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مؤسسة الملك عبدالعزيز  أخبار

ورجاله للموهبة واإلبداع 
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 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://www.alwzayef.com/  الوظايف دوت
 كوم

|  mawhiba.orgبرنامج قياس موهبة التميز واإلبداع 

 ”موعد وشروط التسجيل“أهداف البرنامج 
18-04-2021 1 

https://www.wqa.com.sa/73206/  صحيفة وقع
 اإللكترونية

 2 2021-04-17 ميدالية 324طفون طالب وطالبات الشرقية يخت

https://www.ar8ar.com/news/ne
w/s/60253 

صحيفة وظائف 
 اإللكترونية

« كانجارو»ميدالية في مسابقة  58تعليم القطيف يحصد 

 2021موهبة 
17-04-2021 3 

https://surwh.com/395830.html ُيحقق فضية وبرونزية في مسابقة ” تعليم سراة عبيدة“ صحيفة صروح
 ”2021كانجارو الرياضيات “

17-04-2021 4 

https://balasmer.com/381332.ht
ml 

ُيحقق فضية وبرونزية في مسابقة ” تعليم سراة عبيدة“ حيفة بللسمرص
 ”2021كانجارو الرياضيات “

16-04-2021 5 

https://balasmer.com/381338.ht
ml 

ميدالية في مسابقة "كانجارو  13"تعليم صبيا" يحقق  صحيفة بللسمر

 "2021موهبة 
16-04-2021 6 

https://www.nag.best/2021/04/1
2021.html-3 

منتديات اشراق 
 أسواقي

ميدالية في مسابقة "كانجارو  13"تعليم صبيا" يحقق 

 "2021موهبة 
16-04-2021 7 

https://www.masralyoum.net/ks
a/7889155/ 

سراة عبيدة"ُيحقق فضية وبرونزية في مسابقة"كانجارو  مصر اليوم
 الرياضيات

16-04-2021 8 

https://www.masralyoum.net/ks
a/7889153/ 

 9 2021-04-16 مسابقة "كانجارو موهبةميدالية في  13"صبيا" يحقق  مصر اليوم

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3868346.html 

"تعليم سراة عبيدة" ُيحقق فضية وبرونزية في مسابقة  حمرين نيو
 "2021"كانجارو الرياضيات 

16-04-2021 10 

https://www.makkahnews.net/5
242365.html 

صحيفة مكة 
 اإللكترونية

ميدالية في  38وطالبات تعليم الطائف يحصدون طالب 

 مسابقة كانجارو
16-04-2021 11 

https://3yonnews.com/1614670  شبكة عيون
 اإلخبارية

"تعليم سراة عبيدة" ُيحقق فضية وبرونزية في مسابقة 
 "2021"كانجارو الرياضيات 

16-04-2021 12 

-https://www.gulfeyes.net/saudi
arabia/4987860 

"تعليم سراة عبيدة" ُيحقق فضية وبرونزية في مسابقة  عيون الخليج
 "2021"كانجارو الرياضيات 

16-04-2021 13 

https://sabq.org/fDCs3P  صحيفة سبق
 اإللكترونية

"تعليم سراة عبيدة" ُيحقق فضية وبرونزية في مسابقة 
 "2021"كانجارو الرياضيات 

16-04-2021 14 

https://3yonnews.com/1614668  شبكة عيون
 اإلخبارية

ميدالية في مسابقة "كانجارو  13"تعليم صبيا" يحقق 

 "2021موهبة 
16-04-2021 15 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3868337.html 

ميدالية في مسابقة "كانجارو  13"تعليم صبيا" يحقق  حمرين نيوز

 "2021موهبة 
16-04-2021 16 

https://lomazoma.com/saudi/84
58520.html 

ميدالية  13اخبار السعودية اليوم : "تعليم صبيا" يحقق  لوما نيوز

 "2021في مسابقة "كانجارو موهبة 
16-04-2021 17 

-https://www.gulfeyes.net/saudi
arabia/4987847 

 ميدالية في مسابقة "كانجارو 13"تعليم صبيا" يحقق  عيون الخليج

 "2021موهبة 
16-04-2021 18 

https://sabq.org/Vt86k7  صحيفة سبق
 اإللكترونية

ميدالية في مسابقة "كانجارو  13"تعليم صبيا" يحقق 

 "2021موهبة 
16-04-2021 19 

-https://www.asda
alkhaleej.com/157292/ 

صحيفة أصداء  
 الخليج

ميدالية في مسابقة كانجارو  40تعليم ينبع يحقق 

 2021 موهبة 
16-04-2021 20 

https://www.newsday24.com/sa
-mishaal-arabia/prince-udi
-university-jeddah-inaugurates

students/-gifted-for-program 

Newsday24 Prince Mishaal inaugurates Jeddah 
University program for gifted students 

