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اإللكترونية
صحيفة صدى
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https://3yonnews.com/162570
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صحيفة بلسمر
Arab News

https://ajel.sa/rdqbKx/
https://balasmer.com/390792.
html
https://www.arabnews.com/n
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عماد الشريف
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اإلخبارية.نت
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0?s=24

موهبة

موهبة
https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1398175455971352577
موهبة

موهبة

2021-05-25

Discover 2021 RegeneronISEF special
prizewinner and pioneer Ruby Rajab's
heartwarming story behind her wearable
#auditive #tech creation: a glove designed
to support the hearing impaired.
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مداخلة أ.بدر المجرذي مدير إدارة المسابقات بمؤسسة الملك عبد
العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة"

شبكة المجد
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مداخلة أ.بدر المجرذي مدير إدارة المسابقات بمؤسسة الملك عبد
العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة"
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صباح السعودية | حقق طالب وطالبات اإلدارة العامة للتعليم
بمنطقة الرياض  3جوائز كبرى خالل مشاركتهم في "معرض
آيسف الدولي للعلوم والهندسة".
د .نزيه العثماني  -نائب أمين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله
للموهبة واإلبداع.
صباح السعودية | هل يتم تب ِّني مشاريع الطالب المشاركين في
"معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة" في القطاع الخاص أو
العام؟.

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1398927240675696643
https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1399045691624804357
https://www.facebook.com/2951
61185052/posts/1015906734975
0053
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10

14

موهبة وشغف الطالبة أروى نيازي من تعليم الشرقية
@MOE_EPR
جعلها تحصل على المركز الرابع بمجال علم المواد في مسابقة
آيسف 2021
 ٣أخوة مروا ببرامج موهبة ..يشاركون تجربتهم كعائلة:
موهبة طورتنا لألفضل وصقلت مهاراتنا وأوصلتنا لمواقع مرموقة
كانت حل ًما لنا ،وزادت من التعاون بيننا في المنزل.
 ٣أخوة مروا ببرامج موهبة ..يشاركون تجربتهم كعائلة:
موهبة طورتنا لألفضل وصقلت مهاراتنا وأوصلتنا لمواقع مرموقة
كانت حل ًما لنا ،وزادت من التعاون بيننا في المنزل.
الطالب منصور المرزوقي يفوز بالمركز الثاني في مجال الطاقة
بمسابقة آيسف  2021الدولية متفوقا ً بذلك على طالب  80دولة
عن مشروعة المكثف الكهربائي والذي يشحن نفسه باستخدام
النورThumbs up
فيديو | الفائزة بالمركز الـ  3في مجال العلوم االجتماعية
والسلوكية "آيسف" الدولية " 2021القحطاني" لـ النشرة :القلق
لدى البعض قبل الجائحة كان يؤثر على حياة الشخص  ..وفي
الجائحة ازداد هذا القلق بشكل ال يمكن التحكم به
الفائز بالجائزة األولى في إبداع  2021الطالب منصور المرزوقي
من تعليم الرياض@MOE_RYH
حصد الفوز بالمركز الثاني في مجال الطاقة في مسابقة آيسف
 2021على طالب من  80دولة ،بمشروعة المكثف الكهربائي
الفائق الذي يمكنه أن يشحن نفسه بكفاءة عالية باستخدام النور
فقط.
أ.عبدهللا مشاط ،معيد قسم الجراحة بجامعة الملك عبدالعزيز
وعضو رابطة موهبة
"أحبتي الموهوبين :ال تجعل الغاية من المشاركة في المسابقات
للفوز وإنما لتنمية المهارات البحثية..وال شيء مستحيل!"
أ.عبدهللا مشاط ،معيد قسم الجراحة بجامعة الملك عبدالعزيز
وعضو رابطة موهبة
"أحبتي الموهوبين :ال تجعل الغاية من المشاركة في المسابقات
للفوز وإنما لتنمية المهارات البحثية..وال شيء مستحيل!"
كرمتجائزة خليفة التربوية برعاية من سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجاس أمناء
الجائزة مؤسسةموهبة وذلك لفوزها بجائزة المشاريع والبرامج
التعليمية المبتكرة عن مشروع برنامجفصول موهبة
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11

عنوان الخبر

المصدر

الرابط

موهبة

شبكة المجد

قناة السعودية
قناة السعودية

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1397812455192018945
https://www.facebook.com/2951
61185052/posts/1015905938683
0053

https://www.facebook.com/2951
61185052/posts/1015905530084
0053

https://twitter.com/KSAForUNE
SCO/status/13972329801674301
52
https://www.youtube.com/watc
h?v=dhvfzlpkl7E
https://twitter.com/AlmajdChan
nels/status/13968823623912243
22

https://twitter.com/SabahAlsau
diah/status/13967345327501271
05
https://twitter.com/SabahAlsau
diah/status/13967351199862497
28

3
أخبار عامة عن الموهبة

#

التاريخ

عنوان الخبر

المصدر

الرابط

1

2021-05-28

جامعة الجزيرة تستضيف فريق المبتكرين الصغار

وكالة السودان
لألنباء

https://sunanews.net/read?id=713527

2

2021-05-27

انطالق الفاعليات النهائية لمسابقة عين شمس
تبتكر في نسختها الثاني

السلطة الرابعة

https://cutt.us/ujMTz

3

2021-05-27

تعليم جازان ينظم لقاء “وتشرق موهبتي”

4

2021-05-26

تنظيم الطبعة األولى للمنافسة الوطنية للروبوتيك

5

2021-05-26

«قدرة» ..تدشين منصة لرعاية ذوي اإلعاقة
الموهوبين ً
فنيا بالجبيل

السعودية برس

6

2021-05-25

المنزل الذكي…آخر صيحات التكنولوجيا في
الجزائر

Fibladi

7

2021-05-24

اعطاء انطالقة النسخة الرابعة لقافلة مغرب اإلبتكار
باقليم الصويرة

صحيفة نبض العرب
اإللكترونية

الوطني

Heure Du
Journal

https://nbdalarab.com/463568/

https://cutt.us/A55Hl
https://www.saudipress.net/news/8
75180.html

https://cutt.us/7XF69
https://www.facebook.com/HeureD
uJournal.officiel/posts/3101034807
00414

