
 

 متمّيزين ننموذجييقّدمان والجزائر  اسوريمن ن امخترع

 MBC4مخترعان ينتقالن إلى المرحمة التالية من برنامج "نجوم العموم" عمى قناة 

تفّوق الجزائري مراد محمد بن عصمان والسوري يمان أبو جيب عمى  - 4102أكتوبر  42الدوحة، 
، MBC4المباشرة من برنامج "نجوم العموم" عمى قناة  زمالئيما المخترعين في المنافسة ضمن حمقة اإلقصاء

الترفييي العربي.  التعميمي الواقع تمفزيون وبذلك حصال عمى تذاكر العبور إلى المرحمة التالية في برنامج
 ةصارم انتقاداتووصمت رحمة األردنية ميمونة عايش والمبناني أديب الغصين إلى نيايتيا في البرنامج بعد 

 يم. ء لجنة التحكمن قبل خبرا

لمتربية والعموم  قطر مؤسسة تنظمو الذي الترفييي التعميمي الواقع تمفزيون برنامج، "العموم نجوم"ويشيد 
 وتنمية المجتمع، منافسة قوية بين المخترعين لتحويل أفكارىم من مجرد فكرة إلى واقع ممموس. 

من أنحاء العالم العربي إلى العاصمة القطرية  عاماً  30 - 18وانتقل اثنا عشر مرشحًا تتراوح أعمارىم بين 
 والتكنولوجيا، لمعموم قطر واحةالدوحة حيث يتمُّ إرشادىم من قبل خبراء في اليندسة والتصميم في مختبرات 

. وىناك يخوض المخترعون تحديات صعبة لتطوير المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة عضو
، ما يعّبر عن رؤية مؤسسة قطر ويؤكد التزاميا بتعزيز ثقافة الجودة عممية تمنتجا إلىأفكارىم وتحويميا 

 والتمّيز.

وتمَّ تكميف المرشحين في مرحمة اليندسة إلنتاج نماذجيم بمساعدٍة وتوجيٍو من قبل الخبراء. وجاءت ىذه 
بير في عدة مجاالت النماذج نتيجة ساعاِت عمٍل طويمٍة في المختبر، ومن شأنيا أن تسيم في إحداث تأثير ك

 مختمفة.

، وىو جياز تنقية مياه يعتمد عمى بذور التمر إلزالة "المياه لتنقية نباتيال فمترال"وقّدمت ميمونة اختراع 
األمالح من المياه وجعميا صالحة لمشرب، ومن جانبو ُيعتبر اختراع يمان "الغسالة الشمسية" والذي يعيد 

 سية ابتكارًا حديثًا يتالءم مع الحاجة لمحفاظ عمى المياه والطاقة.تدوير الماء ويعمل عمى الطاقة الشم



 

، الذي يتكّيف ويعّدل اإلضاءة أوتوماتيكيًا وفقًا لعدة ميمات، "ذكيال مكتبيال مصباحأما اختراع أديب "ال
اد فيمكنو منع األخطاء في ظروف العمل غير المثالية وتعزيز مستوى اإلنتاجية في أماكن العمل. وقّدم مر 

وىو جياز جديد يمكنو قياس معّدل ضربات القمب والتمييز بين  "القمب تخطيط عبر نفسيال محملال"اختراع 
 الضغط الجسدي والعقمي لتحسين التشخيص الصحي. 

بين المرشحين األربعة وبطاقات تأىميم في كلِّ حمقة لجنة تحكيم تضّم ثالثة خبراء بارزين، ميمتيم  وتقف
كمال مسيرتيم إلى مرحمة التصميم المرتقبة، ويجري توزيع الدرجات  ثنين منيم لالستمرارالتحكيم واختيار ا وا 

% لمقدرة عمى القيادة وحسن التدبير التي 20%، لمشكل الخارجي( و)30% ألداء النموذج( و)50كالتالي: )
 يظيرىا المرشحون(.

التابع لألمم  لمتكنولوجيا اإلقميمي اإلسكوا كزلمر  التنفيذي المديروتضمُّ لجنة التحكيم البروفيسور فؤاد مراد، 
، برفقة الدكتور والتكنولوجيا لمبحوث قطر ِشل لمركز ، المدير العامصالحوالسيد يوسف عبد الرحمن متحدة، ال

 .  المخاطر مال رأس البارز في مستثمر، العالم والجيالردونيفرانسوا 

ذجيم أمام لجنة التحكيم صاحبة الخبرة لتقييميا وتوجيو وفي حمقة اإلقصاء، قّدَم المرشحون عروضًا عن نما
 األسئمة ليم. 

