
 

 

 تحتضن المواهب الواعدة في برنامج "نجوم العلوم"

 مؤسسة قطر ترعى المبتكرين الشبان في العالم العربي

 4 6102سبتمبر  07الدوحة، قطر، 

عمى إتاحة الفرصة لممبتكرين  ،6113أطمقتو مؤسسة قطر عام ، الذي برنامج "نجوم العموم" يحرص
شراك الجماىير من  الشبان الموىوبين من شتى أنحاء الوطن العربي لعرض ابتكاراتيم العممية المفيدة، وا 

الشبان، واستقطاب فئات متنوعة من المشاىدين  المخترعينجميع أنحاء المنطقة في تقييم ابتكارات ىؤالء 
 التعميم والترفيو.باستخدام وسائل تحفيزية تعتمد عمى عنصري 

تقديم خدمة ترفييية إلى  ،MBC4الذي يدخل موسمو الثامن وُيعرض عمى شاشة قناة ، برنامجالويسعى 
أساسي، تركيز  ، بشكل  تو التعميمية والثقافية. كما يعكسلمشاىديو بالمغة العربية، وىو ما يعزز من قيم
ممكات االبتكار العممي لدى المبتكرين الشبان، عبر تعزيز  المنطقة عمى تقدير المواىب المحمية وتكريميا

من الجماىير العربية عن طريق التصويت التفاعمي الختيار الفائز الجدير بالحصول ليم وحشد الدعم 
 عمى جائزة البرنامج. 

الشبان الموىوبين، الذين يتمتعون بإمكانية  المبتكرينمنصة ممتازة لتمكين نجوم العموم برنامج ويوفر 
عبر تمبية احتياجات ىذه  ونطاقات أبعد من ذلك، من بدء حياتيم المينية ةيم المحمياتالتأثير عمى مجتمع

 واجو العالم العربي.المجتمعات والسعي لحل المشاكل التي ت

قمي 01وفاز خريجو نجوم العموم، حتى اآلن، بأكثر من  مية، كما نجحوا في إثبات قدراتيم جائزة دولية وا 
وخبراتيم عمى نطاق عالمي. ومن بين أبرز االبتكارات التي تمخضت عن البرنامج حذاء فيتوسيس 

عاًما  62الطبيب البيطري محمد دومير، البالغ من العمر  الرياضي، وىو حذاء تشخيصي لميجن ابتكره
ويشخص اختراع محمد حاالت العرج لدى حيوانات والفائز بمقب برنامج نجوم العموم في موسمو الخامس. 

السباق، وخاصة اإلبل باستخدام أجيزة استشعار متخصصة. ويعكف محمد حالًيا عمى تحديث منتجو 
وتسويقو، بالتعاون مع واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا ومربط الشقب، أعضاء مؤسسة قطر لمتربية والعموم 

  اد القطري لسباقات اليجن.   وتنمية المجتمع، باإلضافة إلى االتح



 

 

بمؤسسة قطر4 "يعكس برنامج نجوم العموم التزام  رئيس المكتب اإلعالمي، خميفة الكبيسيوقال السيد 
مؤسسة قطر بتأىيل مجموعة من الباحثين الوطنيين لمتعامل مع تحديات التنمية والبحوث المحمية والدولية 

عندما مع إلياميم حب االبتكار واالختراع. ونحن نشعر بالسعادة، في كل موسم من مواسم البرنامج، 
الواعدة في المنطقة. وقد شيدنا بعض االبتكارات الرائعة  رات الخالقة لمواىبناعمى األفكار واالبتكانطمع 

والعموم والتطوير  البحوث قطاعاتالتي تستخدم البرنامج كنقطة انطالق إلضفاء أثر ممموس في 
    ."بالمنطقة

ة، لذا ال من بين األىداف الرئيسية لمؤسسة قطر المساىمة في تحقيق تغيير مستدام في المنطقوأضاف4 "
ينتيي دعمنا لبرنامج "نجوم العموم" بانتياء كل موسم، حيث نواصل جيودنا الرامية لمساعدة المتنافسين 

الخبراء المتمرسين لتعزيز بنصائح الشبان  المبتكرين عمى تنفيذ اختراعاتيم، كما نحرص عمى تزويد
متابعة لمجميع، وأنا متحمس بالفعل لابتكاراتيم بشكل إضافي. ونحن نساىم، مًعا، في بناء مستقبل أفضل 

   ."البرنامج في موسمو الجديد

 القطري لمتابعة البرنامج. المجتمعتحمس سبب  التي تفسر األخرى من العواملُتعد المشاركة المحمية و 
وكان المتسابق القطري محمد الكواري قد حل في المركز الثاني، خالل الموسم الخامس من البرنامج، 

"، وىو جياز تحكيم آلي ألىداف كرة القدم باستخدام تقنية خط المرمى. ويوظف ىذا الجياز i7"باختراعو 
وسائل قراءة خطية مع نظام لمرؤية المحوسبة عالية السرعة لمتحقق من تخطي الكرة لخط المرمى في 

سات " لممؤسi7األىداف المشكوك في صحتيا. وحصل محمد، الذي يعكف عمى تقديم تقنية خط المرمى "
الدولية المسؤولة عن إدارة لعبة كرة القدم مثل اإلتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عمى إشادة كبيرة من عدة 
مؤسسات قطرية، من بينيا وزارة العمل والشؤون االجتماعية، واالتحاد القطري لكرة القدم، والمجنة 

 األولمبية القطرية، والنادي العممي القطري. 

