
 

 ةالعلمي في المجاالت  منح المرأة العربية فرصة لتحقيق التميزينجوم العلوم   برنامج
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة في    وتحقيق تطّلعاتهن الفرص ُيمّكن البرنامج النساء العرب من اغتنام

 والرياضيات 

في   ، توجد فجوة كبيرةالي في جميع أنحاء العالم العربيفي مؤسسات التعليم الع :2021سبتمبر   18قطر   الدوحة،
، فنرى أن أعداد الطالبات المندرجات في برامج التعليم العالي تفوق أعداد أقرانهم الطالب  الجنسين بينالطالب  أعداد

 بدرجة كبيرة. 

 الذي نشرته لجنة األمم المتحدة االقتصادية 2020لعام وفًقا لتقرير الفجوة بين الجنسين في الدول العربية  و 
في   لصالح النساءي برامج التعليم العالي للملتحقين فجتماعي ال ا تميل فجوة النوع، إلسكوا(ا)واالجتماعية لغرب آسيا 

،  ةفي المائ 47الملتحقات في التعليم العالي  قطر، حيث نسبة النساء لدولةكبر األ لفجوة، وتعود امعظم البلدان العربية
 . 2016عام  في المائة للرجال 6عن  مقارنة

كما ذكر التقرير  التفصببيل  و   ،في تزايد مسبببتمرالمتعّلقة  العلوم  مجاالت  نرى نسببببة التحاق النسببباء في العالم العربي  الو 
أكثر  برربعبة أضببببببببببببببعباك من ال ريجين البذكور في  خريجبات  نرى    ،بألخص  ن في اإلمبارات العربيبة المتحبدة والكويب فب 

 الت صصات المتعلقة  العلوم.

لثالث عشبببببر من برنامج  وعضبببببو لجنة التحكيم في الموسبببببم ا  ،سبببببيدة األعمال القطرية  األنصااي،  لدكتورة بثينة  ا وترى 
تؤكد   ،ندسبببة والرياضبببياتهذه المعدالت المرتفعة للنسببباء العربيات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهأن ،  نجوم العلوم

  تحظى الكثير من النسببباء اليوم بدعم وتشبببجيع كبيرين"قائلة:    واالرتقاء بها،  على التزامهن طويل األمد بتطوير المنطقة
  ،ضببببببببافة  لى عروة المعرفة في المنطقة تقديم قيمة مو   ،، ولكن دافعنا لتحسببببببببين حياة من حولناالعلمية  عاتهنّ تطلّ متا عة  ل

 ."الهدك الذي نسعى  ليه هو كان دائًما 

،  المجتمع مسببببببباهمة في  لل ودعم تطّلعها   أهمية تمكين المرأة العربية   معرفة كبيرة حول  األنصببببببباري بثينة    ةالدكتور   تمتلك
حاز  كما    ومنتدى سبببيدات األعمال القطريات،  ،لمرأة العربيةالدولي لمنتدى  المجالس  دارة عضبببوية  سبببا ًقا    شبببغل   حيث

أقوى   قائمة  حيث تم  دراجها ضبمن  ،التزام الدكتورة األنصباري بدعم المرأة العربية على تقديرها في جميع أنحاء المنطقة
 مجلة رواد األعمال.من  2011وحصل  على لقب سيدة األعمال لعام  ،النساء العربيات



 

 لى  م العلوم والتكنولوجيا والهندسبببببة والرياضبببببيات لم يترجم  عد  معدالت اإلناث في تعلي، ف ن هذا االرتفاع في  ومع ذلك
الجزائر ومصببببببببببر   -حقق  أربع دول عربية  فقد   2021وفًقا لتقرير اليونسببببببببببكو للعلوم  و   تمثيل أكبر في القوى العاملة،

يقل عن ، مع وجود ما ال احثين العلميين في جميع الت صببببصبببباتالتكافؤ بين الجنسببببين في عدد الب  -والكوي  وتونس  
  من تحقيق التكافؤ،تمكن   أما الكوي  فقد  ، مجالي الهندسببببببة والتكنولوجيا    في  في المائة من الباحثين من النسبببببباء 45

 .،  حسب ما ورد في التقريرفي المائة من الباحثين كانوا من النساء 47ما يقرب من حيث 

تعمل حالًيا مديرة مشبروع  حث تطبيقي  التي  ،  نجوم العلوم  الموسبم العاشبر من  المهندسبة سبيليا خشبيني، خريجة وترى 
لطالما  أن النسبببببباء    التطوير في شببببببركة اتصبببببباالت الجزائر، عد أن عمل  مديرة للبحث و  ،في قطر "ابتكار"في شببببببركة  