% من الطاقة 15وفي عرضو الذي بدأه بقوه، أشار يمان إلى نتائج االختبار الذي يظير استخدام تصميمو 
% من الماء مقارنة بالغّسالة العادية. ومع ذلك فقد أىمل بعض التفاصيل اليامة، مثل آلية تسخين 30و

 ء، إضافة إلى جيده الحثيث لتوضيح الفوائد المستقبمية الختراعو. الما

أّما ميمونة التي تجاوزت صعوبات األسابيع التي سبقت حمقة اإلقصاء، فقد تعرضت أيضًا ألسئمة صعبة من 
. فانتقد "المياه لتنقية نباتيال فمترال"قبل لجنة التحكيم فيما يخص نتائج االختبار أثناء عرض اختراعيا 

 بشكل خاص.  الدكتور جيالردوني صاحب الخبرة الواسعة في مجال التصميم أساليب االختبار والنموذج

وعمق الدكتور جيالردوني: "غالبًا ما يأتي التحّدي عمى المستوى الفكري إلطالق الفكرة والحمول الجديدة، وىذا 
ع عمى اإلبداع وريادة األعمال فقط، بل ألّنو ويجعمو قّيمًا جدًا، ليس ألّنو يشج‘ نجوم العموم’ما يمّيز برنامج 

 برنامج يشير إلى أىمية تقديم النقد البّناء وتبادل المعارف لتحقيق االبتكار". 



 

من جانبو لم يضّيع مراد أي فرصة ليحوز عمى إعجاب وتقدير لجنة التحكيم من خالل ارتدائو لنموذجو 
أظير الشاب الجزائري بعض عالمات التوتر لكنو أجاب أثناء العرض. و  "القمب تخطيط عبر نفسيال محملال"

عمى األسئمة ببراعة. أّما أديب فقد دافع بجرأة بعد تعرضو لعّدة انتكاسات فطّور نموذجو في المختبر وواجو 
 انتقادات لجنة التحكيم، الفتًا إلى أىمّية ابتكاره عمى مستويات عّدة. 

المرشحين الذين اعتراىم التوتر فجمسوا عمى أطراف مقاعدىم.  وبعد المداوالت، أعمنت لجنة التحكيم نتائج
وكشف الضيف خالد الجميمي عن أسماء المتأىمين فحصل مراد ويمان عمى المرتبة األولى والثانية عمى 
التوالي. وبذلك ينتقل المخترعان الجزائري والسوري المذان ربطتيما عالقة صداقة قوية إلى المنافسة في مرحمة 

م، وتعود ميمونة األردنية وأديب المبناني إلى وطنييما مع نموذجييما محققان رغم ذلك خبرة اكتسباىا التصمي
 من تفاعميما مع زمالئيما والمرشدين ولجنة التحكيم.

وبعد انتياء الحمقة عّمق مراد قائاًل: "في المحظة التي ُذكر اسمي فييا، شعرت بأّن حماًل ثقياًل انزاح عن 
وأنا عمى يقين بأّني إذا  -أشعر بسعادة غامرة! ألنَّ تركيزي سينصبُّ عمى مرحمة التصميم  كاىمي. واآلن

 آمنت بفكرتي ووضعت استراتيجية محددة، سأصل إلى النيائيات بإذن اهلل".

في األسبوع القادم، سيدافع المخترعون من المجموعة الرابعة واألخيرة في برنامج "نجوم العموم" عن مشاريعيم 
 30اجية تحّدي اإلقصاء بشجاعة. وسيتم عرض الحمقة النيائية من الموسم السابع، يوم الجمعة في الـ لمو 

. وبعد الحمقة MBC4عصرًا بتوقيت غرينتش عمى قناة  4مساًء بتوقيت السعودية/  7من أكتوبر في الساعة 
 اختيار سيتمرعين الستة. و السابعة، ستبدأ مرحمة التصميم اليامة، والتي ستنتيي بتأىل أربعة من المخت

