
Yaman Abou Jieb นกันวตักรรมจากซเีรยี ควา้แชมป์รายการ Stars of Science ซซี ัน่ 7  

โดฮา, กาตาร-์-20 พ.ย.--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

- นักนวัตกรรมชาวซเีรยีขึน้แทน่ผูช้นะคนใหม ่

Yaman Abou Jieb นักนวัตกรรมรุน่ใหมจ่ากซเีรยี 
ควา้ตําแหน่งแชมป์ไปครองในการแขง่ขันรอบสดุทา้ยอนัน่าตืน่เตน้ของ Stars of Science 
พรอ้มปิดฉากซซีัน่ที ่7 สําหรับรายการโทรทัศนเ์รยีลลติีค้วบคูส่าระบนัเทงิทางชอ่ง MBC4 
ของมลูนธิกิาตาร ์(Qatar Foundation - QF) ซึง่ถา่ยทอดสดจากสตดูโิอรายการในกรงุโดฮา 
ประเทศกาตาร ์ 

รับชมขา่วประชาสมัพันธใ์นรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี ่
http://www.multivu.com/players/uk/7697251-stars-of-science-season-7-winner-announced/ 

คะแนนโหวตจากผูช้มท่ัวโลกอาหรับ ประกอบกบัการปรกึษาหารอืโดยเหลา่คณะกรรมการ สง่ผลให ้
Yaman Abou Jieb ควา้คะแนนไป 37.2% ซึง่เพยีงพอทีจ่ะทําใหเ้ขากลายเป็นผูช้นะรางวัลอนัดับหนึง่ 
มลูคา่ 300,000 ดอลลารส์หรัฐ จากการประดษิฐ ์Glean เครือ่งซกัผา้พลังงานแสงอาทติย ์(Solar 
Washing Machine) โดย Yaman ไดฉ้ายแววโดดเดน่ในรายการ Stars of Science ซซีัน่ที ่7 
อนัเนือ่งมาจากความคดิสรา้งสรรคแ์ละความมุง่มั่นเฉพาะตัวของเขา 

Stars of Science เริม่ออกอากาศในปี 2552 โดยมุง่เนน้ทีน่วัตกรรมทางวทิยาศาสตร ์
และมเีป้าหมายทีจ่ะสนับสนุนนักนวัตกรรมเยาวชนรุน่ใหมข่องอาหรับ 
แนวคดิรเิริม่ดงักลา่วทําใหว้สิยัทัศนห์ลักของ QF 
ในการปลดปลอ่ยศักยภาพของมนุษยด์ว้ยการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูแ้ละเพิม่ความรอบรู ้
นัน้บรรลผุลสําเร็จเป็นอยา่งด ี

ดา้น Omar Hamid นักประดษิฐเ์กา้อีล้ะหมาด (Prayer Chair) ทีม่ชี ือ่วา่ Sanda 
รัง้ตําแหน่งรองชนะเลศิดว้ยคะแนน 23.1% พรอ้มรับเงนิรางวัลมลูคา่ 150,000 ดอลลาร ์Omar 
สรา้งความประทับใจใหผู้ช้มในปีนีด้ว้ยความคดิสรา้งสรรคแ์ละความมุง่มั่นเพือ่สงัคมของเขา  

สว่น Hassan Albalawi นักนวัตกรรมผูบ้ากบัน่และนักแกปั้ญหาจากราชอาณาจักรซาอดุอิาระเบยี 
ไดค้ะแนนอนัดับสามที ่20.4% จากสิง่ประดษิฐช์ือ่ Wakecap ซึง่เป็นหมวกวเิคราะหค์ลืน่ไฟฟ้าสมอง 
(EEG Cap Analyzer) ขณะที ่Digiheart เครือ่งวเิคราะหค์วามเครยีดจากคลืน่ไฟฟ้าหัวใจ (ECG Stress 
Analyzer) ของ Mohamed Mourad Benosman 
นักคดิผูไ้มย่อมแพจ้ากแอลจเีรยีครองอนัดับทีส่ีด่ว้ยคะแนน 19.3% โดย Hassan และ Mohamed 
ไดรั้บเงนิรางวัล 100,000 ดอลลาร ์และ 50,000 ดอลลารต์ามลําดับ 

