
  

 

 MBC4عمى قناة  العرب نيالعموم" يبدأ رحمته لمبحث عن المبتكر  "نجوم
 

 قطر مؤسسةالعموم"، الذي أطمقتو  نجوم" الترفييي يالتعميمبدأ برنامج تمفزيون الواقع  – 4102 سبتمبر15  الدوحة،
قيام  شيدتاألولى التي  بعرض الحمقة المنطقة في المبتكرين أفضل عنرحمتو لمبحث  وتنمية المجتمع، عمومتربية واللم
 خالل منة االختيار العالمية جول "العموم نجوموأطمق برنامج ". أمام لجنة التحكيم أفكارىمواعدين بتقديم ال شتركينالم

 مشاىدونالوتعّرف . والتكنولوجيا العالي التعميممجال  في تينبارز  تينإقميمي تينمؤسس في المحتممين المرشحيناختيار 
تأمين مكان ل واتنافسذين المن الشباب  ةوالمبدع ةالموىوبالشخصيات  من كثيرعمى ال العربي العالم ءأنحامختمف  في
 في البرنامج. ليم

 من صغيرة مجموعاتبين  المنافسةزيادة حّدة  إلى ييدف اً جديد شكالً وفي موسمو السادس اآلن، يقّدم "نجوم العموم" 
 12سيتم اختيار  تنافسية، اختيار عممية بعدو . ممموس واقع إلى أفكارىم تحويل فرصة عمى لمحصولتكرين المب

سيعممون تحت  حيث الدوحة، إلى لمقدوم العربي العالم أنحاء مختمف منعامًا  30و 11 بين أعمارىم تتراوح مشتركا
لدى  ماعيالج العملروح و  واإلبداع مرونةسيتم اختبار سمات الو . والتصميم اليندسةفي مجال  عالميين إشراف خبراء

 إلىمجرد أفكار  من ممنتجاتي تطوير، بينما يسعون إلى البرنامجطيمة فترة  تحدياتالمبتكرين من خالل مواجية 
 ألف دوالر أمريكي. 600البالغة وائز الج مجموع من بحصة الفوز في تمثلي نيائي ىدف معفعمية،  ذجانم

 من كبيرةتقّدمت أعداد  حيث السعودية، العربية المممكةب حساءاألمدينة  فيفعالياتيا  ةعالميالاالختيار  ةجولواستيّمت 
البرنامج في  تحكيم لجنةأمام  أفكارىم لتقديم العربية الدول مختمف من الشباب والمينيين األعمالرواد و  الطالب
، يصلف الممك جامعة في الطالب شؤون عميد عويد،ال صالح بن محمد الدكتور (. وانضمّ KFU) فيصل الممك جامعة

 بالشبا من متنوعة مجموعةقّدمت  اإلمارات،بدولة  جولةمن ال التالية المحطة فيو . محميّ  كعضوإلى لجنة التحكيم 
ة ميندس الشامسي، سعاد السيدة، حيث ساىمت والتكنولوجيا لمعموم مصدر معيد في العموم نجومبرنامج ل أفكارىا

عطاء قييمفي عمميات الت معروفة،الطائرات ال  .التحكيم لجنةًا محميًا لممرة الثانية في عضو بصفتيا  الحظاتمال وا 

 لإللكترونيات، لحام آلة المحتممة المشاريع تضمنت، حيث والمبتكرة المتنوعة األفكار من مجموعةشتركون بمال متقدّ و 
لتشخيص  اً سوار و  ،آخر اتفى بطاريةوجيازًا لشحن الياتف من  مصالة،ل اً منبي اً سوار و  ،ةرصفاأل رسموجيازًا آليًا ل

 .البنفسجية فوق األشعة، ومعّقمًا متنقاًل بالصحة



  

 اإلقميمي اإلسكوا لمركزالمدير التنفيذي العضو الدائم في لجنة التحكيم و الدكتور فؤاد مراد، وفي ىذه المناسبة، قال 
أكثر  طويروتي اكتشاف منصة مميزة تسيم ف العموم نجوم : "يشّكل برنامج عّمان األردنية العاصمة في  لمتكنولوجيا

طالع ا المنطقة في ابتكاراً  األفكار عمييا. وتعتبر مستويات التمّيز التي يتمتع بيا الشباب  العالمي لجميوروا 
 مجاالت في البتكارل الالزم البشري المال رأس تطويرنحو  العربي العالمتوّجو  عمى دليالً  الجولة ىذه في ركونتشالم

