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رصد المقابالت
والشهادات اإلعالمية

أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز
ورجاله للموهبة واإلبداع
"موهبة"
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المملكة تحقق  8جوائز عالمية وتتجاوز دوال صناعية
متقدمة في "آيسف" 2021
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المملكة تحقق جوائز عالمية في معرض آيسف .2021
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مداخلة األستاذ ماجد الكناني مدير االعالم في مؤسسة
الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع
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وزارة التعليم هي الشريك اإلستراتيجي الهام الذي اليمكن
أن يتحقق أي نجاح بدونه في مجال اكتشاف الموهوبين .

"موهبة" تحقق  5جوائز كبرى و  3جوائز خاصة بمعرض
"آيسف" الدولي  ..و"العثماني" لـ النشرة  19 :مبادرة
متنوعة تقدمها موهبة للطلبة الموهوبين
إنجاز وطني مميز حققه شباب المملكة خالل مشاركاتهم في
معرض العلوم والهندسة لطلبة المدارس في العالم
وحصولهم على  8جوائز.
نزيه العثماني  -نائب األمين العام لالتصال المؤسسي
بموهبة.
من_السعودية | طورت مكثف كهربائي فائق معد صديق
للبيئة ،وممكن يساعدنا بشكل كبير بتحقيق رؤية  2030في
مجال الطاقة.
أروى نيازي  -الحائزة على المركز الرابع في معرض
آيسف الدولي للعلوم والهندسة
ً
المملكة تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوال صناعية متقدمة
في معرض آيسف 2021الذي أقيم في الواليات المتحدة.
حققت إنجازاً عالميا ً باسم السعودية في آيسف 2021عبارة
عن منحة تعليمية لجامعة أريزونا.شاهد الطالبة روبي خالد
تشرح مشروعها :تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف
السمع واإلحساس بالموسيقى من خالل قفاز لمسي مطور
في مجال الهندسة الطبية
المملكة تفوز بـ  8جوائز عالمية وتتجاوز دوال صناعية
متقدمة في "معرض آيسف "2021
فيديو |  3آالف ساعة من التدريب كانت كفيلة بتحقيق إنجاز
سعودي في أولمبياد الفيزياء  .. 2021و"حسن آل ليل" لـ
#النشرة :طموحي أن أكون من رواد تعليم الكمبيوتر في
#المملكة
وزير الطاقة السعودي لـ العربية نت :ولي العهد حريص
على تطوير قطاع االبتكار
"موهبة" السعودية تقدم جوائز عالمية في مجاالت الطاقة
بمعرض "آيسف" الدولي للعلوم والهندسة 2021
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لقاء األستاذ ماجد الكناني مدير االعالم في مؤسسة الملك
عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع برنامج المملكة في
24
الملك سلمان حفظه هللا كان صاحب فكرة مؤسسة الملك عبد
العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع منذ أن كان أميراً للرياض.
لقاء األستاذ ماجد الكناني مدير االعالم في مؤسسة الملك
عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع برنامج المملكة في
24
فعالية سعودية افتراضية إلطالق مبادرات مشتركة بين
السعودية وألكسو
فيديو | "موهبة" تعرض  30ابتكارا في معرض "آيسف"
للعلوم والهندسة في العام 2021
سمو وزير_الطاقة يلتقي بـ المنتخب السعودي للعلوم
والهندسة ويشيد بمشاريعهم التي ينافسون بها أكثر من
 1800طالب وطالبة من مختلف دول العالم في معرض
 RegeneronISEFاالفتراضي
أ.طالل محمد الرشيدي  :أقيمت أول مسابقة ل األولمبياد
اآلسيوي للفيزياء في عام 2000م ويشارك فيها قرابة 25
دولة سنويا ً
أ .بدر المجرذي :خالل حديث عن معرض موهبة في ايسف
 ٢٠٢١في اذاعة الرياض
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=20
=https://m.youtube.com/watch?v
D6Jd2ZsqK5Q
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المدير المكلف بالمؤسسات الناشئة“:الدولة أعطت
إهتماما كبيراً بالمؤسسات الناشئة بوضعها
صندوقا ً لالستثمار بمعايير دولية خاص
بالمشاريع المبتكرة”.
إستراتجية مصر الرقمية يتم تنفيذها من خالل
تشجيع اإلبتكار والتكنولوجيات البازغة
برنامج "فينتك هايف" في مركز دبي المالي
العالمي يواصل دعمه لشركات التكنولوجيا المالية
الرائدة عبر مسرعات اإلبتكار
إعطاء انطالقة قافلة مغرب اإلبتكار بهدف البحث
عن المشاريع و األفكار المبتكرة لشباب اإلقليم
بعمالة إقليم سيدي بنور
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