغرام

 

 اإلنسان قدرات إطالق – قطر مؤسسة

 بناء نحو مسيرتها في قطر دولة تدعم ربحية غير منظمة هي المجتمع وتنمية والعلوم للتربية قطر مؤسسة
 برامج توفير خالل من والعالم، القطري  الشعب احتياجات لتلبية المؤسسة وتسعى ومستدام. متنوع اقتصاد

  المجتمعية. والتنمية ،والعلوم والبحوث التعليم، بين ما تجمع ابتكارية بيئة على ترتكز متخصصة،

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

 أشهر الستة سن من بدءا   المجتمع، ألفراد الحياة مدى مالتعل   فرص الراقي التعليمي قطر مؤسسة نظام يوفر
 وطنهم. تنمية في والمساهمة عالمية، بيئة في المنافسة من لتمكينهم الدكتوراه، وحتى

 على المحليون  الباحثون  فيه يعمل قطر، في لالبتكار التخصصات متعدد صرحا   قطر مؤسسة أنشأت كما
 المجتمعية المشاركة وتحفيز الحياة، مدى التعل م ثقافة نشر وعبر لملحة.ا والعالمية الوطنية التحديات مجابهة

   أفضل. عالم بناء في وتساهم المحلي، المجتمع قطر مؤسسة تمك ن القطرية، الثقافة تدعم برامج في

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


 

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

 مع: التواصل ُيرجى المعلومات، من للمزيد

  شاندويك ويبر– االبراهيم مرام

SOS@webershandwick.com  
+974 3107 3584 
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