
 

من الجولة األخيرة  بعد مرشحين ستةالمنافسة بين أفضل يحصر  "العموم نجوم"
 الهندسةمرحمة 

 ستةبين ، MBC4الذي يبث عمى قناة  العموم، نجومبرنامج ينحصر نطاق المنافسة اآلن في  – 6102 أكتوبر 62 الدوحة،
من سمطنة  الصبحي سمطانونجح . الشباب المخترعين بينفعمة بأجواء تنافسية حادة مو  ثيرةبعد جولة إقصاء مفقط مرشحين 

إلى المرحمة التالية بعدما تمكنوا من إقناع لجنة التحكيم باآلفاق الواعدة التي  التأىلذياب الدوسري من البحرين في و  مانع  
بعدما بذال جيودًا كبيرة  السعودية العربية المممكة من عسكرال وثامر مصر من حممي رييامتم إقصاء بينما . ممنتجاتيتنتظر 

 تمفزيون الواقع التعميمي الترفييي الذي أطمقتو مؤسسة قطر. برنامج من السابعة الحمقة في

. ممموس واقع إلى أفكارىم لتحويل عمى التنافس مع بعضيم البعض المخترعين العموم" السادس اآلن، يشّجع "نجوم موسمو وفي
خبراء عالميي  قبل من إرشادىم يتم حيث الدوحة، عامًا في 30و 18 بين ارىمأعم تتراوح مرشحاً  12ويستضيف البرنامج 

بداعيم وقدرتيم عمى  قطر. وتخضع مرونة في والتكنولوجيا واحة العموم في والتصميم المستوى في مجال اليندسة المخترعين وا 
 من اختراعاتيم بينما يعممون عمى تطويرمراحل البرنامج،  جميع يواجيونيا في لالختبار من خالل تحديات الجماعي العمل

 لمشاريعيم. والحصول عمى التمويل الفوز في يتمثل نيائي ىدف مع الفكرة األولية إلى مرحمة التسويق

بالقرب من بعضيم  نماذجيمحيث قاموا بتطوير  ،جيودًا كبيرةالمرشحون  بذل خالىا أسابيععدة ل تتويجاً  اليندسة مرحمةوجاءت 
 بعدتأىمون سي فقط منيم اثنينمعرفتيم بأن  معوارتفعت مستويات التوتر بين المرشحين . البرنامجمراحل  جميع فيالبعض 
وتفاوتت مشاريع المتسابقين بشكل كبير، إال . السابعة الحمقة في التكنولوجيافي مجال  خبراءلجنة التحكيم التي تضم  مواجية

 وتحسين لخملكامن ام إلصالحكبيرة  وجيود محبطةأخطاء  إلى أدى مما ة،دمعقّ  ناتومكوّ  طورةمتقنيات ت ستخدمأن جميعيا ا
ضافةو . النماذج وتعّين . تسويقمدى قابمية مشاريعيم لم في لنظرتوّجب عمى المتسابقين والمتسابقات ا التقنية، التحديات إلى ا 
اختراعيا "المعّقم الضوئي  في LED أضواء وقوة تكمفة بشأن يامخاوف عمى تغمبأن ت المثال، سبيل عمى رييام،عمى 

 مفاتيح. لوحة أو األبواب مقابض مثل األسطح لتنظيف اموستخدا يمكن يذوال ،المحمول"

جياز ذاتي وقام سمطان بتصميم اختراعو ". لمشاريعيم األولية النماذج إنتاج في عوباتصأيضًا وذياب  سمطان من كلّ  واجوو 
المرافق المخصصة في  موضوءلتنظيف األماكن المخصصة ل" الحمامات وأماكن الوضوءالتحكم لتنظيف األماكن المبممة في 

