
 

Stars of Science 12. Sezonuyla Zorluklara Meydan Okuyor  

Qatar Foundation'ın eğitici ve eğlendirici TV programı, COVID-19'un ortaya çıkardığı üretim 
zorluklarının üstesinden geliyor  

DOHA, Katar, 5 Eylül 2020 /PRNewswire/ -- Qatar Foundation'ın (QF) Stars of Science programı 
12. sezonuyla 11 Eylül'de seçkin kanallara geri dönerek, Arap toplumundaki ve dünyadaki 
zorlukların üstesinden yeni teknolojilerle gelmeye çalışan pan-Arap yenilikçilerini güçlendirirken yeni 
bir on yıla daha giriyor. 

Multimedya Haber Bültenini görüntülemek için lütfen tıklayın: 
https://www.multivu.com/players/uk/8770551-stars-of-science-returns-for-season-12/  

Bir numaralı Arapça eğitici ve eğlendirici TV programı, 2009'dan bu yana dünyanın her yerinden 18-
35 yaş arasındaki Arap yenilikçileri kendi toplumları için çözümler tasarlamaya davet ediyor.  

Qatar Foundation Press Office and Media Relations Manager Khalifa Essa Al Kubaisi, "Dünya 
benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldıkça buluş bir zorunluluk olmaya devam ediyor. 
Stars of Science, bilim alanındaki yerel yetenekleri yetiştirmek amacıyla işbirliğini, girişimciliği ve 
araştırmayı teşvik ediyor; bu, toplumlarımızın mevcut ve öngörülemeyen sorunları çözmesine 
yardımcı olmak için hayati önem taşıyor." dedi. 

Dokuz bölümlük dizide, fikirlerini yerel ve uluslararası pazarlarda alakalı ve rekabetçi olan 
uygulanabilir prototiplere dönüştürmek için yarışan sekiz yarışmacı takip edilecek. Yarışmacıların 
bilimsel, mühendislik ve iş zekalarını test eden bu yenilikçilik maratonu, son bölümden önce 
kavramsallaştırma ve prototip oluşturmadan oluşan birkaç tur ve kritik bir test turu içeriyor. 

Profesör Fouad Mrad, Dr. Khalid Al-Ali ve Profesör Abdelhamid El-Zoheiry'den oluşan Stars of 
Science jürisi, titiz bilimsel standartları korumaya ve katılımcılara uzman rehberliği sağlamaya 
devam edecek.  

"İzleyiciler yalnızca Arap biliminin mükemmelliğine şahit olmakla kalmayacak, aynı zamanda bu 
sezon bölgedeki gençliğin azmini de görecekler." diyen Profesör Mrad sözlerine şöyle devam etti: 
"COVID-19 salgını, Stars of Science ve yarışmacıları için büyük sorunlar yarattı. Ancak 
katılımcılarımız bu duruma uyum sağlayıp çalışmalarını bilimsel bir titizlikle sürdürerek ne kadar 
azimli olduklarını ortaya koydular." 

Stars of Science mezunlar ağının seçkin üyeleri, oyuncu seçimi bölümlerinde adayların seçilmesine 
yardımcı olmak için programa geri dönmekle kalmayıp, aynı zamanda uzun süredir sunucu olan 
Khalid Al Jumaily ile birlikte bölümleri de sunuyor. 

QF'nin teknoloji yenilikçilik, girişimcilik ve geliştirme merkezi Qatar Science & Technology Park'ın bir 
parçası olan Stars of Science, tüm dünyada toplumlarda bir fark yaratmaya çalışan, farklılıklar 
içeren dinamik bir yenilikçilik topluluğunun kalbinde yer alıyor. On sekiz Arap ülkesinde 139 üyeyi 
aşan değişimin itici güçleri, sosyal ilerlemeyi sağlıyor ve bölge genelinde bir yenilikçilik kültürü 
oluşturuyor.  

Stars of Science 12. Sezonunun eksiksiz yayın rehberi için www.starsofscience.com adresini 
ziyaret edin   
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