 .، وتحديد الفائز في الحمقة األخيرة المباشرةأمريكي دوالر 600,000 بقيمة النقدية الجائزة لتقاسم الفائزين

 -انتهى-

 لممزيد من المعمومات، يرجى االتصال بـِ: 
 تايمور بوسونغ أو حنان ركاني

  44364385 974 +ىاتف: 
 www.starsofscience.comالموقع اإللكتروني 

 https://www.facebook.com/StarsofScienceTVفيسبوك 

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


 

  https://twitter.com/starsofscienceتويتر 
 http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetvيوتيوب 
  starsofsciencetvإنستغرام 

 
 

 نبذة عن برنامج نجوم العموم:

العموم وتنمية المجتمع، "نجوم العموم" ىو برنامج تمفزيون واقع تعميمي ترفييي أطمق بمبادرة من مؤسسة قطر لمتربية و 
ويعتبر البرنامج الرائد في المنطقة في مجال االبتكار. وييدف البرنامج إلى دعم وتشجيع المخترعين الطموحين في 

مرشحًا لتحدي إثبات مياراتيم  12مجال العموم والتكنولوجيا في العالم العربي. وفي موسمو السابع حاليًا، يخضع 
تكار بينما يتعاونون مع مشرفين رائدين في القطاع. وتقوم لجنة تحكيم البرنامج التي تضم خالل المراحل الحساسة لالب

قصاء المتسابقين ومنتجاتيم المبتكرة في حمقات اليندسة والتصميم إلى أن تبقى أربعة  فريقًا من الخبراء بتقييم وا 
ألف دوالر أمريكي، حيث يتم تحديد  600ا مشاريع فقط. ويتنافس المتسابقون األربعة النيائيون لتقاسم جائزة قيمتي

 ذلك بناًء عمى مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجميور.

عمى  4102نوفمبر  41سبتمبر ولغاية الجمعة الموافق  01وسيبدأ بّث البرنامج اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 
 .MBC4قناة 

 

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

 تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة ىي منظمة المجتمع وتنمية والعموم بيةلمتر  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 ألميرا السمو صاحب من كريمةٍ  بمبادرةٍ  1995 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   القتصادٍ  الضرورية والسموكيات

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

 .لممجتمع المباشرة االحتياجات وتمبية التراث عمى لحفاظوا

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

http://www.qf.org.qa 

 

 MBCنبذة عن مجموعة 

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

ت. ومن مقّرىا إعالمية عالمية تثري حياة ماليين المشاىدين من خالل التواصل والتفاعـل معيم، وتزويدىم بالمعموما
قناة تمفزيونية ىـي:  20" 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 اإلنتاجات المحمية(، و مخصصة ألطـفال وتضم مزيجًا من البرامج العالمية و 

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

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

 4مصر MBCفيو الراقي واليادف لمعائمة المصرية(، )قناة التر  مصر MBCوالخميجية والعربية عمى مدار الساعة(، 
)أفالم  MBC Bollywood  و)قناة الترفيو العائمي لألسرة المصرية، ولنقل مباشر لمباريات كرة القدم المصرية(، 

 MBC PRO SPORTSوشبكة قنوات رياضية كروية ىي ومسمسالت وبرامج ىندية وآسيوية مدبمجة ومترجمة(، 

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


 

)قناة  MBC USAمخصصة لبث المسابقات الكروية السعودية والبرامج الكروية ذات الصمة؛ وقنوات  4التي تضم 
" موّجية لمجميور العربي المتواجد في الواليات المّتحدة األميركية، وىي مخصصة لعرض Dish Networkعمى "

حطتـين ؛ باإلضافة إلى م، من أفالم ومسمسالت وبرامج(MBCمروحة واسعة من المحتوى النوعي العائد ألبرز قنوات 
باإلضافة إلى  )ألنجح االغاني العربية الحديثة(؛ fmوبانوراما )لمموسيقى الخميجية(،  MBC FMإذاعيتين ىما: 

. كما تنبثـق عن المجموعة عدة مواقع )وحدة االنتاج المتخّصصة بالبرامج واألفالم الوثائقية( لإلنتاج O3شركة 
، و www.alarabiya.net، و www.mbc.netترنت تتضمن: إلكترونية رائدة عمى شبكة اإلن

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 
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