الوظبائ  في  . وتضببببببببببببببي : "القطباعباتعمبل في هبذه    فرص  ىيواجهن عقببات متعبددة عنبدمبا يتعلق األمر  بالعثور عل
اية لكل من  محدودة للغتعد    في العالم العربي  ت التي تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسبببببببببببببة والرياضبببببببببببببياتالمجاال

وظائ  نجد أن  ،  ، في االتصببببباالت والشببببببكاتفعلى سببببببيل المثال،  الرجال والنسببببباء العرب، لكن الرجال يتمتعون  ميزة
قد يكون لذا    ولكنها تستهدك الرجال  شكل أساسي،لمتاحة  الصيانة الميدانية هي األكثر طلًبا وتشكل غالبية الوظائ  ا

 ".القطاعاتهذه مثل من الصعب جًدا على المرأة أن تجد مكاًنا في 

العلوم والتكنولوجيا والهندسبة والرياضبيات أمر  الا األهمية    ت" ن وجود المزيد من النسباء في مجاالوتضبي  خشبيني: 
ن نسببببتمر في خلق المزيد من الفرص للنسبببباء في هذه وينبغي أ  آفاقنا وضببببمان التنمية المسببببتدامة، وضببببروري لتوسببببيع
كنولوجيا  أنا متفائلة  شببببرن مسببببتقبل المرأة في مجاالت العلوم والتو   ن اسببببتفادتنا من المواهب النسببببائية،القطاعات لضببببما

 .والهندسة والرياضيات"

يكتشبببب  هذا الجهاز  حيث   ، SkyCloak،  اختراعها  نجوم العلومفي الموسببببم العاشببببر من    سببببيليا خشببببيني  شببببارك لقد 
تجارية أو طائرات بدون طيار يتم التحكم فيها السبببببلكًيا قبل التشبببببويا على  شبببببارات جهاز التحكم عن  Wi-Fiشببببببكة 

 المركز الثالث وحصببببببل  على دعم   سببببببيليا  فازتو ومنع أي عمليات  رسببببببال فيديو مباشببببببر داخل منطقة محددة.   ، عد
واصبببببببببل  مع فريقها  وقد  ،علومال اص بنجوم ال  مشببببببببباركتها في العر  عد    SkyCloakكاٍك لمواصبببببببببلة العمل على  

األولي الذي تم اختباره على أكثر من   MVPووصبببببببببل  بنجاد  لى اإلصبببببببببدار الثالث من نموذ     SkyCloakتطوير 
ا من  ضببافة  عط الطائرات بدون وت   ائًعا م تلًفا،  18 من قبلصببنيعها  طائرة بدون طيار م تلفة تم ت 50 مكن  أيضببً

على الجائزة الكبرى واالعتراك ال اص من لجنة   سببببببيليا، وحصببببببل   ل اصببببببة بهم لى قائمة الحظر ا Bطيار من الفئة 
، وهو أكبر معر  مت صببببببببص  2020 المعر  الدولي الثاني عشببببببببر لالختراعات في الشببببببببرق األوسبببببببب التحكيم في  



 

حصببببل  على  فقد ، الختراعات.  اإلضببببافة  لى ذلكجنسببببية ومئات ا  60لالختراعات في المنطقة يسببببتضببببي  أكثر من  
 .2021بتكارها في أبريل البراءة اختراع 

حيث تعد سيليا    هندسية والبحثية ل دمة مجتمعاتهم،لطالما ألهم برنامج نجوم العلوم الشباب العربي الست دام خبراتهم ال
 صة.لهام الفتيات والنساء من جميع أنحاء المنطقة لالنضمام  لى عالم االبتكار وإحياء أفكارهن ال امثااًل إل

مع اسببببببببببببببتمرار المزيبد من النسبببببببببببببباء في االلتحباق  بالتعليم العبالي للحصببببببببببببببول على درجبات علميبة في مجباالت العلوم  و 
والثروة  الوصببببببببول  لى مورد ال يقدر بثمن من ال برة من    ف ن المنطقة سببببببببتتمكن،  التكنولوجيا والهندسببببببببة والرياضببببببببياتو 