 ضبطكان عمى ذياب أن ي نفسو، الوقت فيو . الغرفة حجم مثل المتغيرات من العديد حسابعميو  كان لكن، والمساجد لمصالة
بالتزامن  المستخدم ذراعإرسال نبضات ل طريق عن المتعددة الوسائط لتجربة جديداً  بعداً  ضيفالذي ي ،"التفاعمي التواصل"سوار 

من جانبو، . عممي غيرالحجم و  ضخمالمشروع  جعلب عدد المكونات التي تيدد ختباراتالعديد من اال أظيرتو . الموسيقى مع



 

 مصممة كاميراىو عبارة عن و ع الرياضي االفتراضي"، يشجتمن اختراعو "ال متقدمأولي  نموذج إلنتاجكان ثامر يسابق الزمن 
 من منازليم. بعد عنلممستخدمين التحكم بيا بسيولة  يمكن ،لممالعب

 عبد الرحمن يوسف كاًل من العضوين الدائمين السيدالذين قاموا بتقييم المرشحين ومشاريعيم لجنة التحكيم قائمة خبراء  وضمت
 اإلقميمي اإلسكوا لمركز التنفيذي المدير مراد، فؤاد والدكتور والتكنولوجيا، لمبحوث قطر ِشل لمركز العام المدير الصالحي،
 الشريك تولي، السيد سونيت سينغ التحكيم بالعضو البارز في لجنة العموم" كما رّحب "نجوم. المتحدة التابع لألمم لمتكنولوجيا
بيدف تعزيز  العالم األقل تكمفة في الموحي جياز الكمبيوتر " الذي قام بتصميمDataWindلشركة " التنفيذي والرئيس المؤسس
 واإلنترنت. الحوسبة إلى الوصول فرص

روح و  نكةالحمدى و  ،(نقطة 40) المنتجمستقبل و  ،(نقطة 40) مرشح كلاألولي ل النموذج أداء عمى ميحكتال معايير واستندت
 (.نقطة 20)التي يظيرىا المرشح  القيادة

التوقعات المستقبمية  عمىأعضاء لجنة التحكيم  أسئمةمعظم  ركزتت ،يةالعمم نماذجال بين قويةشيدت منافسة  التي حمقةال فيو 
 "المعّقم الضوئي المحمولمشروع رييام " بشأنعن قمقو  ،جوالةال األجيزة في خبيرال تولي،وأعرب السيد إلنتاج كل مشروع. 

 ونجاح دون تحول التيعوائق والجوالة ال ميواتفل ةالمتغير  ميماتصالو  التكمفةإلى  اً مشير ، عمى شكل غطاء لميواتف المتحركة
جياز ذاتي التحكم لتنظيف األماكن المبممة في ال"حول قدرة  شكوكيملسمطان  مراد والدكتور الصالحي السيد وأبدى. اً تجاري

طمبت  حين في الوضوء، مناطق من ويخرجون يدخمونالذين  المصمين من ديد" عمى استيعاب العالحمامات وأماكن الوضوء
" دون غيره من األجيزة التقنية التفاعمي"سوار التواصل  اريختتوضيح السبب الذي يمكن أن يدفع الناس إلى اذياب المجنة من 

االنتقادات، معظميا حول قدرة مشروعو عمى نيل رضا الجميور، وواجو  أقسىعددًا من  ثامروواجو . رتداؤىاالتي يمكن ا
 ع الرياضي االفتراضي".يشجتالختراعو "البالمزايا العممية  التحكيم لجنة إقناع في صعوبة

 المرشحون يعتزم كيف أفيم أن أردتمّر بتجارب ناجحة وأخرى فاشمة، بصفتي رجل أعمال وفي ىذا السياق، قال السيد تولي: "
 نو المبتكر  ىؤالءيتخذ  أن عشجّ من المو  ،لمغاية. ىناك الكثير من التحديات في عالمنا تنافسية سوق في ناجحة ممنتجاتي جعل

 الجماىير طالعإلناجحة تمامًا  وسيمة ىو العموم نجوم أن وأعتقد. خالقة حمول إلى التوصل أجل منىامة  خطوات الشباب
 ".واالبتكار التعميم من خالل تحقيقو يمكن ماعمى 

