
 

 النهائیة لبرنامج "نجوم العلوم"  لتصفیاتا في  عرب مبتكرون  أر�عة
یتنافسون على لقب "أفضل مبتكر في العالم   قطر لمؤسسة التا�ع  للبرنامج 13الـ الحالي  الموسم  فيالمتأهلون 

 عبر االنترنت  �صوت  والجمهور العر�ي"

قطر،   الثالث عشر ن  و متسا�قأر�عة  استطاع    :2021أكتو�ر    XXالدوحة،  الموسم  العلوم  والحالي   في  برنامج نجوم  أن    ، من 

في  یؤمّ  أماكنهم  التيالتصفیات  مرحلة  نوا  بلقب    ،أكتو�ر  22یوم  قام  ت  النهائیة  للفوز  سیتنافسون  عر�ي. حیث  مبتكر    أفضل 

تحد�ات   على  التغلب  العرب  المخترعون  هؤالء  استطاع  البرنامج،  مدار  البرنامج وعلى  تحكیم  لجنة  �أصوات  وفازوا  �بیرة، 

 المتعددة.البرنامج رغم حاالت االقصاء لتقدم خالل مراحل یتمكنوا من ال ،عدة مرات

إحدى الجامعات  بي، طالب جامعي قطري یدرس نظم المعلومات في جامعة �ارنیجي میلون في قطر،  امحمد القصالمتأهل  �أمل  

فمن خالل الشر�ط    ،"نظام مصیدة التسلل في �رة القدم"اختراعه  المساهمة في عالم الر�اضة من خالل  الشر�كة لمؤسسة قطر،  

البیانات �شكل مستمر من    داخل زي المضّمن   تتم مراقبة هذه  الالعبین طوال المباراة، حیث  الالعبین والكرة، یتم تتبع حر�ة 

 حلل موضع التسلل في أي لحظة، و�بلغ الحكام عندما �قوم الالعب �ممارسة التسلل. قبل النظام، الذي �
عمل �كرة القدم التي  �   تعنى  لت مؤسساتاءست، عندما  الهندسةیوسع نطاق مشروعه �شكل �بیر خالل مرحلة  ان    محمد  اضطر

 تتبع أداء الالعب.أ�ضًا �مكنه مشروعه نظام  معها عما إذا �ان

ثم   له،  قد خططت  �نت  مما  أكثر  األ�حاث  المز�د من  إجراء  إلى  "فجأة، اضطررت  القصابي:  �قول  الصدد،  هذا    جراء إفي 

إثبات أن �ل جزء في المشروع �عمل بدقة، و�ال فإنه لن �مر �مرحلة   ىعل�ان  و ،  لضمان نجاحه  تحدیثه�عد  نظام  لل  اتاختبار 

 الهندسة".

ً المتأهل    روشحالالرحمن  ب  یمهندس الطب الحیوي الیمني مج  ماأ جهاز محمول لقیاس تدفق "  رفقد طوّ ،  الى النهائیات  أیضا

الكلوي  �الجلد  ، حیث  "الدم  غیر جراحیة متصلة  عبر مستشعرات حیو�ة  الجهاز  الكلیتلالتشخیص  ل�عمل  مع  ف  ،األولي  وي ف 

 والبیانات المتاحة،  لموارداستخدام افي  أكثر �فاءة  �صبح الجهاز  البیانات التي یتم تحمیلها لألطباء عبر الشبكات الالسلكیة،  

 من خالل تقلیل االستشارات التي تتم وجهًا لوجه. 

الحروش التي واجهها  التحد�ات  أصعب  لم تكن  الطموحة  التكنولوجیا  فإن عملیة تطو�ر هذه  ذلك،  الموسم،    ورغم  خالل هذا 

إلى زمالئه في برنامج    مامضقبل االنتأخر شهرًا  ال" قبل بدء الموسم مباشرة، مما أجبره على  19  –فقد أصیب �فیروس "كوفید  

 نجوم العلوم في قطر. 



