
 

Qatar Foundation'ın (QF) Stars Of Science Programı İddialı Yenilikçileri 13. Sezon İçin 
Başvurmaya Davet Ediyor 

- Qatar Foundation TV programı, Arap yenilikçileri küresel zorluklara çözüm geliştirmeye teşvik 
ediyor  

DOHA, Katar, 29 Kasım 2020 /PRNewswire/ -- Qatar Foundation'ın Stars of Science programı, 31 
Aralık'a kadar iddialı Arap yenilikçilerden 13. Sezon için çevrimiçi başvuruları kabul ediyor ve 
seçilen kişilere fikirlerini bilimsel uzmanlardan oluşan bir kurula sunma fırsatı sunuyor.  

Multimedya Haber Bültenini görüntülemek için lütfen 
tıklayın: https://www.multivu.com/players/uk/8821951-qf-stars-of-science-invites-innovators-to-
apply-for-season-13/ 

COVID-19 salgını gibi küresel zorluklarla mücadele etmek için geliştirilen fikir ve çözümlere sahip 
genç Arap yenilikçiler, fikirlerini uygulayıp somut yeniliklere dönüştürmeye teşvik ediliyor. 

On yılı aşkın bir süredir, Stars of Science'ın etkisi, Arap ülkelerindeki gençler arasında canlı bir 
girişimcilik kültürü yaratmaya yaptığı önemli katkıyla hissediliyor. Bu katkıyı, birçok mezununun elde 
ettiği başarılar da ortaya koyuyor. 

Stars of Science şimdiye kadar 18 Arap ülkesini temsil eden 147'den fazla yenilikçiye programda 
işbirliği ve bilimsel mükemmellik değerlerini kazandırarak güç verdi. Programın mezunlar topluluğu, 
kolektif olarak, sosyal ilerlemeyi sağlamak ve Arap bölgesi ve ötesinde bir yenilikçilik kültürü 
yaratmak üzere değişimin itici gücü haline geldi.  

Stars of Science sadece finansman ve teknik destek sağlamakla kalmayıp, yarışmacılara fikir ve 
projelerini geliştirmeleri için gerekli araçları da sağlıyor. Ayrıca, Science Season'ın 13. Sezon 
katılımcıları, işbirliği ve desteği temel prensip edinmiş geniş bir mezunlar ağının parçası olacak.  

Nasıl başvuru yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.starsofscience.com adresinden ulaşılabilir. 

Stars of Science hakkında  

Qatar Foundation'ın (QF) eğitici ve eğlendirici TV girişimi Stars of Science, Arap dünyasının önde 
gelen yenilikçilik programı olarak, Arap yenilikçileri toplulukları için teknolojik çözümler geliştirmeye, 
insanların sağlık ve yaşam tarzlarına fayda sağlamaya ve çevreyi korumaya yardımcı olmaya teşvik 
ediyor. 

Yarışmacılar, 12 haftalık bir süreç boyunca tecrübeli mühendis ve ürün geliştiricilerinden oluşan bir 
ekibin desteğiyle zamana karşı yarışarak ortak bir yenilikçilik alanında çözümlerinin etkinliğini 
ortaya koyarlar. Uzmanlardan oluşan bir jüri heyeti, 600.000 dolarlık bir pay (hüküm ve koşullar 
geçerlidir) için yarışan yalnızca dört finalist kalana kadar her hafta çeşitli prototip oluşturma ve test 
turlarında projeleri değerlendirip eleme gerçekleştirir. Sıralama jürinin kararı ve çevrimiçi halk 
oylamasıyla belirlenir. 

Lütfen ziyaret edin:  

Web sitesi - www.starsofscience.com 

Facebook - https://www.facebook.com/StarsofScienceTV 

Twitter - https://twitter.com/starsofscience 
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YouTube - http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv 

Instagram - starsofsciencetv 

Tik Tok - starsofscience 

Qatar Foundation – İnsan Potansiyelini Ortaya Çıkarır  

Katar Eğitim, Bilim ve Toplumsal Gelişim Vakfı (QF), Katar'ı çeşitlilik gösteren ve sürdürülebilir bir 
ekonomi olma yolculuğunda destekleyen, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. QF, yenilikçilik odaklı 
eğitim, bilim ve araştırma ve toplumsal gelişim ekosisteminde özel programlar sunarak Katar ve 
ötesindeki insanlara hizmet etmeye çalışır.  

QF, Katar'a kaliteli eğitim sağlama vizyonunu paylaşan Ekselansları Baba Emir Sheikh Hamad bin 
Khalifa Al Thani ve Ekselansları Sheikha Moza bint Nasser tarafından 1995 yılında kuruldu. Bugün, 
QF'nin dünya standartlarındaki eğitim sistemi, altı aylıktan doktora düzeyine kadar topluluk 
üyelerine yaşam boyu öğrenme fırsatları sunarak mezunların küresel bir ortamda başarılı olmalarını 
ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmalarını sağlıyor. 

QF, Katar'da yerel araştırmacıların yerel ve küresel zorlukları ele almak için çalıştıkları çok disiplinli 
bir yenilikçilik merkezi de oluşturuyor. QF, ömür boyu öğrenme kültürünü destekleyerek ve Katar 
kültürünü pekiştiren programlarla sosyal bağlılığı teşvik ederek, yerel toplumu güçlendirmeyi ve 
herkes için daha iyi bir dünyaya katkıda bulunmayı taahhüt eder.  

QF'nin girişim ve projelerinin tam listesi için http://www.qf.org.qa adresini ziyaret edin. 

 

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin: Maram Alibrahim – Weber Shandwick, 
SOS@webershandwick.com , +974 3398 8390 
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