16-04-2021 21 

http://qadaya.org/138754/  صحيفة قضايا
 اإللكترونية

ميدالية في مسابقة كانجارو  40تعليم ينبع يحقق 

  2021 موهبة 
16-04-2021 22 

https://balasmer.com/381155.ht
ml 

 23 2021-04-16 مدير تعليم نجران يتابع االستعدادات لالختبارات النهائية بللسمرصحيفة 
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https://freeswcc.com/ar/archives
/309458 

صحيفة التحلية 
 االلكترونية

ميدالية ضمن  324طالب وطالبات الشرقية يختطفون 

 للرياضيات 2021” الكانجارو“مشاركتهم في مسابقة 
16-04-2021 24 

https://waadnews.com/2021/04/  ميدالية في مسابقة كانجارو  40تعليم ينبع يحقق  وعد نيوز

 2021 موهبة 
16-04-2021 25 

https://lomazoma.com/saudi/84
56450.html 

ميدالية  40الرياض : تعليم ينبع يحقق -اخبار السعودية  لوما نيوز

 2021 في مسابقة كانجارو موهبة 
16-04-2021 26 

-https://al
jafr.org.sa/339231.html 

 27 2021-04-16 ميدالية عالمية في الكانجارو ٥٨القطيف تحقق  الجفر نيوز

https://akher.news/Ksa/503328/  جريدة أخر
 االخبار

جوائز في األولمبياد  4طالبات المملكة يحصدن 

 األوروبي للرياضيات
15-04-2021 28 

http://www.saudpost.com/14080
6/ 

ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة  13عليم صبيا يحقق  سعود بوست