 
وعن تلك الفترة، �قول الحروش: "أثناء الحجر الصحي، �انت لدي شكوك �بیرة حول العدید من قراراتي، �ما في ذلك قراري 

على   ذلك، شجعتني زوجتي  الموسم. ومع  هذا  في  ل�المشار�ة  قدمًا  �ه،  المضي  الذي طالما حلمت  الكبیر  الحلم  هذا  متا�عة 

 في برنامج نجوم العلوم".  تدفق الدم الكلوي  جهاز محمول لقیاستقد�م و�فضلها تمكنت من 

یؤثر الجهاز �شكل  حیث    طبي للمعاینة عن �عد"،  قمیص"�اختراعه    في النهائیات  همكانتبوأ  فقد  أسامة قنواتي من لبنان،  أما  

المزمنة التنفسي  الجهاز  أمراض  بها  نراقب  التي  الطر�قة  على  المرضى من    یتا�عإذ    ،كبیر  رئتي  االختراع  الجمع   خاللهذا 

،  التي یرسلها �عد ذلك إلى هاتف الطبیب المعالجو   ،التحلیالتنتائج  و   الالسلكیةالعدید من السماعات الرقمیة والتكنولوجیا    بین

 .قراءات غیر طبیعیة للمر�ض في حالة اكتشاف أيالطبیب تحذیر  �اإلضافة الى 
والهندسة،  اتقنو درس   الكمبیوتر  علوم  مجال  خلفیة  ولد�ه  ي  في  الحیوي،  هندسة  �سیطة  الذي  الطب  هذا  األمر  رحلته  جعل 

 الموسم ملیئة �التحد�ات، ولكنه تمكن من اجتیازها وتحقیق حلمه �الوصول إلى النهائیات.  

تمثل الهندسة �النسبة لي منطقة راحتي، لقد درست هذا المجال وعملت �ه لسنوات تعلیقًا على هذا االبتكار، یؤ�د قنواتي قائًال: "

�الفعل ما قمت �ه  ، وهذا  مجال مختلف وجدیداستكشف  و أتحدى نفسي  أن    تم، أردالعلو وم  جلنعدیدة االن، ولكن عند تقد�مي  

 من خالل اختراعي الذي �عتمد على علوم الطب الحیوي و�جمع خبرتي الهندسیة". 

واإللكترونیةما  أ الكهر�ائیة  الهندسة  في  د�توراه  على  حائز  تونسي  وهو  الهادي،  عبد  بتصمیم  فف  ،ر�اض  �طار�ة "وتطو�رقام 

، وهو نظام تخز�ن طاقة محمول �جمع بین �طار�ات اللیثیوم أیون وتكنولوجیا المكثف الفائق، مما "هجینة لترشید شحن الطاقة

 هنظًرا لطبیعته المدمجة ونظامعدة تحد�ات،  ، وقد واجه هذا االبتكار  �مّكنه من الشحن حتى السعة الكاملة في غضون دقائق

 .التقنیات المزدوجةهجین من ال

إلى  الفتًا    ،"وصالبته  ابتكاري أهمیة  العدید من التجارب إلثبات  إجراء  "كنت �حاجة إلى  :  يعبد الهاد�قول  عن هذه التحد�ات،  

 اختراعي".اعتمد علیها التي والمعامل من الخبراء والتكنولوجیا �بیرًا دعم  قدم نجوم العلوم ن أ

، حیث سیحدد تصویت  أكتوبر  22الموافق    ،الجمعة المقبل  یوم  تبثالتي    النھائیةابتكاراتھم في الحلقة    المبتكرون األر�عة  یعرض

دوالر أمریكي   600,000  ةالبالغ  المالیة  الجائزةالحصة النھائیة لكل منھم من    االنترنت  عبر  الجمھور   وتصویتلجنة التحكیم  
 حكام البرنامج). أشروط و  (تطبق

بعد الظھر  الثانیةحتى تمام الساعة  www.starsofscience.com اإلنترنت متاح اآلن على الموقع اإللكترونيالتصویت عبر 

 .أكتوبر 21  ، الموافقالخمیس) یوم الدوحة بتوقیت الظھر بعد الخامسة( غرینیتشبتوقیت 

إلى الموسم الرا�ع عشر من برنامج نجوم العلوم والحصول على فرصة للفوز بلقب أفضل مبتكر في العالم العر�ي،    لالنضمام

 .www.starsofscience.infoتفضل بز�ارة 

http://www.starsofscience.com/
http://www.starsofscience.info/


 
 -انتهى-

 

 نبذة عن برنامج نجوم العلوم: 

الرائد في العالم العر�ي في مجال االبتكار، و�حدى مبادرات مؤسسة قطر للتر�یة والعلوم  "نجوم العلوم" هو البرنامج  

المجتمع، في إطار تلفز�ون الواقع التعلیمي والترفیهي. یهدف إلى تمكین المبتكر�ن العرب من تطو�ر حلول   وتنمیة 

 هم أ�ًضا في الحفاظ على البیئة. تكنولوجیة لمجتمعاتهم تعود �النفع على صحة الناس، وأسالیب حیاتهم، وتساعد

و�قوم المتسا�قون على مدار إثني عشر أسبوعًا، �عرض الحلول التي توصلوا إلیها، ومدى فعالیاتها بدعم من فر�ق  

 مؤلف من الخبراء �ضّم المهندسین ومطوري المنتجات، في سباق مع الوقت. 