"Stars of Science คอืประสบการณ์สําคัญในชวีติของผม 
ผมภมูใิจมากทีไ่ดเ้ป็นตัวแทนซเีรยีในการแขง่ขนัทีย่อดเยีย่มนี”้ Yaman Abou Jieb ผูช้นะรายการ Stars 
of Science ซซีัน่ที ่7 กลา่ว “มลูนธิกิาตารป์ลกุความสนใจในดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรม 
และการออกแบบขึน้ในโลกอาหรับ 
ดว้ยการเชือ่มนักประดษิฐร์ุน่ใหมอ่ยา่งผมเขา้กบัแหลง่ทรัพยากรและทักษะความรู ้
ในอนาคตผมจะไมพั่ฒนาแค ่Glean เพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ 
แตจ่ะทําใหเ้ยาวชนท่ัวภมูภิาคมคีวามมั่นใจในความสามารถของพวกเขา 
และยกระดับคณุภาพชวีติดว้ยนวัตกรรม” 

Stars of Science จะกลับมาอกีครัง้เป็นซซีัน่ที ่8 ในปี 2559 ซึง่ในซซีัน่ใหมน่ี ้
ทางรายการจะเปิดรับผูส้มัครอายรุะหวา่ง 18-35 ปี 



โดยจะเนน้เป็นพเิศษไปทีก่ารเฟ้นหาไอเดยีโปรเจ็คดาวรุง่ 
ทีม่สีว่นชว่ยแกไ้ขความทา้ทายในดา้นการพัฒนาอยา่งยั่งยนืในกลุม่ประเทศอาหรับ 
และรับรองวา่การคดิคน้ตา่งๆ มปีระโยชนต์อ่ชมุชนและสง่ผลในระดับภมูภิาคและทั่วโลก 
ซึง่โปรเจ็คทีจ่ะเปิดรับนัน้ครอบคลมุในหลากหลายสาขาตัง้แตค่อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 
พลังงาน สิง่แวดลอ้ม ไปจนถงึสขุภาพ และชวีเวชศาสตร ์

รายการยังจะกระจายรางวัลสําหรับผูเ้ขา้รอบสดุทา้ยใหร้วมทัง้เงนิสดและเงนิสนับสนุนการพัฒนาผลิ
ตภัณฑ ์อยา่งเชน่ในชว่งเริม่ตน้ โดยมลูคา่รวมของรางวัลสําหรับผูเ้ขา้รอบสดุทา้ยจะเพิม่ขึน้เป็น 
1,000,000 ดอลลารส์หรัฐ 

นักนวัตกรรมจากทั่วภมูภิาคทีส่นใจเขา้รว่มรายการ Stars of Science ซซีัน่ 8 
ยังคงมเีวลาสมัครทางออนไลนจ์นถงึวันที ่30 มกราคม 2559 ผา่นทางเว็บไซตท์างการของ Stars of 
Science ที ่http://www.starsofscience.com 

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาเขา้ชม 

เว็บไซต ์- http://www.starsofscience.com 

เฟซบุก๊ - https://www.facebook.com/StarsOfScienceTV 

ทวติเตอร ์- https://twitter.com/starsofscience  

ยทูบู - https://www.youtube.com/user/StarsOfScienceTV 

อนิสตาแกรม - https://instagram.com/starsofsciencetv/ 

 

Stars of Science 

          Stars of Science รายการโทรทัศน ์"เรยีลลติีค้วบคูส่าระบนัเทงิ" 
ดา้นวทิยาศาสตรช์ัน้นําของโลกอาหรับ ซึง่รเิริม่โดยมลูนธิกิาตารเ์พือ่การศกึษา วทิยาศาสตร ์
และการพัฒนาชมุชน (QF) จะกลับมาในซซีัน่ที ่8 ทางชอ่ง MBC4 ในปี 2559 
พรอ้มรปูแบบรายการใหมท่ีน่่าตืน่เตน้ 

 ผูเ้ขา้แขง่ขนั 9 คน อายรุะหวา่ง 18-35 ปี ทีไ่ดรั้บการคัดเลอืกจากทั่วโลกอาหรับ 
จะรว่มแขง่ขนัในรายการดว้ยไอเดยีโปรเจ็คดาวรุง่ 
ทีม่สีว่นชว่ยแกไ้ขความทา้ทายในดา้นการพัฒนาอยา่งยั่งยนืในกลุม่ประเทศอาหรับ 
และรับรองวา่การคดิคน้ตา่งๆ มปีระโยชนต์อ่ชมุชนและสง่ผลในระดับภมูภิาคและทั่วโลก 
ซึง่โปรเจ็คทีจ่ะเปิดรับนัน้ครอบคลมุในหลากหลายสาขาตัง้แตด่า้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเท
ศ พลังงาน สภาพแวดลอ้ม ไปจนถงึสขุภาพ และชวีเวชศาสตร ์   