2021 
15-04-2021 29 

https://www.first1saudi.net/132
93.html 

 30 2021-04-15 سلطانة تبتكر مادة لحماية المباني والحفاظ على برودتها أول سعودية

-https://www.al
rticle/727795/madina.com/a 

جوائز في األولمبياد  4طالبات المملكة يحصدن  صحيفة المدينة

 األوروبي للرياضيات
15-04-2021 31 

http://www.m3llm.net/280825/  صحيفة التعليم
 اإللكترونية

” كانجارو“ميدالية في مسابقة  ٢٩٨تعليم جدة يحقق 
 2021موهبة 

2021-04-15 
22:34:22+0

0:00 

32 

-https://gulf365.com/saudi
news/10139090/-arabia 

جوائز عالمية لطالبات المملكة في األولمبياد  4 365الخليج 

 األوروبي للرياضيات
15-04-2021 33 

https://www.aleqt.com/node/20
72851 

صحيفة 
 االقتصادية

جوائز عالمية في األولمبياد  4ات المملكة يحصدن طالب

 األوروبي للرياضيات
15-04-2021 34 

https://www.sauress.com/spa/22
16321 

ميدالية في مسابقة "كانجارو"  58تعليم القطيف يحصد  سعورس

 2021موهبة 
15-04-2021 35 

-https://gulf365.com/saudi
news/10138710/-arabia 

ميدالية في مسابقة "كانجارو"  58تعليم القطيف يحصد  365الخليج 

 2021موهبة 
2021-04-15 
20:08:32+0

0:00 

36 

https://makkahnewspaper.com/a
rticle/1536020/ 

جوائز عالمية لطالبات المملكة في األولمبياد  4 صحيفة مكة

 األوروبي للرياضيات
15-04-2021 37 

http://qadaya.org/138717/  صحيفة قضايا
 اإللكترونية

ميدالية في مسابقة  58يحصد  #تعليم_القطيف

 2021"كانجارو" موهبة 
15-04-2021 38 

https://www.sra7h.com/  صحيفة صراحة
 اإللكترونية 

ميدالية في مسابقة "كانجارو"  58تعليم القطيف يفوز بـ

 2021موهبة 
15-04-2021 39 

hadth.com/?p=345227-https://al  صحيفة الحدث
 اإللكترونية

ميدالية في مسابقة  58#تعليم #القطيف يحصد 

 2021موهبة ” كانجارو“
15-04-2021 40 

-http://khabar
news.net/460820.html 

ميدالية ضمن  324طالب وطالبات الشرقية يختطفون  صحيفة خبر نيوز

 للرياضيات 2021” الكانجارو“مشاركتهم في مسابقة 
15-04-2021 41 

https://lomazoma.com/saudi/84
54958.html 

ميدالية في مسابقة "كانجارو"  58تعليم القطيف يحصد  لوما نيوز

 2021موهبة 
15-04-2021 42 

-https://www.m
e3lamion.com/n/s/31448 

اعالميون 
 متميزون

ميدالية ضمن  324طالب وطالبات الشرقية يختطفون 

 للرياضيات 2021مشاركتهم في مسابقة "الكانجارو" 
15-04-2021 43 

https://www.spa.gov.sa/viewfull
story.php?lang=ar&newsid=2216

321 

وكالة األنباء 
 السعودية

ميدالية في مسابقة "كانجارو"  58تعليم القطيف يحصد 

 2021موهبة 
15-04-2021 44 

https://www.sobranews.com/so
bra/119038 

صحيفة صبرة 
 اإللكترونية 

الكانجاو “ميدالية في  58طلبة القطيف يحصدون 

 ”العالمية للرياضيات
15-04-2021 45 

https://www.arartimes.com/new
25467.htm-id-show-action-s 

جوائز عالمية في األولمبياد  4إنجاز وطني جديد بحصد  عرعر تايمز

 األوروبي
15-04-2021 46 

-https://www.misr
alan.com/11384675 

جوائز عالمية في أولمبياد  4طالبات السعودية يحصدن  مصر االن

 الرياضيات
15-04-2021 47 

https://waadnews.com/2021/04/
https://waadnews.com/2021/04/
https://akher.news/Ksa/503328/
https://akher.news/Ksa/503328/
https://www.first1saudi.net/13293.html
https://www.first1saudi.net/13293.html
https://www.al-madina.com/article/727795/
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https://gulf365.com/saudi-arabia-news/10139090/
https://gulf365.com/saudi-arabia-news/10139090/
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https://makkahnewspaper.com/article/1536020/
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https://www.sra7h.com/
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https://www.saudi24news.com/2
-4-win-students-021/04/saudi
-the-in-awards-international
-saudi-olympiad-mathematics

news.html-arabia 

Saudi24news Saudi students win 4 international awards 
in the Mathematics Olympiad 

15-04-2021 48 

https://hakmnews.com/438546  صحيفة حكم
 اإللكترونية

ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة  13تعليم صبيا يحقق 

2021 
15-04-2021 49 

https://alhtoon.com/279961/ جوائز عالمية في األولمبياد  4المملكة يحصدن  طالبات صحيفة الهتون

 األوروبي
15-04-2021 50 

https://1asir.com/512203  صحيفة عسير
 اإللكترونية

” كانجارو“الوادعي يحقق الميدالية البرونزية في مسابقة 
    2021موهبة 

15-04-2021 51 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3867661.html 

جوائز عالمية في األولمبياد  4طالبات المملكة يحصدن  حمرين نيوز

 األوروبي للرياضيات للبنات
15-04-2021 52 

http://almnatiq.net/972968/  صحيفة المناطق
 السعودية

جوائز عالمية في األولمبياد  4ملكة يحصدن طالبات الم

 األوروبي للرياضيات للبنات
15-04-2021 53 

https://www.sra7h.com/  صحيفة صراحة
 اإللكترونية 

 4في إنجاز وطني جديد.. طالبات المملكة يحصدن 
 جوائز عالمية في األولمب

15-04-2021 54 

https://makkahnewspaper.com/a
rticle/1536011/ 

 4في إنجاز وطني جديد: طالبات المملكة يحصدن  صحيفة مكة
جوائز عالمية في األولمبياد األوروبي للرياضيات 

 للبنات

2021-04-15 
13:10:42+0

0:00 

55 

http://juhaina.in/?act=artc&id=7
8020 

 15-04-2021 “الكانجارو”ميدالية عالمية في  58القطيف تحقق  جهينة اإلخبارية
12:58:21+0