 ".والتكنولوجيا العموم

 ،الفكرة لتطوير الالزم الوقتو  تسويق،وقابميتيا لم لممجتمع،الواعدة بحسب المنافع التي تقدميا  المشاريع تقييم مّ تو 
مكانية كّل من  في جولتو العموم نجومسيواصل برنامج  ،تين القادم ينالحمقات فيو . االختراع براءات عمى ياحصول وا 
 ومصر والكويت األردن مثل ،وغيرىا البمدان ىذه من لشباباتكرون لمبوسوف يعرض ا. ولبنان ،المغربو  قطر،

ة عبورىم تذكر  حجز أمل عمى التحكيم لجنةأمام  األفكار أفضل، والجزائر والسودان مانع  سمطنة و  وفمسطين والعراق
 الرابعة. الحمقة فييتم اإلعالن عن أسماء المتأىمين لبرنامج نجوم العموم سو . قطرفي  الدوحة إلى

لمحمقات بمواد  تيممشاىد تجربة إثراءلمتابعيو  تيحيعمى اإلنترنت  جديداً  موقعاً  أطمق العموم نجومأن برنامج  يشار إلى
 لمناقشة اً تفاعمي اً مركز معمومات عن المتسابقين. ويشّكل ىذا الموقع و  ومقتطفات من الحمقات، اإلنترنت،حصرية عمى 

 مبعضيالتي يحتاجونيا والتواصل مع  المواردإلى  لو الوص عمى العربة المبتكرين ساعدمو  التكنولوجياقضايا 
تفاعمية  شانق مجموعة إلى االنضماممساًء كّل سبت،  11:00و  1:00الموقع، بين الساعة  ارلزوّ  يمكنو . البعض

ما استفساراتيم. ك عمى إلجابة، لامجنالبر  ومنتجمشاركون سابقون في البرنامج، و و  التحكيم، لجنة أعضاءيشارك فييا 
 .برنامجمشاركة في اللم بطمب التقدمب نيغبار ال لجميع ينالفنياالستشاريين  مع التراسل الفوري  ميزةسيقّدم الموقع 

وسيتم  .األولى لممرة نقديال حنينالمذيعة  بمشاركة الجميمي خالدالمذيع  العموم نجوميقّدم الموسم السادس من برنامج 
 6:00/  السعودية بتوقيتمساًء  0:00في تمام الساعة  BMC4عمى قناة  عرض الحمقة التالية من جولة االختيار

 . سبتمبر 20 من يوم جرينتش بتوقيتمساًء 

 -انتهى-

 لمزيد من المعمومات، يرجى زيارة:

 www.starsofscience.comالموقع اإللكتروني: 
 https://www.facebook.com/StarsofScienceTVفيسبوك: 

http://www.starsofscience.com/
https://www.facebook.com/StarsofScienceTV


  

 https://twitter.com/starsofscienceتويتر: 
 om/user/Starsofsciencetvhttp://www.youtube.cيوتيوب: 

 starsofsciencetvإنستاغرام: 

 

 نبذة عن برنامج نجوم العموم:

"نجوم العموم" ىو برنامج تمفزيوني فريد من نوعو أطمق بمبادرة من مؤسسة قطر بيدف دعم وتشجيع المخترعين 

مرشحًا لتحدي  12يًا، يخضع الطموحين في مجال العموم والتكنولوجيا في العالم العربي. وفي موسمو السادس حال

إثبات ميارتيم خالل المراحل الحساسة لالبتكار، تقودىم إلى مواجية لجنة تحكيم تضم فريقًا من الخبراء األكاديميين 

وقادة القطاع. وتجري التصفيات في حمقات مرحمة اليندسة والتصميم إلى أن تتبقى أربعة مشاريع فقط. ويتنافس 

ألف دوالر أمريكي، حيث يتم تحديد ذلك بناًء عمى مشاورات  600قيمتيا  وائزجيائيون لتقاسم المتسابقون األربعة الن

 أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجميور.

