
 

 
 ثاني عشر موسمه الفي  يواجه التحدياتنجوم العلوم 
  19–كوفيد وباءمؤسسة قطر يتغلب على التحديات التي فرضها من  البرنامج التلفزيوني الترفيهي التعليمي

 
بمبادرة  "نجوم العلوم" يعود برنامج تلفزيون الواقع الترفيهي التعليمي الرائد :2020سببببب تم ر  5قطر، الدوحة، 

 11في موسسسسسسسمن الشاني عرسسسسسسر بتاري  ليطل على الجمهور للتربية والعلوم وتنمية المجتمع  مؤسسسسسسسسسسسسسسة قطر من
، ليسسسسسسسستهل عقدًا مديدًا من مهود تمبين المبتعرين العر   والعالم المنطقة فيقنوات  عدة  عبر  2020سسسسسسسسبتمبر 

لوطن العربي  اوامهها يالحلول التقنية وتسسسسسسسسسويرها لموامهة موتلا التحديات التي أفضسسسسسسسسل في سسسسسسسسسعيهم  يجاد 
 والعالم.  

 
ل نجوم العلوم، برنسامج تلفزيون الواقع الول من نوعسن في العسالم العربي،  2009منس  انطققتسن في عسام  ، شسسسسسسسسسسسسسسبس 

عامًا لتصسسسسسسميم تقنيات تسسسسسسساعد في   دا  تغيير   35و  18بين  همر ا عمأ  يتراوح ال ين نصسسسسسسة للمبتعرين العر م
رواد العمال الطمو ين على المتسسسسسسسسابقين من البرنامج يرسسسسسسسجع  يجابي في مجتمعاتهم. وفي موسسسسسسسسمن الجديد، 

الحديشة مشل التهديدات المنية للتقنيات الرقمية  لتسسسسسسسسسوير فوائد ا نتامية ومعالجة القضسسسسسسسسايا  لول تقنية ابتعار 
 .في  ياة الناس اليومية

 
"باتت  : قمية والمبتب الصسسحفي بمؤسسسسسسة قطرمدير العققات ا ع خليفة عيسسسى العبيسسسيبه ه المناسسسبة، قال 

في هس ا الوقست الس و يوامسن فيسن العسالم تحسديسات كبيرة و ير   تميسة االبتعسارات واالختراعسات ترسسسسسسسسسسسسسسبسل ضسسسسسسسسسسسسسسرورة
لصسسسقل مهارات  مسسسسبوقة. ويرسسسجع برنامج نجوم العلوم على التعاون وريادة العمال وتسسسسوير البحا  والجهود 

المواهب العلمية المحلية التي تعلب دورًا هامًا في تطوير مجتمعاتنا وإيجاد الحلول للمرسسساول والتحديات الحالية  
 مستقبلية".  وال
 

ن من تسسسسسسسسع  لقات، بتتبع مسسسسسسسسار تطور ابتعارات نمانية متسسسسسسسسابقين ومرسسسسسسساريعهم، على أن يقوم البرنامج المبو  
التنساف  في  قسادرة على ذات أهميسة و  أوليسةيتنسافسسسسسسسسسسسسسسسوا للفو  بساللقسب من خقل تحويسل مرسسسسسسسسسسسسسساريعهم  لى منتجسات 

سسسسسابقين عبر مرا ل عديدة تالعلمية والهندسسسسسية والتجارية للموسسسسسيتم اختبار القدرات . السسسسسوام المحلية والعالمية



 

مرورًا بمرا ل النماذج الولية وصسسسسسسسواًل  لى موالت االختبار الحاسسسسسسسسمة قبل الحلقة الخيرة    نبات المبدأتبدأ من 
 من البرنامج.  