0:00 

56 

http://www.m3llm.net/280815/  صحيفة التعليم
 اإللكترونية

ميدالية يحققها تعليم صبيا .. في مسابقة كانجارو ”  13” 

 2021موهبة 
2021-04-15 
12:35:21+0

0:00 

57 

24.com/357997/-https://ham  صحيفة هام
 اإللكترونية

ميدالية ضمن  324طالب وطالبات الشرقية يختطفون 

 للرياضيات 2021” الكانجارو“مشاركتهم في مسابقة 
15-04-2021 58 

http://alqhat.com/beta/archives/
304438 

ميدالية عالمية في  ٥٨باألسماء.. القطيف تحقق  القطيف اليوم
 الكانجارو

15-04-2021 59 

https://akher.news/Ksa/497210/  جريدة أخر
 االخبار

طلبة الشرقية يحققون قصب السبق في مسابقة 
 …للرياضيات بـ 2021” الكانجارو“

2021-04-15 
11:31:15+0

0:00 

60 

-https://www.misr
alan.com/11380943 

اخبار السعودية اليوم : طلبة الشرقية يحققون قصب  مصر االن
للرياضيات بـ  2021” الكانجارو“السبق في مسابقة 

 ميدالية 324

15-04-2021 61 

https://lomazoma.com/saudi/84
53217.html 

اخبار السعودية اليوم : طلبة الشرقية يحققون قصب  لوما نيوز
للرياضيات بـ  2021” الكانجارو“السبق في مسابقة 

 ميدالية 324

15-04-2021 62 

https://khlijm.com/18205718205
342/ 

الذهب والفضة « يقتنصون»طالباً بالقطيف ..  324 خليج الدانة

 والبرونز .. في مسابقة الكانجارو
15-04-2021 63 

https://safwatoday.com/2021/04
/15/ 

 64 2021-04-15 جامعية لطلبة الثانوية الموهوبيناتفاقية لتقديم مواد  صفوى اليوم

https://akher.news/Ksa/495878/  جريدة أخر
 االخبار

ميدالية متنوعة في مسابقة  38تعليم الطائف يحصد 

 كانجارو موهبة
2021-04-15 
09:29:28+0

0:00 

65 

-https://www.al
madina.com/article/727678/ 

ميدالية متنوعة في مسابقة  38تعليم الطائف يحصد  صحيفة المدينة

 كانجارو موهبة
2021-04-15 
09:18:06+0

0:00 

66 

http://alardhapress.org/news/s/
61573 

صحيفة العارضة 
 اإللكترونية

ميدالية في مسابقة "كانجارو"  13تعليم صبيا يحقق 

 م2021موهبة 
15-04-2021 67 
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https://alhtoon.com/279961/
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https://saudied.com// ميدالية متنوعة في مسابقة  38تعليم الطائف يحصد  صحيفة التعليم

 2021كانجارو موهبة 
15-04-2021 68 

http://mjdalwatan.com/?p=1259
47 

صحيفة مجد  
الوطن 

 اإللكترونية

ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة  13تعليم صبيا يحقق 

2021 
15-04-2021 69 

https://twdeef.com/archives/897
8 

ميدالية متنوعة في مسابقة  38تعليم الطائف يحصد  موقع توظيف

 م 2021كانجارو موهبة 
15-04-2021 70 

https://www.sauress.com/tareeb
news/6551329 

مسابقة كانجارو ميدالية في  13#تعليم_صبيا يحقق  سعورس

 2021موهبة 
15-04-2021 71 

https://alwatanalan.com/?p=120
153 

ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة  13تعليم صبيا يحقق  الوطن اآلن

2021 
15-04-2021 72 

-https://www.misr
alan.com/11375027 

ميدالية في مسابقة كانجارو  13تعليم_صبيا يحقق  مصر االن

 2021موهبة 
15-04-2021 73 

https://lomazoma.com/saudi/84
52118.html 

ميدالية في مسابقة كانجارو  13اتعليم_صبيا يحقق  لوما نيوز

 2021موهبة 
15-04-2021 74 

-http://www.almajd
ksa.com/?p=41771 

ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة  13تعليم صبيا يحقق  المجد السعودية 