 03سبتمبر ولغاية السبت الموافق  01اعتبارًا من يوم السبت الموافق  MBC4وسيبدأ بّث البرنامج عمى قناة 

 .4102نوفمبر 

 
 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

 تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة ىي منظمة المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة

 قطر دولة عمى بالنفع يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون عمى المعتمد اقتصادىا

 خميفة بن حمد الشيخ الوالد األمير السمو صاحب من كريمة   بمبادرة   1005 سنة قطر مؤسسة تأّسست .بأكممو والعالم

 .إدارتيا مجمس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل

https://twitter.com/starsofscience
http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv


  

 إنشاء خالل من المجتمع وتنمية والعموم، والبحوث لمتعميم، الشاممة االستراتيجية ميمتيا بتحقيق قطر مؤسسة وتمتزم

 الميارات اكتساب من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب لمتعميم قطاع

 الحمول استخالص طريق عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما .المعرفة عمى مبني   القتصاد   الضرورية والسموكيات

 الثقافية الحياة عزيزوت متطّور مجتمع إنشاء في أيضاً  المؤسسة وتسيم .األساسية العممية المجاالت من المبتكرة

 .لممجتمع المباشرة االحتياجات وتمبية التراث عمى والحفاظ

اإللكتروني:  الموقع زيارة يرجى ومشاريعها، قطر مؤسسة مبادرات كافة عمى لمحصول

http://www.qf.org.qa. 

 MBCنبذة عن مجموعة 

في لندن، لتصبح أول مجموعة قنوات فريدة من نوعيا في العالم العربي.  1991العام في  " MBCتأّسست "مجموعة 
مجموعة مكانة مرموقة لتصبح  "MBCعامًا، تبّوأت "مجموعة  23وعبر سجمـّيا الحافل والممّيز الذي يمتد عمى مدى 

يم، وتزويدىم بالمعمومات. ومن مقّرىا إعالمية عالمية تثري حياة ماليين المشاىدين من خالل التواصل والتفاعـل مع
قناة تمفزيونية ىـي:  11" اليوم MBCالرئيسي في مدينة دبي لإلعالم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تضم "مجموعة 

MBC1  لمترفـيو العائمي(، و( MBC MAX &MBC2  و ،)أفالم عالمية عمى مـدار الساعة(MBC3  قناة(
، و )لممرأة العربية العصرية(MBC4 من البرامج العالمية واإلنتاجات المحمية(، و  مخصصة ألطـفال وتضم مزيجاً 

MBC Action أفالم ومسمسالت التشويق والمغامرة باإلضافة إلى برامج من إنتاج محّمي(، و(MBC 
Variety  (أفالم ومسمسالت وبرامج ومنّوعات عالمية عمى مدار الساعة ،)وMBC  لك تركية )دراما عربية وكذدراما

)قناة األخـبار بالمغة  ، والعربـية)قناة مدفوعة(   MBC+ Dramaووىندية والتينية وغيرىا مدبمجة إلى العربية(، 
)قناة األغاني و"وناسة" لقناة العربية تتوجو لمدمني األخبار(، نافذة إضافية) الحدث، و العربيـة عمى مدار الساعة(؛ 

 MBC  و)قناة الترفيو الراقي واليادف لمعائمة المصرية(،  مصر MBCو(، الخميجية والعربية عمى مدار الساعة
Bollywood ،)وشبكة قنوات رياضية كروية ىي )أفالم ومسمسالت وبرامج ىندية وآسيوية مدبمجة ومترجمةMBC 

PRO SPORTS  قنوات مخصصة لبث المسابقات الكروية السعودية والبرامج الكروية ذات الصمة؛  4التي تضم
)ألنجح االغاني العربية  fmوبانوراما )لمموسيقى الخميجية(،  MBC FMحطتـين إذاعيتين ىما: إلضافة إلى مبا

http://www.qf.org.qa/
http://www.qf.org.qa/


  

. كما تنبثـق عن )وحدة االنتاج المتخّصصة بالبرامج واألفالم الوثائقية( لإلنتاج O3باإلضافة إلى شركة  الحديثة(؛
، و www.alarabiya.net، و www.mbc.netتتضمن:  المجموعة عدة مواقع إلكترونية رائدة عمى شبكة اإلنترنت

www.shahid.net  والطمب" مجاني في العالم العربيحسب وىو أول موقع "فيديو ،www.actionha.net  و 
 www.mbcprosports.net غيرىاو . 

بث سبع قنوات بأحدث تقنيات البث العالي الوضوح في منطقة  MBC، بدأت مجموعة 2011من يوليو  وابتداءً 
دراما،  MBC1 ،MBC 2  ،MBC 4 ،MBC Action  ،MBCالشرق االوسط وشمال افريقيا. وتضم القنوات 

تم إضافة  2014وفي عام ليذه الباقة  MBC3تم إضافة  2013، إضافًة إلى قناة العربية. وفي عام MBC Maxو
 أيضًا. MBC Varietyقناة 

 

http://www.mbc.net/
http://www.alarabiya.net/
http://www.alaswaq.net/
http://www.alaswaq.net/
http://www.mbcprosports.net/