 
االبتعار التي   سسسسا ةكبيرة لمسسسساعدتهم في تجسسسسيد وتطوير أفعارهم بما في ذل  موسسسسيحاى المتسسسسابقون بموارد  

ك ل  . همتتضسسسسسسسسسسمن مواقع عمل موصسسسسسسسسسسصسسسسسسسسسسة لعل مبتعر بتصسسسسسسسسسسميم مفتوح يهد   لى تعزيز روح التعاون بين
في قطر   نوبة من أبر  الرواد في مجاالت العلوم والتعنولوميا والهندسسسسسة والرياضسسسسياتالبرنامج سسسسسيسسسسستضسسسسيا 
 في تطوير ه ه المراريع.  الق مة للمساهمة بوبراتهم ومعارفهم و ول العالم

 
والسسدكتور خسسالسسد العسسالي  البروفيسسسسسسسسسسسسسسسور فؤاد مراد كسسل من والتي تضسسسسسسسسسسسسسسم  ،لجنسسة تحبيم برنسسامج نجوم العلومأمسسا 

اعتمادها لعلى المعايير العلمية لتقييم المرسسسسسساريع وتومين  سسسسسسسو  تواصسسسسسسل عبد الحميد الزهيرو،  والبروفيسسسسسسسور
عند  اريع الواعدة التي تسسستحا المزيد من الوقت والموارد للتطوراختيار المرسس . وسسسيتم المرسساركين طوال الموسسسم

وعرضسسسسسسسسسن على  تنافسسسسسسسسسساً ، بما يضسسسسسسسسسمن اختيار المرسسسسسسسسسرو  الوشر لتعمل مرسسسسسسسسسوارها في البرنامج نهاية كل  لقة
 المراهدين في الحلقة النهائية.  

 
يتيح برنامج نجوم العلوم للمرسسسسسساهدين الفرصسسسسسسة للتعر  على أفضسسسسسسل  ومن مانبن، قال البروفيسسسسسسسور فؤاد مراد: "

العفاءات والمهارات العلمية العربية، ومتابعة مشابرة وإصسسسرار شسسسبا  المنطقة لتحقيا التميز خقل ه ا الموسسسسم.  
هم قدرتالبرنامج والمتسسسسسسسابقين ال ين أمهروا مرونة كبيرة و تحديات كبيرة أمام  19–كوفيدء ا وبتفرسسسسسسي  فرضلقد 

 ".  بامتهاد علمي واصلوا عملهم على التعيا و 
 

نجوم العلوم ه ا الموسسسسسسم لمسسسسسساعدة المرسسسسستركين في مرا ل التصسسسسسفيات   من خريجين و مميز يعود أعضسسسسساء وما 
 . لقات التقييم  لى مانب مقدم البرنامج من  انطققتن ا عقمي خالد الجميلي وتقديمالولية، 

 
مركز  -جزء من وا سسة قطر للعلوم والتعنولوميسسا كمجتمع االبتعسسار النسسابل بسسالحيسساة  قلسسبقع نجوم العلوم في ي

أنير في  لمتنو  الس و يسسسسسسسسسسسسسسسعى  لى التس ا -االبتعسار التعنولومي وريسادة العمسال والتنميسة في مؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة قطر 
 .المجتمعات  ول العالم

 



 

 
مرسساركًا من   139 أصسسبحبرنامج نجوم العلوم أ د  تأنيرًا كبيرًا في مميع أنحاء العالم،  يث  مجتمعي كر أن 

عربيسسسة محركسسسًا للتغيير من أمسسسل تحفيز التقسسسدم االمتمسسساعي وخلا نقسسسافسسسة االبتعسسسار في مميع أنحسسساء  دولسسسة  18
المنطقة. فمن خقل كسسسسسسسسر  امز الوو  من االخترا  وعرض عملية االبتعار على ااال  من المرسسسسسسساهدين،  

 ل.العربي لتجهيز الميال القادمة بربل أفض العالمفي يعز  البرنامج بيئة ريادة العمال 
 

.  عبر عسسدة قنوات في المنطقسسة والعسسالم سسسسسسسسسسسسسسسبتمبر 11ويمبن متسسابعسسة الحلقسسة الولى من الموسسسسسسسسسسسسسسسم الجسسديسسد في 
وللحصسول على دليل البث العامل للموسسم الشاني عرسر من برنامج نجوم العلوم، يمبن  يارة الموقع ا لعتروني  

 www.starsofscience.comالواص بالبرنامج على العنوان: 
 