 ผูเ้ขา้แขง่ขนัดาวเดน่ของภมูภิาคจะประลองแนวคดิดา้นนวัตกรรมกนัอยา่งดเุดอืด ผา่นรอบ 
Prototyping & Customer Validation ทีเ่ป็นการคัดผูแ้ขง่ขนัออก 
เพือ่ควา้โอกาสเขา้ชงิรางวัลเงนิทนุเริม่โปรเจ็คและการสนับสนุนอืน่ๆ มลูคา่กวา่ 1,000,000 
ดอลลารส์หรัฐ 

 ระหวา่งการแขง่ขนัสดุโหด 10 สปัดาห ์
ผูแ้ขง่ขนัจะตอ้งพสิจูนถ์งึความถกูตอ้งแมน่ยําของแนวคดิของพวกเขา 
โดยไดรั้บความชว่ยเหลอืจากทมีวศิวกรผูม้ปีระสบการณ์ นักออกแบบ 



ทีป่รกึษาชัน้นําในแวดวงอตุสาหกรรม ตลอดจนศษิยเ์กา่รายการ Stars of Science 
ขณะทีแ่ขง่ขนักบัเวลาในหอ้งปฏบิตักิารทีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะ 
ซึง่ตอ้งใชทั้ง้ไหวพรบิและความมุง่มั่นในการไปสูค่วามสําเร็จ 

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาเขา้ชม http://www.starsofscience.com 

  

มลูนธิกิาตาร ์– การปลดปลอ่ยศกัยภาพของมนษุย ์

 มลูนธิกิาตารเ์พือ่การศกึษา วทิยาศาสตร ์และการพัฒนาชมุชน (QF) 
เป็นองคก์รเอกชนทีไ่มแ่สวงผลกําไร 
ซึง่ชว่ยเหลอืกาตารใ์นการเปลีย่นแปลงประเทศจากระบบเศรษฐกจิคารบ์อนไปสูร่ะบบเศรษฐกจิฐานควา
มรู ้ดว้ยการปลดปลอ่ยศักยภาพของประชากรเพือ่ประโยชนข์องกาตารเ์องและของทั่วโลก 
มลูนธิกิาตารก์อ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 2538 โดยชคี ฮาหมัด บนิ คาลฟิา อลั ธาน ี(His Highness Sheikh Hamad 
Bin Khalifa Al Thani) เจา้ผูค้รองรัฐกาตาร ์และม ีเชคกา โมซาบนิด ์นัสเซอร ์เป็นองคป์ระธาน 

          มลูนธิกิาตารดํ์าเนนิภารกจิโดยใชก้ลยทุธห์ลัก 3 ประการ ไดแ้ก ่การศกึษา 
วทิยาศาสตรแ์ละการวจัิย และการพัฒนาชมุชน 
ทางมลูนธิดํิาเนนิกลยทุธด์า้นการศกึษาดว้ยการนํามหาวทิยาลัยชัน้นําของโลกหลายแหง่มาสูก่าตาร ์
เพือ่ชว่ยสรา้งรากฐานการศกึษาทีเ่ยาวชนสามารถพัฒนาทัศนคตแิละทักษะทีจํ่าเป็นสําหรับระบบเศรษฐ
กจิฐานความรู ้
สว่นกลยทุธด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละการวจัิยเนน้ไปทีก่ารสรา้งนวัตกรรมและขดีความสามารถทางเทคโนโล
ย ีดว้ยการพัฒนาและขายองคค์วามรูใ้นศาสตรต์า่งๆ 
และสดุทา้ยคอืกลยทุธก์ารพัฒนาชมุชนซึง่ชว่ยสรา้งสงัคมทีข่บัเคลือ่นไปขา้งหนา้ 
พรอ้มกบัสง่เสรมิวัฒนธรรม รักษามรดกของกาตาร ์และตอบสนองความตอ้งการอยา่งเรง่ดว่นในชมุชน 

 สาํหรบัรายชือ่โครงการท ัง้หมดของมลูนธิกิาตาร ์กรณุาเขา้ชม http://www.qf.org.qa 

     (รปู: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151120/289900 ) 
 
วดิโีอ:  
     http://www.multivu.com/players/uk/7697251-stars-of-science-season-7-winner-
announced/ 
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