
 

 

 في نجوم العلومتستمر البحث عن أفضل المبتكرين العرب رحلة 

  في مجال االبتكارمتميز  إرث إلنشاء منصة للشباب العربيمؤسسة قطر من الملهمة مبادرة التوفر 

من  ،، نجوم العلومبرنامج تلفزيون الواقع األول في العالم العربي يعود .2017سبتمبر  20الدوحة، قطر، 
 لكثير من اإلبداعحامًلا معه ا ،واالبتكارإثارة اهتمام الشباب العربي بالعلوم  بهدففي موسمه التاسع  جديد

  .العربيبتكرين الشباب في العالم ألفضل الموتهدف مبادرة مؤسسة قطر إلى توفير التوجيه واإلرشاد . والتألق

  .سيشهد الموسم الجديد لجنة تحكيم جديدة، وحضوراا خاصاا لبعض أهم خريجي البرنامجو 

من شأنها  ابتكارات  وهم يطورون متابعة المرشحين  ،كباراا وصغاراا ،برنامج نجوم العلوم للمشاهدينتيح وي
 ،تحسين حياتنا. وسوف يتنافس الحالمون والمجتهدون لترك بصمتهم في عالمنا من خًلل العلم واالبتكار

 إقناع لجنة التحكيم والجمهور بأهمية ابتكاراتهم. عبر 

ليست محط أنظار هذه الفرصة االستثنائية و مكان لهم في البرنامج.  لحجزيتقدم اآلالف من الطامحين 
ما يجمع ولكن المال.  يوصانعالفًلسفة و ن يالمغامر العديد من فقد استقطب البرنامج  ،فقطالمتميزين العباقرة 

لتقاسم  ،جوالت اإلقصاء أربعة منهم فقط يتخطىس ،بحل المشكًلت. وفي النهايةالكبير الشغف  هؤالء هو
في  وتصويت الجمهور ألف دوالر أمريكي، بناءا على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم 600جائزة قيمتها 

  .األسبوع األخير من البرنامج

نجوم العلوم برنامج يهدف " قطر:الكبيسي، رئيس المكتب اإلعًلمي في مؤسسة  هخليف قال سياق،هذا الوفي 
لتطوير منتجات جديدة تعود بالنفع على  عكمسر  في حياتنا، إذ أنه يعتبر  إحداث تغيير إيجابيإلى 

 هذا يقدمو  ،بتكار في العالم العربياالة إلى بناء قدرات هناك حاجة ماس  و المجتمعات التي نعيش فيها. 
هذا ن في و المشاركويتحلى . مبتغاهالتحقيق جاوز المألوف تت التيمواهب لفرصة هامة لالبرنامج التلفزيوني 

. ومن خطي العقباتجهوداا مضنية لتو  اا كفاحيتطلب  اا مشوار  بانتظارهمإذ أن ، الجرأة والشجاعةبالبرنامج 



 

 

ثقافة اية رعنساهم بللمشاكل العلمية والتكنولوجية، فإننا  حلولبتكري ميصبحوا ل يلشباب العربل ناخًلل تشجيع
 ." في عالمنا العربي االبتكار والتقدم

 من ةنمكو لجنة تحكيم  إقناعنجوم العلوم  برنامجهذا الموسم من في المشاركين المخترعين على سيتوجب و 
عبد البروفيسور شريكه  برفقة إلى اللجنة مراد فؤادبروفيسور يعود الو . اإلقصاء لتجنب بمشروعهم خبراءثًلثة 
 .لياخالد محمد الع الدكتور للجنة هذا العامإلى اينضم كما الزهيري.  الحميد

ليصبح منصة مؤثرة لتحفيز تطوراا ونمواا برنامج نجوم العلوم لقد شهد مراد: "بروفيسور قال الفي تعليق له، و 
الفرص تسليط الضوء على ل كان البرنامج أداة أساسيةقد األفكار المبتكرة وتحويلها إلى منتجات متطورة. و 

ون طلبات دمب الذين يقويشهد على ذلك عدد الشباب العر ، التي يقدمها العلم في حياتنا اليوميةالًلمتناهية 
بعد مشاركتهم في هذا  ،ويطورون منتجات جديدة ،تجارية ويطلقون أعماالا ، لحصول على براءات اختراعل

لدفعة ه من األفضل لفإنمرتفعة للغاية، لذا بأنها المعايير التي وضعها هؤالء ألنفسهم وتمتاز البرنامج. 
حثهم على أحفز المشاركين من خًلل أن  في هذا الموسم أنويأنا و أن تبدأ العمل. الجديدة من المخترعين 

لي سيضيفان بعض ا. وال شك بأن األستاذ المتميز الزهيري وعضو اللجنة الجديد الدكتور العتحدي أنفسهم
 ".الخاصة بهماالمفاجآت 

. زمًلئهمللتفوق على في منافسة المخترعين متًلحقة تضع من عشر حلقات برنامج نجوم العلوم ألف ويت
تقييم األسواق، وصوالا إلى وسيتم تقسيم الحلقات إلى أربع جوالت هي مرحلة االختيار، ونمذجة المنتج، و 

 التصفيات النهائية.