 -انتهى-
 

 برنامج نجوم العلوم:ن ذة عن 

"نجوم العلوم" هو البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال االبتعار، وإ دى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم  
تمبين المبتعرين العر  من تطوير  لول وتنمية المجتمع، في  طار تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي. يهد   لى 

 تعنولومية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس، وأساليب  ياتهم، وتساعدهم أيًضا في الحفاظ على البيئة. 

، بعرض الحلول التي توصلوا  ليها، ومدى فعالياتها بدعم من فريا   نني عرر أسبوعًا ويقوم المتسابقون على مدار 
 الوبراء يضم  المهندسين ومطورو المنتجات، في سبام مع الوقت.مؤلا من 

في كل أسبو  ضمن عدة موالت من  نبات الفعرة ونم مة المنتج وإختباره    ريع وتقوم لجنة من الوبراء بتقييم وإقصاء المرا 
صة من مائزة مالية ليبقى في نهاية المطا  أربعة مرشحين يتأهلون لمر لة التصفيات النهائية من أمل التناف  على   

دوالر أمريبي لتمويل مرروعاتهم. ويتم تحديد الفائزين بناًء على قرار لجنة التحبيم وتصويت   600,000تبلغ قيمتها 
 الجمهور عبر ا نترنت.

http://www.starsofscience.com/


 

، 2020  نوفم ر 6  ولغاية  2020  سبببببب تم ر 11  اعت ارًا من  يوم جمعة وسبببببب  كل    برنامج نجوم العلومسببببببّت  ب   
 ويمكنك  زيارة دلّل ال   لالطالع على القائمة الكاملة للقنوات الناقلة وأوقات ال  . 

 يرجى زيارة: 

 www.starsofscience.com : الموقع اإللكتروني
 www.facebook.com/StarsofScienceTV :فّس وك

   twitter.com/starsofscience :تويتر
 www.youtube.com/user/Starsofsciencetv :يوتّوب

 starsofsciencetv  : إنستغرام
 starsofscience:  تّك توك

 
 إطالق قدرات اإلنسان  –مؤسسة قطر  

مؤسسسسسسسسسسسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منامة  ير ربحية تدعم دولة قطر في مسسسسسسيرتها نحو بناء اقتصسسسسساد 
متوصسسصسسة، ترتعز متنو  ومسسستدام. وتسسسعى المؤسسسسسسة لتلبية ا تيامات الرسسعب القطرو والعالم، من خقل توفير برامج  

  .على بيئة ابتعارية تجمع ما بين التعليم، والبحو  والعلوم، والتنمية المجتمعية

، بناء على رؤية  بيمة ترسسساركها صسسسا ب السسسسمو المير الوالد الرسسسي   مد بن 1995تأسسسسسسسست مؤسسسسسسسسة قطر في عام  
نوعي لبناء قطر. واليوم، يوفر ناام خليفة آل ناني وصسسا بة السسسمو الرسسيوة مو ا بنت ناصسسر، تقوم على توفير تعليم  

مؤسسسسسسسسسسسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعل م مدى الحياة لفراد المجتمع، بدًءا من سسسسسسن السسسسسستة أشسسسسسهر و تى الدكتوراه، 
 .لتمبينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم

طر، يعمل فين البا شون المحليون على مجابهة وما أنرسسسأت مؤسسسسسسسسة قطر صسسسرً ا متعدد التوصسسسصسسسات لقبتعار في ق
التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نرسسسسسر نقافة التعل م مدى الحياة، وتحفيز المرسسسسساركة المجتمعية في برامج تدعم 

 .الشقافة القطرية، ُتمب ن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل

   http://www.qf.org.qa  ر ومراريعها، ُيرمى  يارة الموقع ا لعترونيلقطق  على مبادرات مؤسسة قط

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