
 

Youssef El Azouzi, Stars Of Science 11. Sezon Büyük Finalinin Galibi 

DOHA, Katar, 9 Kasım 2019 /PRNewswire/ -- Youssef El Azouzi, yenilikçi teknolojinin yapımı, testi 
ve geliştirmesi için aylarını harcadıktan sonra Stars of Science 11. Sezonunun Büyük Finalinde Arap 
dünyasının en iyi mucidi seçildi. Teknik uzmanlığın ve titiz ticari zekanın birleşimi sonucunda 27 
yaşındaki Faslı doktor, jüri ve halk oylaması sonucunda galibiyeti yakaladı. Puanlar, uzman jürinin 
oyu ve çevrimiçi halk oylaması birleştirilerek hesaplanmıştır.  

Multimedya Haber Bültenini görüntülemek için lütfen tıklayınız: 
https://www.multivu.com/players/uk/8645851-youssef-el-azouzi-victorious-sos-season11/  

Khalid Al Jumaily tarafından Akış Modülatörlü Stentin 93,8 puanla en yüksek skoru elde ederek 300 
bin Amerikan Doları değerindeki ödüle layık görüldüğü ilan edildiğinde Youssef, heyecanını 
gizleyemedi. Keşfi, etkin kan akışı sağlayarak dünya çapındaki konjestif kalp yetmezliği yaşayan 
hastalara yardım etmeyi amaçlamaktadır. 

Stars of Science 11. Sezonun galibi Youssef şu ifadeleri dile getirdi: “Çok şaşkınım. Finale 
ulaşacağıma dair her zaman küçük de olsa bir umudum vardı ve fikrim, asla hayal edemeyeceğim 
bir şeydi. Ailem en başından beri beni ve fikrimi destekledi ve hatta annem, projemin ilk yatırımcısı 
oldu. Onlara özel olarak teşekkürlerimi bildirirken aynı zamanda bana inanan ve hayatımı değiştiren 
Stars of Science’a da teşekkür ederim!” 

Ürdünlü doktor Nuha Abu Yousef, ikinci seçilerek 150 bin Amerikan Doları değerinde para ödülüne 
layık görüldü. Engelli yüz kaslarına sahip hastaların etkilenen üst ve alt göz kapaklarının kontrolünü 
yeniden kazanmasına yönelik Aktif Lazer Göz Kapağı Etiketi, toplamda 42,9 puan aldı. Katarlı 
mühendis Abdulrahman Saleh Khamis, Müslüman çocukların ve İslam dinini yeni kabul edenlerin 
dualarını öğrenmelerine yardımcı olan İnteraktif Eğitim Amaçlı Seccadesiyle 40,3 puan aldı. Bu 
keşfini geliştirmeye devam etmek için 100 bin Amerikan Doları ödüle layık görüldü.   

Kendi toplumlarının ve global çapta tüm insanların yaşamlarını geliştirecek fikri olan Arap gençliği, 
kendi yenilik yolculuklarına başlamak üzere Stars of Science 12. Sezona başvuru yapmaya davet 
ediliyor. 

Çevrimiçi başvurular, 31 Aralık tarihinde sonlanacak ve başvurular, www.starsofscience.com resmi 
web sitesi üzerinden gönderilmelidir. 

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1024471/Stars_Of_Science.jpg  
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