آراء لجنة التحكيم وفق  التصفيات النهائية لهذا الموسماألربعة الذين يصلون إلى المرشحين سيتم ترتيب و 
كما دوالر أمريكي لتمويل فكرته الرائدة.  ألف 300قدره يحصل الفائز على مبلغ ستصويت الجمهور. و و 
ألف  100ألف و 150على جوائز بقيمة  ،على التوالي ،يحصل الفائزون بالمركز الثاني والثالث والرابعس
 ألف دوالر أمريكي. 50و



 

 

 ، حيث يتمتع برنامج نجوم العلوم بسجل حافل في تمكينمميزة مكانةوسيحظى الفائز في هذا الموسم ب
 برنامجمساهمته في تحويل أفكار رائعة إلى مشاريع وأعمال ناجحة. ويزود ال ، من خًللالمبتكرين العرب

 المبتكرين بالمعرفة والمهارات الًلزمة ليصبحوا رواد أعمال وباحثين وعلماء في المستقبل.

قة، حيث يظهر تأثيره البيئة الريادية في جميع أنحاء المنطتعزيز ويشتهر البرنامج بمساهمته الفريدة في 
 العميق من خًلل قصص نجاح خريجيه الباهرة.

دوالر أمريكي بشكل مستقل  14,545,918، فقد استطاع خريجوه جمع 2008منذ إطًلق البرنامج في عام و 
شركة في مختلف أنحاء  19خريجو البرنامج أكثر من  أسسكعائدات ورؤوس أموال ومنح أبحاث. كما 

لهام عشرات اآلالف من الشباب العرب. كما شارك خريجو في طوعين وساهموا كمت ،المنطقة تشجيع وا 
 وأنشطة مجتمعية.عمل ومؤتمرات  اتفي ورشبرنامج نجوم العلوم 

  www.starsofscience.com للحصول على دليل البث الكامل، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

 انتهى

 يرجى زيارة:

 www.starsofscience.com - الموقع اإللكتروني

 https://www.facebook.com/StarsofScienceTV -فيسبوك 

  https://twitter.com/starsofscience -تويتر 

 http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv -يوتيوب 

 starsofsciencetv –إنستغرام 

 تصال بِ:: للمزيد من المعلومات، يرجى اال 

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


 

 

 حنان الركاني

 1700 42 40 974 +هاتف: 

 

 نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

"نجوم العلوم" هو برنامج تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 
البرنامج إلى دعم وتشجيع رواد األعمال الطموحين في  ويعتبر البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال االبتكار. ويهدف

 مجال العلوم والتكنولوجيا في المنطقة.

مرشحين لتحدي إثبات مهاراتهم بينما يعملون على تطوير حلول مبتكرة للقضايا التي  9وفي موسمه التاسع حالياا، يخضع 
تقوم لجنة تحكيم البرنامج التي تضم فريقاا من الخبراء بتقييم تواجه المنطقة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات والطاقة والصحة. و 

قصاء المتسابقين ومنتجاتهم المبتكرة في حلقات نمذجة المنتج وتقييم األسواق، إلى أن يبقى أربعة منهم فقط. ويتنافس  وا 
سيسي، حيث يتم تحديد ذلك بناءا ألف دوالر أمريكي على شكل تمويل تأ 600المتسابقون األربعة النهائيون لتقاسم جائزة قيمتها 

 على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

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

 ر، والتنمية المجتمعية. ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والتطوي

بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 
ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر 

ل م مدى الحياة ألفراد المجتمع، بدءاا من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في التعليمي الراقي فرص التع
 بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.



 

 

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحاا متعدد التخصصات لًلبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات 
الملحة. وعبر نشر ثقافة التعل م مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، الوطنية والعالمية 

 تمك ن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.  

 http://www.qf.org.qa رجى زيارة الموقع اإللكترونيعلى مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، ي   لًلطًلع

 

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