 86تحقيق  مع الحمقة، فياألول  فائزبوضوح باعتباره ال سمطانبرز لجنة التحكيم،  مداوالت نتائج الجميمي خالد كشف عندماو 
في برنامج  وثامر يياموانتيت رحمة ر . المقبمة المرحمةليضمن تأىمو إلى  نقطة، 70 برصيد الثاني المركز فيوجاء ذياب . نقطة
 التحكيم. لجنة نظر في حاسماً  عامالً  مشروعيم، حيث كانت اآلفاق المستقبمية الضعيفة لالعموم نجوم



 

وفي ويمثل المرشحون الستة المتبقون كاًل من تونس، ولبنان، وسمطنة ع مان، وقطر، والبحرين، والمممكة العربية السعودية. 
عمى قناة  السعودية مساًء بتوقيت 8:00 الساعة في نوفمبر 1 التي ستعرض يوم العموم، الحمقة القادمة من برنامج نجوم

MBC4 حمقة ال سعون لمتأىل إلىالنيائيين في مرحمة التصميم، حيث سي لمرشحينمن اتنافس ثالثة ، سيتابع المشاىدون
 النقدي وحنين الجميمي خالد بحفل ختامي يستضيفو العموم وسيتّوج الموسم السادس من برنامج نجومالختامية من البرنامج. 

وسيتم . جرينتش مساًء بتوقيت 5:00/  السعودية بتوقيت مساءً  8:00 في الساعة 2014 نوفمبر 15يوم  MBC4عمى قناة 
 وآراء لجنة التحكيم. الجميور تحديد النتيجة النيائية بناء عمى تصويت

 -انتهى-

 لمزيد من المعمومات، يرجى زيارة:

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

 http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetvيوتيوب: 
 starsofsciencetvإنستاغرام: 

 
 :نجوم العلومنبذة عن برنامج 

الطموحٌن  المخترعٌن بهدف دعم وتشجٌعمؤسسة قطر بمبادرة من  برنامج تلفزٌونً فرٌد من نوعه أطلق " هونجوم العلوم"

 مهارتهم خالل لتحدي إثبات مرشحاً  21ٌخضع  السادس حالٌاً، موسمه وفً. العربً العالم فً والتكنولوجٌا فً مجال العلوم

القطاع. وتجري  وقادة األكادٌمٌٌن الخبراء من لجنة تحكٌم تضم فرٌقاً  مواجهة الحساسة لالبتكار، تقودهم إلى المراحل

تنافس المتسابقون األربعة النهائٌون لتقاسم وٌ. فقط إلى أن تتبقى أربعة مشارٌع والتصمٌم حلقات مرحلة الهندسة فً التصفٌات

 الجمهور. ألف دوالر أمرٌكً، حٌث ٌتم تحدٌد ذلك بناًء على مشاورات أعضاء لجنة التحكٌم وتصوٌت 066جائزة قٌمتها 

نوفمبر  37سبتمبر ولغاية السبت الموافق  35اعتباراً من يوم السبت الموافق  MBC4وسيبدأ بّث البرنامج على قناة 

4136. 

 

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

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


 

 المعتمد اقتصادها تحول مسٌرة فً قطر دولة تدعم ربحٌة غٌر خاصة منظمةهً  المجتمع وتنمٌة والعلوم للتربٌة قطر مؤسسة

 تأّسست .بأكمله والعالم قطر دولة على بالنفع ٌعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفً اقتصاد إلى الكربون على

 السمو صاحبة وتتولى ثانً، آل خلٌفة بن حمد الشٌخ الوالد األمٌر السمو صاحب من كرٌمة   بمبادرة   5991 سنة قطر مؤسسة