2021  » 
15-04-2021 75 

http://www.daralakhbar.com/ne
ws/2021/04/15/7182919/ 

ميدالية متنوعة في مسابقة  38تعليم الطائف يفوز بـ دار األخبار

  2021كانجارو موهبة 
15-04-2021 76 

-https://zahwan
news.com/?p=137138 

صحيفة زهوان 
 نيوز

ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة  13تعليم صبيا يحقق 

2021  
15-04-2021 77 

http://www.nazahaa.com/16329
9/ 

كانجارو موهبة ميدالية في مسابقة  13تعليم صبيا يحقق  صحيفة نزاهة

2021 
15-04-2021 78 

https://roaanews.com.sa/archive
s/595967 

بوابة رؤى  
 اإللكترونية

ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة  13تعليم صبيا يحقق 

2021 
15-04-2021 79 

https://www.arabstoday.net/208
/235406 

ميدالية متنوعة في مسابقة  38تعليم الطائف يحصد  العرب اليوم

 2021كانجارو موهبة 
14-04-2021 80 

-http://khabar
news.net/460738.html 

ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة  13تعليم صبيا يحقق  صحيفة خبر نيوز

2021 
14-04-2021 81 

https://www.sra7h.com/  صحيفة صراحة
 اإللكترونية 

ميدالية متنوعة في مسابقة  38"تعليم الطائف" يفوز بـ

  2021كانجارو موهبة 
14-04-2021 82 

-udihttps://gulf365.com/sa
news/10133500/-arabia 

ميدالية في مسابقة "كانجارو"  13تعليم صبيا يحقق   365الخليج 

 2021موهبة 
14-04-2021 83 

https://www.alshaamal.com/  ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة  13تعليم صبيا يحقق  صحيفة الشمال

2021  
14-04-2021 84 

-https://www.watannews
sa.com/archives/189489.html 

ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة  13تعليم صبيا يحقق  صحيفة الوطن

2021 
14-04-2021 85 

https://jazantoday.org/1102510.
html 

ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة  13صبيا يحقق تعليم  جازان اليوم

2021 
14-04-2021 86 

https://www.faifaonline.net/port
al/2021/04/15/602812 

ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة  13تعليم صبيا يحقق  صحيفة فيفاء  

2021 
14-04-2021 87 

https://almstqbl.com/2021/04/1
5/00/37/05/ 

صحيفة أضواء 
 المستقبل

ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة  13تعليم صبيا يحقق 

2021 
14-04-2021 88 

hadth.com/?p=344635-https://al  صحيفة الحدث
 اإللكترونية

” كانجارو“ميدالية في مسابقة  13تعليم صبيا يحقق 

 2021موهبة 
14-04-2021 89 

https://www.sra7h.com/  صحيفة صراحة
 اإللكترونية 

ميدالية في مسابقة "كانجارو"  13"تعليم صبيا" يفوز بـ

 2021موهبة 
14-04-2021 90 

https://www.spa.gov.sa/viewfull
story.php?lang=ar&newsid=2215

970 

وكالة األنباء 
 السعودية

ميدالية في مسابقة "كانجارو"  13تعليم صبيا يحقق 

 2021موهبة 
14-04-2021 91 

https://elwatan140.com/ هـ 1442نتائج كانجارو موهبة لعام  دليل الوطنKangaroo 
mawhiba sa وموقع موهبة االثرائي 

13-04-2021 92 

https://saudied.com/
https://saudied.com/
http://mjdalwatan.com/?p=125947
http://mjdalwatan.com/?p=125947
https://twdeef.com/archives/8978
https://twdeef.com/archives/8978
http://www.daralakhbar.com/news/2021/04/15/7182919/
http://www.daralakhbar.com/news/2021/04/15/7182919/
https://zahwan-news.com/?p=137138
https://zahwan-news.com/?p=137138
https://www.arabstoday.net/208/235406
https://www.arabstoday.net/208/235406
https://www.sra7h.com/
https://www.sra7h.com/
https://gulf365.com/saudi-arabia-news/10133500/
https://gulf365.com/saudi-arabia-news/10133500/
https://www.alshaamal.com/
https://www.alshaamal.com/
https://jazantoday.org/1102510.html
https://jazantoday.org/1102510.html
https://www.faifaonline.net/portal/2021/04/15/602812
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https://www.sra7h.com/
https://www.sra7h.com/
https://elwatan140.com/
https://elwatan140.com/