أسبوع المشار�ع في �ل  و�قصاء  بتقییم  الخبراء  لجنة من  المنتج    وتقوم  ونمذجة  الفكرة  إثبات  ضمن عدة جوالت من 

على حصة   التنافس  أجل  من  النهائیة  التصفیات  لمرحلة  یتأهلون  مرشحین  أر�عة  المطاف  نها�ة  في  لیبقى  و�ختباره 

قیمتها   تبلغ  مالیة  جائزة  تحدید    600,000من  و�تم  مشروعاتهم.  لتمو�ل  أمر�كي  دوالر  والشروط)  األحكام  (تطبق 

 اًء على قرار لجنة التحكیم وتصو�ت الجمهور عبر اإلنترنت. الفائز�ن بن
العلوم سیتم بّث   وعدة قنوات في المنطقة    اإلنترنت  عبر  سبتمبر  10�ّل یوم جمعة وسبت اعتبارًا من    برنامج نجوم 

الناقلة  2021أكتو�ر    22ولغا�ة    2021  والعالم  للقنوات  الكاملة  القائمة  على  لالطالع  البث  دلیل  ز�ارة  و�مكنكم   ،

 وأوقات البث.  

  www.starsofscience.com  یرجى ز�ارة الموقع اإللكتروني

 www.starsofscience.info:  نجوم العلوم، إشترك األن على موقعلإلنضمام الى الموسم الرا�ع عشر لبرنامج 

 

 قم بز�ارتنا على: 

  www.facebook.com/StarsofScienceTV فیسبوك

  twitter.com/starsofscience تو�تر 

  www.youtube.com/user/Starsofsciencetvیوتیوب

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


 
  starsofsciencetv  إنستغرام  

 starsofscience تیك توك 

 

 إطالق قدرات اإلنسان  –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتر�یة والعلوم وتنمیة المجتمع هي منظمة غیر ر�حیة تدعم دولة قطر في مسیرتها نحو بناء اقتصاد  

متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبیة احتیاجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفیر برامج متخصصة، ترتكز  

 ، والتنمیة المجتمعیة.  على بیئة ابتكار�ة تجمع ما بین التعلیم، والبحوث والعلوم 

، بناء على رؤ�ة حكیمة تشار�ها صاحب السمو األمیر الوالد الشیخ حمد بن  1995تأسست مؤسسة قطر في عام  

خلیفة آل ثاني وصاحبة السمو الشیخة موزا بنت ناصر، تقوم على توفیر تعلیم نوعي ألبناء قطر. والیوم، یوفر نظام  

الت فرص  الراقي  التعلیمي  قطر  الد�توراه،  مؤسسة  وحتى  أشهر  الستة  من سن  بدًءا  المجتمع،  ألفراد  الحیاة  مدى  عّلم 

 لتمكینهم من المنافسة في بیئة عالمیة، والمساهمة في تنمیة وطنهم. 

التخصصات لالبتكار في قطر، �عمل فیه الباحثون المحلیون على مجابهة   كما أنشأت مؤسسة قطر صرًحا متعدد 

الملحة. وعبر نشر ثقافة التعّلم مدى الحیاة، وتحفیز المشار�ة المجتمعیة في برامج تدعم    التحد�ات الوطنیة والعالمیة

 الثقافة القطر�ة، ُتمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل. 

   http://www.qf.org.qa  لالطالع على مبادرات مؤسسة قطر ومشار�عها، ُیرجى ز�ارة الموقع اإللكتروني

  pressoffice@qf.org.qa  لالستفسارات اإلعالمیة، یرجى التواصل عبر البر�د اإللكتروني

  

 للمز�د من المعلومات، ُیرجى التواصل مع: 

 و�بر شاندو�ك – سلمى صادق 

SOS@webershandwick.com 

+974 3398 8390 

http://www.qf.org.qa/
mailto:pressoffice@qf.org.qa
mailto:SOS@webershandwick.com


 
 