4 بقولو البرنامج، من الخامس الموسم في الثاني بالمركز الفائز الكواري، محمد القطري المخترع وصرح
 الذي األثر لمقدار إدراكي في تمثمت العموم نجوم برنامج في مشاركتي من جنيتيا فائدة أبرز أن أعتقد"

 تزويدي في البرنامج نجح وقد. البرنامج من الخامس الموسم في مشاركتي منذ حياتي عمى البرنامج تركو
 تمو موسًما البرنامج شعبية لزيادة بالسعادة وأشعر ومياراتي، موىبتي لتطوير الرائعة الفرص من بالعديد



 

 

 ولكنو فحسب، قطر في يعيشون الذين األفراد حياة في حقيقًيا فارًقا العموم نجوم برنامج يصنع وال. اآلخر
 عمى قدرتو مع الميمة، القضايا من العديد يتناول حيث أوسع، نطاق عمى المنطقة لسكان الفائدة يحقق
 ".مجتمعاتنا أفراد حياة في بالفعل الفارق إحداث

البرنامج في تقديم اختراعات  نجحوفضاًل عن االختراعات التي تساىم في تعزيز التفوق الرياضي، 
ات الخاصة، حيث تسعى إلى التخفيف من حدة المشاكل لدى ذوي االحتياج ابتكارات، من بينيا أخرى

طور المخترع السوري أنور المجركش، ميندس الكيرباء واالتصاالت، "وسادة ذكية" لضعاف السمع خالل 
مشاركتو في منافسات الموسم الخامس من برنامج نجوم العموم. ويتيح اختراع المجركش لممستخدم تنزيل 

لسمع بما يحدث في األوساط المحيطة "، الذي يستخدم تكنولوجيا البموتوث لتنبيو ضعاف اBraciتطبيق "
  بمساعدة تطبيقات الياتف الذكي.   واستخدام حاسة الشممضوء االنتباه لبيم من خالل عوامل االىتزاز و 

المبتكر السعودي وفي محاولة لتحسين حياة األشخاص الذين يتعرضون لتحديات بدنية وذىنية، أسس 
مسجل باسم "، وىو جياز آلي قوومالسيميكون إلنتاج جياز "كة أجيزة طبية في وادي أحمد الغازي شر 

والمشي لكبار السن وذوي اإلعاقة.  يساعد عمى الوقوف والجموسالغازي في العديد من دول العالم، 
عمى أول جوائزه في الموسم الثاني من برنامج نجوم العموم، وميد الطريق البتكار منتجات  وحصل أحمد

  اعتمادىم عمى أنفسيم.جوانب استقالليتيم و ار السن وتعزيز أخرى لمحفاظ عمى صحة كب

أن تساىم اإلضافة التي سيقدميا البرنامج ىذا الموسم في إليام الجماىير لممشاركة في  ومن المتوقع
عمى التقدم لممشاركة في البرنامج خالل العام  المبتكرينبرنامج نجوم العموم وتحفيز مجموعة جديدة من 

عمى  ممموًساترك المشاركون السابقون واختراعاتيم السابقة أثًرا فقد القادم. وفضاًل عن ترويجيم لمبرنامج، 
ازدىار مظاىر سيعكسون بجالء المنطقة من خالل نجاح ابتكاراتيم الرائعة والمفيدة، وال شك في أنيم 

 نطقة الشرق األوسط. اقتصاد المعرفة في م

ويساىم البرنامج، الذي انطمق بمبادرة من مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، في دفع مسيرة 
إزاء العموم والبحوث. وقد ترك البرنامج،  التفكيرالبحث العممي وجيود االبتكار في المنطقة وتغيير طريقة 

ميميا وبحثًيا ثرًيا، حيث ساىم في تعزيز مكانة قطر كدولة عمى مدار السنوات الثمانية الماضية، إرثًا تع
رائدة في مجال تعزيز قدرات المواىب الشابة. وتابع الجماىير في جميع أنحاء العالم العربي المبتكرين 



 

 

المجتيدين أثناء عرضيم لحموليم المبتكرة التي تتناول التحديات اإلقميمية والعالمية في قطاعات تقنية 
 والطاقة والبيئة والصحة. المعمومات 

مساًء عمى قناة سبتمبر في تمام الساعة العاشرة  01برنامج يوم السبت الموافق الوتذاع الحمقة األولى من 
MBC 4لممزيد من التفاصيل، يرجى التكرم بزيارة الموقع اإللكتروني التالي .

www.starsofscience.com . 

 :ةتعليق الصور 

الموسم الخامس من برنامج منافسات مشاركتو في  خالل المخترع السوري، أنور المجركش،: 1صورة 
 نجوم العموم. 

 المخترع القطري، محمد الكواري، خالل مشاركتو في منافسات الموسم الخامس من البرنامج.  :2صورة 

 

 *انتهى*

  قدرات اإلنسان إلطالق –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى 
  اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا  ادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالدبمب 0330تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

ويستقطب تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب 
االبتكار أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم 

ر وتعزيز الحياة والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطو 
 .الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

 http://www.qf.org.qaلمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

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


 

 

 

 