 
 

 

https://www.alriyadh.com/18802
31 

 93 2021-04-13 "كانجارو" السعودية جريدة الرياض

https://makkahnewspaper.com/a
rticle/1535801/ 

 94 2021-04-12 مواد جامعية لطالب الثانوية الموهوبين صحيفة مكة

-https://gulf365.com/saudi
news/10119738/-arabia 

تعاون بين موهبة وجامعة المؤسس لتقديم مواد جامعية  365الخليج 
 لطلبة الثانوية الموهوبين

12-04-2021 95 

-arabia-https://3jil.net/saudi
news/775258/ 

تعاون بين موهبة وجامعة المؤسس لتقديم مواد جامعية  السعودية العظمى
 لطلبة الثانوية الموهوبين

12-04-2021 96 

https://www.alwatan.com.sa/arti
cle/1073507 

تعاون بين موهبة وجامعة المؤسس لتقديم مواد جامعية  الوطن
 لطلبة الثانوية الموهوبين

12-04-2021 97 

https://makkahnewspaper.com/a
rticle/1535728/ 

 98 2021-04-12 فاقية لتقديم مواد جامعية لطلبة الثانوية الموهوبينات صحيفة مكة

https://www.spa.gov.sa/viewstor
y.php?newsid=2215024 

وكالة األنباء 
 السعودية

تعاون بين موهبة وجامعة الملك عبدالعزيز لتقديم مواد 
 للطلبة

12-04-2021 99 

-https://www.al
madina.com/article/727281/ 

"موهبة" وجامعة المؤسس يدعمان الموهوبين من خالل  صحيفة المدينة
 "الدراسة المزدوجة"

12-04-2021 100 

https://3yonnews.com/1613330  شبكة عيون
 اإلخبارية

"موهبة" وجامعة المؤسس لتقديم محتوى تعاون بين 
 لطلبة الثانوية الموهوبين

12-04-2021 101 

https://albiladdaily.com/2021/04
/12/ 

 102 2021-04-12 وجامعة الملك عبدالعزيز” موهبة“تعاون مشترك بين  البالد

-https://www.gulfeyes.net/saudi
arabia/4984717 

تعاون بين "موهبة" وجامعة المؤسس لتقديم محتوى  عيون الخليج
 لطلبة الثانوية الموهوبين

12-04-2021 103 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3865199.html 

تعاون بين "موهبة" وجامعة المؤسس لتقديم محتوى  حمرين نيوز
 لثانوية الموهوبينلطلبة ا

12-04-2021 104 

https://www.masralyoum.net/ks
a/7878125/ 

تعاون بين "موهبة" وجامعة المؤسس لتقديم محتوى  مصر اليوم
 لطلبة الثانوية الموهوبين

12-04-2021 105 

https://sabq.org/2RtMvc  سبق صحيفة
 اإللكترونية

تعاون بين "موهبة" وجامعة المؤسس لتقديم محتوى 
 لطلبة الثانوية الموهوبين

12-04-2021 106 

https://akher.news/Ksa/466942/  جريدة أخر
 االخبار

تعاون مشترك بين "موهبة" وجامعة المؤسس لتقديم 
 نمواد للموهوبي

12-04-2021 107 

https://www.alriyadh.com/18801
59 

 108 2021-04-12 تعاون مشترك بين "موهبة" وجامعة الملك عبدالعزيز جريدة الرياض

http://www.m3llm.net/280745/  صحيفة التعليم
 اإللكترونية

وجامعة الملك عبدالعزيز ” موهبة“تعاون مشترك بين 
الثانوية الموهوبين من خالل لتقديم مواد جامعية لطلبة 
 مسار الدراسة المزدوجة

12-04-2021 109 

https://lomazoma.com/saudi/84
40180.html 

اخبار السعودية تعاون مشترك بين "موهبة" وجامعة  لوما نيوز
الملك عبدالعزيز لتقديم مواد جامعية لطلبة الثانوية 

 الموهوبين من خالل مسار الدراسة المزدوجة

12-04-2021 110 

http://newspaper.su.edu.sa/?p=1
7507 

صحيفة جامعة 
 شقراء

« اكتشاف ورعاية الموهوبين»دورة تدريبية بعنوان 
 بعمادة السنة التحضيرية

12-04-2021 111 
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عبدالعزيز مؤسسة الملك  أخبار

