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1
أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز
ورجاله للموهبة واإلبداع
"موهبة"

#

التاريخ

1

2021-06-05

2

2021-06-04

3

2021-06-01

4

2021-06-01

عنوان الخبر
«تنمية البحث و اإلبتكار» يؤكد اهتمام الدولة بتشجيع
الموهوبين
مدير إدارة المسابقات في «موهبة» لـ«عكاظ»« :هيئة
تنمية البحث والتطوير واالبتكار» خطوة مهمة في دعم
منظومة االبتكار ومواكبة رؤية 2030

المصدر
صحيفة اليوم

الرابط
https://cutt.us/lfmqd

مصر اليوم
https://cutt.us/Xiv9I

مدير عام تعليم حائل يكرم الطالب الموهوبين
جامعة الملك فهد تعلن بدء القبول المباشر للفائزين في
مسابقات األولمبياد الدولية

صحيفة تعليم
حائل التربوية

http://hailen.gov.sa/46903

منصات الخرج
اليوم اإلعالمية

https://kharjhome1.com/8851564
14.html

5

2021-06-01

جامعة الملك فهد تعلن بدء القبول المباشر للفائزين في
مسابقات األولمبياد الدولية

موقع دوت الخليج
اإلخباري

https://cutt.us/8mebY

6

2021-06-01

جامعة الملك فهد تعلن بدء القبول المباشر للفائزين في
مسابقات األولمبياد الدولية

صحيفة فيفاء
اإللكترونية

7

2021-06-01

جامعة الملك فهد تعلن بدء القبول المباشر للفائزين في
مسابقات األولمبياد الدولية

8

2021-06-01

9

2021-06-01

10

2021-05-31

11

2021-05-31

12

2021-05-31

وسم 24
أخبار 24
السعودية
صحيفة هام
اإللكترونية
بوابة
مصربالجديدة

https://cutt.us/qNJ6O
https://vdsa.blogspot.com/2021/06/blogpost_40.html

جامعة الملك فهد تعلن بدء القبول المباشر للفائزين في
مسابقات األولمبياد الدولية
جامعة الملك فهد تعلن بدء القبول المباشر للفائزين في
مسابقات األولمبياد الدولية
التعليم السعودية :المناهج والخطط الدراسية الجديدة
تعزز برامج رعاية الموهوبين
التعليم السعودية :المناهج والخطط الدراسية الجديدة
تعزز برامج رعاية الموهوبين
التعليم السعودية :المناهج والخطط الدراسية الجديدة
تعزز برامج رعاية الموهوبين

نافذة على العالم

13

2021-05-31

التعليم السعودية :المناهج والخطط الدراسية الجديدة
تعزز برامج رعاية الموهوبين

جريدة العراق
نيوز اإللكترونية

https://cutt.us/nOfRE

14

2021-05-31

التعليم السعودية :المناهج والخطط الدراسية الجديدة
تعزز برامج رعاية الموهوبين

جريدة إي إم نيوز
اإللكترونية

https://cutt.us/fkmJU

السعودية برس

https://cutt.us/SD6fz
https://ham-24.com/369404/
https://cutt.us/4lHAF
https://www.saudipress.net/new
s/877452.html
https://www.nafeza2world.com/I
qtsad/684257

2

رصد المقابالت
والشهادات اإلعالمية

أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز
ورجاله للموهبة واإلبداع
"موهبة"

#

التاريخ

عنوان الخبر
بعد التحاق أبنائنا ببرامج موهبة ،صارت خطواتهم
مدروسة ،حيث قدّمت لهم مؤسسة موهبة النصائح والدعم
للوصول ألهدافهم ..نحن فخورون بأبنائنا وفخورون
بموهبة "عائلة عبدالعزيز ومحمد ومنيرة الشهيل
مدير إدارة المسابقات في موهبة @mawhiba
بدر المجرذي لـ عكاظ :قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة
تنمية البحث والتطوير واالبتكار خطوة مهمة لدعم منظومة
االبتكار ومواكبة رؤية ولي العهد الطموحة
قادها مركب في البحر االحمر الستكمال بحثها لتثبيط
فيروس كوفيد_ .!19مثابرة الطالبة النا أبو جامل من
إدارة تعليم المدينة @ MOE_MDIباألحياء المعلوماتية
أوصلها للفوز بالمركز الرابع بمجال علم األحياء الحسابي
والمعلوماتية في مسابقة آيسف.2021
"ساعدتنا موهبة على التفكير خارج الصندوق ،ونحقق
أحالمنا ونثق ببعضنا أكثر ،وأعطتنا الفرصة ليعرف الناس
أننا "موهوبون" ..نقول لكل شخص حاول ولم يستطع..
حاول مرة ً أخرى وأكمل حتى تنجز ما تريد!".
نورة وعبدالرحمن الغصون