 .إدارتها مجلس رئاسة ناصر بنت موزا الشٌخة

 للتعلٌم قطاع إنشاء خالل من المجتمع وتنمٌة والعلوم، والبحوث للتعلٌم، الشاملة االستراتٌجٌة مهمتها بتحقٌق قطر مؤسسة تلتزمو

 القتصاد   الضرورٌة والسلوكٌات المهارات اكتساب من الشباب لتمكٌن قطر دولة إلى العالمٌة الجامعات أرقى وٌستقطب ٌجذب

  ً  وتسهم .األساسٌة العلمٌة المجاالت من المبتكرة الحلول استخالص طرٌق عن والتكنولوجٌا االبتكار تدعم كما .المعرفة على مبن

 .للمجتمع المباشرة االحتٌاجات وتلبٌة التراث على والحفاظ الثقافٌة الحٌاة وتعزٌز متطّور مجتمع إنشاء فً أٌضاً  المؤسسة

 .http://www.qf.org.qa: اإللكتروني الموقع زيارة يرجى ومشاريعها، قطر مؤسسة مبادرات كافة على للحصول

 

 MBCنبذة عن مجموعة 

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

مومات. ومن مقّرىا الرئيسي في مدينة دبي تثري حياة ماليين المشاىدين من خالل التواصل والتفاعـل معيم، وتزويدىم بالمع
)لمترفـيو العائمي(،  MBC1قناة تمفزيونية ىـي:  18" اليوم MBCلإلعالم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تضم "مجموعة 

)قناة مخصصة ألطـفال وتضم مزيجًا من البرامج  MBC3)أفالم عالمية عمى مـدار الساعة(، و  MBC MAX &MBC2 و 
)أفالم ومسمسالت التشويق والمغامرة  MBC Action، و )لممرأة العربية العصرية(MBC4 ية واإلنتاجات المحمية(، و العالم

(، أفالم ومسمسالت وبرامج ومنّوعات عالمية عمى مدار الساعة)  MBC Varietyباإلضافة إلى برامج من إنتاج محّمي(، و
، )قناة مدفوعة(   MBC+ Dramaوتينية وغيرىا مدبمجة إلى العربية(، )دراما عربية وكذلك تركية وىندية والدراما  MBCو

 لقناة العربية تتوجو لمدمني األخبار(، نافذة إضافية) الحدث، و )قناة األخـبار بالمغة العربيـة عمى مدار الساعة(؛  والعربـية
 والترفيو الراقي واليادف لمعائمة المصرية(، )قناة  مصر MBCو)قناة األغاني الخميجية والعربية عمى مدار الساعة(، و"وناسة"

 MBC 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؛ باإلضافة  4التي تضم

باإلضافة إلى  )ألنجح االغاني العربية الحديثة(؛ fmوبانوراما )لمموسيقى الخميجية(،  MBC FMحطتـين إذاعيتين ىما: إلى م
. كما تنبثـق عن المجموعة عدة مواقع إلكترونية رائدة )وحدة االنتاج المتخّصصة بالبرامج واألفالم الوثائقية( لإلنتاج O3شركة 

وىو أول موقع "فيديو  www.shahid.net، و www.alarabiya.net، و www.mbc.netعمى شبكة اإلنترنت تتضمن: 
 . غيرىاو  ، www.actionha.net، والطمب" مجاني في العالم العربيحسب 

http://www.qf.org.qa/
http://www.mbc.net/
http://www.alarabiya.net/
http://www.alaswaq.net/


 

بث سبع قنوات بأحدث تقنيات البث العالي الوضوح في منطقة الشرق االوسط  MBC، بدأت مجموعة 2011من يوليو  وابتداءً 
، إضافًة إلى MBC Maxدراما، و MBC1 ،MBC 2  ،MBC 4 ،MBC Action  ،MBCوشمال افريقيا. وتضم القنوات 

 أيضًا. MBC Varietyتم إضافة قناة  2014وفي عام ليذه الباقة  MBC3تم إضافة  2013قناة العربية. وفي عام 

 

 


