
 

Stars of Science 11. Sezonunda Yeni Formatıyla Yayınlanıyor  

 

Qatar Foundation'ın (QF) TV şovu sürdürülebilirlik ve işbirliği vurgusuyla geri dönüyor  

DOHA, Katar, 7 Eylül 2019 /PRNewswire/ -- Stars of Science, 13 Eylül tarihinde yepyeni formatıyla 
11. sezon için geri dönüyor ve bölgenin zorluklarını ele alan teknolojik çözümler geliştiren Arap 
yenilikçiler için bir platform sunmaya devam ediyor.  

Multimedya Haber Bülteni için lütfen tıklayın:  

2009 yılında ilk yayınlandığı günden beri pan-Arap “eğlenceli eğitim reality” TV şovu, dünyanın farklı 
yerlerindeki 18-35 yaş arası Arap yenilikçileri insanların sağlığına faydalı, günlük yaşamlarını 
kolaylaştırıcı ve çevreyi koruyan sürdürülebilir çözümler yaratmaya davet ediyor. 

QF Medya İlişkileri ve Basın Ofisi Yöneticisi Khalifa E. Al-Kubaisi şu ifadeleri dile getirdi: 
“Günümüzde dünyanın sürdürülebilir teknolojilere her şeyden çok ihtiyacı var. Stars of Science, 
zamanın zorluklarını dikkate almanın, hizmet verilen toplulukların taleplerini karşılayacak çözümler 
geliştirmek anlamına geldiğini kabul ediyor. 

Al-Kubaisi, sözlerine şunları ekledi: “Uzman jürimizin gözetimi altında ve Stars of Science and 
QF'’nin fikirleri etkiye dönüştürmek için sunduğu yollar vasıtasıyla Arap yenilikçilere kendi 
ülkelerinde ve bölge çapında fark yaratma fırsatı sunuluyor.”   

Dokuz bölümlük seri, sekiz yarışmacıyı ve bu yarışmacıların projelerine ilişkin kavramlaştırma ve 
prototiplendirme aşamalarını ve son bölüm öncesinde nihai test turunu içermektedir. 

Yapılan büyük değişikliklerden birisi, yenilikçilere projeler üzerinde çalışırken fikir alışverişi 
yapmalarına olanak tanıyan yeni, modern yenilik alanıdır.  

Profesör Fouad Mrad, Profesör Abdelhamid El-Zoheiry ve Dr. Khalid Al-Ali’nin yer aldığı jüri, 
projeleri incelemek ve tüm yarışmacılara rehberlik sağlamak üzere geri dönüyor. 

Stars of Science jüri üyesi Dr. Khalid Al-Ali şu ifadeleri dile getirdi: “İşbirliği tüm büyük yeniliklerin 
tam merkezinde yer almaktadır. Büyük bir fikir, tek bir düşünceden ortaya çıkabilir, ancak bu fikri 
gerçekten etkili bir gerçekliğe dönüştürmek için azimli işbirlikçi çaba gerekmektedir. Yeni sezon, 
çığır açıcı teknolojiler sergilemeyi ve yenilikleri gerçeğe dönüştürmek için gerekli işbirlikçi çabayı 
sergilemeyi vaat ediyor.”   

Bu yıl, şovun mezun ağının üyeleri, Khaled Al Jumaily ile birlikte değerlendirme bölümlerinde seçim 
ve ev sahipliği yapmak üzere geri dönecek.   

18 ülkeden 139 üyenin yer aldığı büyüyen yenilik ailesi, 14 milyon Amerikan Dolarından daha fazla 
gelir ve araştırma fonu üretmekte olup, çok sayıda yenilik ödülüne de layık görülmüştür. 

Tüm yayın kılavuzu için www.starsofscience.com adresini ziyaret ediniz. 
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