على فرص    المرأة العربيةمهمة لضبمان اسبتمرار حصبول  تبر  تعمبادرات مثل برنامج نجوم العلوم  ان  كوال شا   ،البشبرية
 .هاوغير  لتحقيق طموحاتهّن في مجاالت الهندسة والعلوم والبحوث

كل    برنامجلل  اإللكتروني  موقعال عبر سبع قنوات في المنطقة وعبر من برنامج نجوم العلوم  13الموسم  ُيمكنم متا عة
مجموعة جديدة من المبتكرين   مراد البروفيسور ، حيث سيترأسأكتوبر 22سبتمبر حتى  10دًءا من جمعة وسب  ب 

ستاذ المساعد  ، واألالقطريةسيدة األعمال   ،الدكتورة بثينة األنصاري  :م الجددالعرب  لى جانب أعضاء لجنة التحكي
   ئز في الموسم العاشر من البرنامج. ، الفاالدكتور وليد البنا

  زيارةيرجى   14الموسم  للمشاركة فيوللتقديم  ،من برنامج نجوم العلوم 13سم للحصول على دليل البث الكامل للمو 
 www.starsofscience.com الموقع االلكتروني:

 - انتهى-

 نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

مجال االبتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم  "نجوم العلوم" هو البرنامج الرائد في العالم العربي في  
التعليمي والترفيهي. يهدك  لى تمكين المبتكرين العرب من تطوير حلول  وتنمية المجتمع، في  طار تلفزيون الواقع 

 ئة. تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود  النفع على صحة الناس، وأساليب حياتهم، وتساعدهم أيًضا في الحفاظ على البي

ويقوم المتسا قون على مدار  عني عشر أسبوعًا،  عر  الحلول التي توصلوا  ليها، ومدى فعالياتها بدعم من فريق  
 مؤل  من ال براء يضّم المهندسين ومطوري المنتجات، في سباق مع الوق .

http://www.starsofscience.com/


 

كرة ونمذجة المنتج وإختباره  وتقوم لجنة من ال براء بتقييم وإقصاء المشاريع في كل أسبوع ضمن عدة جوالت من  عبات الف
ليبقى في نهاية المطاك أربعة مرشحين يترهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على حصة من جائزة مالية 

)تطبق األحكام والشروط( دوالر أمريكي لتمويل مشروعاتهم. ويتم تحديد الفائزين بناًء على قرار    600,000تبلا قيمتها  
 تصوي  الجمهور عبر اإلنترن .لجنة التحكيم و 

وعدة قنوات في المنطقة   اإلنترن   عبر  سبتمبر  10كّل يوم جمعة وسب  اعتبارًا من    برنامج نجوم العلوم سيتم بّث  
، ويمكنكم زيارة دليل البث لالطالع على القائمة الكاملة للقنوات الناقلة وأوقات  2021أكتوبر    22ولغاية    2021  والعالم
 البث.  

  www.starsofscience.com  ارة الموقع اإللكتروني يرجى زي

 لإلنضمام الى الموسم الرا ع عشر لبرنامج نجوم العلوم،  شترك األن على موقع
.infowww.starsofscience  

 
 بزيارتنا على:قم  

  www.facebook.com/StarsofScienceTV فيسبوك
  twitter.com/starsofscience تويتر

  www.youtube.com/user/Starsofsciencetvيوتيوب
   starsofsciencetv   نستغرام 
 starsofscience تيك توك 

 
 إطالق قدرات اإلنسان  –مؤسسة قطر  

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

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

شاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن  ، بناء على رؤية حكيمة ت1995ترسس  مؤسسة قطر في عام  
خليفة آل عاني وصاحبة السمو الشي ة موزا بن  ناصر، تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام  
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الدكتوراه،   أشهر وحتى  الستة  بدًءا من سن  المجتمع،  الحياة ألفراد  مدى  التعّلم  الراقي فرص  التعليمي  قطر  مؤسسة 
 مكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.لت

الباحثون المحليون على مجابهة  كما أنشرت مؤسسة قطر صرًحا متعدد الت صصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه 
برامج تدعم  التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر عقافة التعّلم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في  

 الثقافة القطرية، ُتمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل. 

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

  pressoffice@qf.org.qa  التواصل عبر البريد اإللكترونيلالستفسارات اإلعالمية، يرجى 

  

 للمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع: 

 ويبر شاندويك –سلمى صادق  

SOS@webershandwick.com 

+974 3398 8390 
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