ورجاله للموهبة واإلبداع 

 "موهبة"

 رصد المقابالت

 والشهادات اإلعالمية 

2 



 
 

 

 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://twitter.com/First1Saudi/
status/1383810536505155592 

المخلفات الطالبة ثراء الدباغ قدمت مشروع عن تحويل  أول سعودية
الزراعية الطبيعية إلى مصدر طاقة ُمعد لالستخدام ثراء 

التي  ٢٠٢١إحدى الفائزات المتميزات في مسابقة إبداع 
 mawhibaتنظمها @

18-04-2021 1 

https://twitter.com/Alekhbariya
_net/status/1382790674693685

259 

جوائز  4مدير المسابقات في #موهبة: #المملكة تحقق  اإلخبارية.نت

 عالمية في األولمبياد األوروبي للرياضيات للبنات
15-04-2021 2 

https://twitter.com/First1Saudi/
status/1382375738528178178 

طالبة سعودية تقدم مشروع يستخدم طاقة الرياح إلنتاج  سعوديةأول 
الهيدروجين األخضر باستخدام األمونيا في نيوم. جاءت 

عام بسبب التلوث ١٦فكرة مشروع جنى سليمان الريفي 
الصادر من الوقود األحفوري وإمكانية استخدام 

الهيدروجين كوقود بديل بدمجه مع طاقةالرياح للتقليل من 
 عاثات الضارةاالنب

14-04-2021 3 

https://twitter.com/mawhiba/st
atus/1382240745873096704 

التي عبدهللا السنان؛ مؤسس ورئيس تنفيذي شركة كونكت  موهبة
: تشرفت 2021قدمت جوائز مالية خاصة لطلبة #إبداع_

سنوات، واآلن حان  6بأن أكون طالباً في #موهبة ل 

 دورنا لرد الجميل من خالل 
@connect__sa  لربط الطالب بمراكز األبحاث

 والجامعات، وتقديم جائزة خاصة في أولمبياد إبداع. 

14-04-2021 4 

https://twitter.com/riyadiyatv/s
tatus/1381353103887372292 

القنوات 
الرياضية 
 السعودية

مداخلة الدكتور "نزيه العثماني" األمين العام لمؤسسة 
ة( الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع )موهب

@mawhiba  وحديثه عن المنتخب السعودي للعلوم

 والهندسة

12-04-2021 5 

https://www.cnbcarabia.com/n
ews/view/81936/ 

  CNBC المواهب السعودية الشابة في مجال الطاقة المتجددة  عربية
 ابتكارات بحاجة لالحتضان

11-04-2021 6 
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 أخبار عامة عن الموهبة

3 



 
 

 

 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

-https://gulf365.com/saudi
news/10147516/-arabia 

حراك إيجابي يؤشر لتوفر بيئة خصبة لالستثمار بريادة  365الخليج 
 السعوديةاألعمال في 

17-04-2021 1 

https://www.alarabiya.net/asw
aq/economy/2021/04/17/ 

حراك إيجابي يؤشر لتوفر بيئة خصبة لالستثمار بريادة  العربية.نت
 األعمال في السعودية

17-04-2021 2 

https://www.annaharkw.com/A
rticle.aspx?id=901664&date=160

42021 

« كانجارو»طالباً كويتياً في مسابقة  48مشاركة  جريدة النهار 

 للرياضيات
15-04-2021 3 

https://wam.ae/ar/details/1395
302927400 

وكالة أنباء 
 اإلمارات

جوائز ذهبية ضمن  3"الطاقة والبنية التحتية" تحصد 

 ستيفي العالمية""
15-04-2021 4 

https://www.aljarida.com/articl
es/1618411380869709700/ 

 5 2021-04-14 لجنة المسابقة الهندسية الثامنة تعلن نتا الجريدة الكويتية

https://kuwaitpress.net/news/3
81245 

كانغارو للرياضيات »طالب كويتيون يشاركون بمسابقة  الكويت برس
 في السعودية «2021

13-04-2021 6 

 

https://gulf365.com/saudi-arabia-news/10147516/
https://gulf365.com/saudi-arabia-news/10147516/
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/04/17/
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/04/17/