المصدر

الرابط

صباح السعودية

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1401581188066811911

عكاظ

https://twitter.com/OKAZ_onlin
e/status/1400819679854219264

موهبة

https://www.facebook.com/2951
61185052/posts/1015907818878
0053

موهبة

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1400536758325026828

برنامج يا هال -
روتانا خليجية

https://twitter.com/YaHalaShow
/status/1400532257471926284

برنامج يا هال -
روتانا خليجية

https://twitter.com/YaHalaShow
/status/1400519833448587267

برنامج يا هال -
روتانا خليجية

https://twitter.com/YaHalaShow
/status/1400519557983440900

برنامج يا هال -
روتانا خليجية

https://twitter.com/YaHalaShow
/status/1400518336996388864

برنامج يا هال -
روتانا خليجية

https://twitter.com/YaHalaShow
/status/1400517897638846472

موهبة

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1400409961763684363

موهبة

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1400070186535895044

سعوديتان تفوزان في مسابقة  ISEPالعلمية الدولية
MBC 1 2021-06-02 12

شاهد VIP

http://onshahid.net/6182HI1wa

سعوديتان تفوزان في مسابقة  ISEPالعلمية الدولية
MBC 1 2021-06-02 13

صباح الخير يا
عرب

https://twitter.com/SAYA_Show
/status/1400023946058141697

2021-06-06 1

2021-06-04 2

2021-06-04 3

2021-06-03 4
2021-06-03 5

2021-06-03 6

2021-06-03 7
2021-06-03 8

2021-06-03 9

2021-06-03 10
2021-06-02 11

طالب يحصدون جوائز عالمية في مسابقة "آيسف "2021
الدولية بالتعاون مع موهبة
لمى القحطاني  -حاصلة على جائزة خاصة من معرض
"آيسف  "2021في مجال علم األحياء الدقيقة -تتحدث عن
تفاصيل المشروع الذي شاركت به في المعرض وحصلت
على الجائزة
منصور المرزوقي  -حاصل على المركز الثاني بمعرض
"آيسف  "2021في مجال الطاقة يكشف لنا عن تفاصيل
مشروعه ..ويؤكد :جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
مكان يساعد على التميز وتنمية المهارات
لمى القحطاني  -حاصلة على جائزة خاصة من معرض
"آيسف  "2021في مجال علم األحياء الدقيقة -تتحدث عن
رحلتها مع موهبة ومشاركتها في المعرض
منصور المرزوقي  -حاصل على المركز الثاني بمعرض
"آيسف  "2021في مجال الطاقة يحدثنا عن بداية فكرة
مشاركته في المعرض
كيف نجحت رشا القحطاني طالبة تعليم @MOE_RYH
في الفوز بالمركز الثالث في مجال العلوم االجتماعية
والسلوكية في آيسف 2021الدولية عن مشروعها "خاصية
لعبة فيديو مبتكرة للتشخيص النفسي الضطراب القلق العام
في مرحلة المراهقة" ،وكيف قلصت التكلفة االقتصادية،
وتجاوزت الخصوصية االجتماعية؟!.
أكسون موبيل و موهبة شراكة  18عا ًما لدعم الموهوبين..
رئيسها التنفيذي يشجع المشاركين في آيسف2021
شركاء موهبة

3

أخبار عامة عن الموهبة

#

التاريخ

1

2021-06-06

2

2021-06-04

3

2021-06-04

4

2021-06-02

5

2021-06-02

6

2021-05-31

عنوان الخبر
سلطانة ..مشروع طوب متين
بحيز كبير وتكلفة أقل
طالبة سعودية تبتكر كمامة
مضادة للميكروبات ..ومسابقة
دولية تحتفي بإنجازها
تأسيس المجلس العربي لإلبداع
واالبتكار
حب األحياء يقود طالبة لجائزة
موهبة
دانة"..السايكلوديكسترين
النانوية" لحل تآكل أنابيب النفط
تكريم الطلبة الحاصلين على
جوائز عالمية بجامعة أم القرى

الرابط

المصدر
صحيفة المدينة

https://cutt.us/3a6Ro

صحيفة عاجل اإللكترونية

https://ajel.sa/W9nwCX/

صحيفة خاط اإللكترونية

https://www.khaat.net/n/s/26222

صحيفة اليوم

https://cutt.us/DvnyM

صحيفة المدينة

https://cutt.us/PQzw6

صحيفة المدينة

https://cutt.us/RzOO5

