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 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://lomazoma.com/saudi/84
97158.html 

طالب ينهون برنامج موهبة اإلثرائي لما بعد  800 لوما نيوز

 المدرسة
25-04-2021 1 

-https://www.asda
/157681/alkhaleej.com 

صحيفة أصداء  
 الخليج

طالب ينهون برنامج موهبة االثرائي لما بعد  800

 2021المدرسة 
25-04-2021 2 

https://www.z2z2.net/vb/showth
read.php?s=e64faea6c35695dce8

eafd5f91b1b5a5&p=2566698 

طالب ينهون برنامج موهبة اإلثرائي لما بعد  800 منتديات حروف

 2021المدرسة 
25-04-2021 3 

/lhttps://www.okaz.com.sa/news
ocal/2066473 

طالب ينهون برنامج موهبة اإلثرائي لما بعد  800 عكاظ

 المدرسة
25-04-2021 4 

https://www.albayannews.net/1
58790/ 

طالب ينهون برنامج  800مجاالت علمية :  6في  صحيفة البيان 

 موهبة االثرائي
25-04-2021 5 

https://www.aseernp.com/__tras
23-hed 

طالب ينهون برنامج موهبة اإلثرائي لما بعد  800 عسير نيوز

  2021المدرسة 
25-04-2021 6 

https://dora.sa/?p=59776  صحيفة درة
 اإللكترونية

طالب ينهون برنامج موهبة اإلثرائي لما بعد  800

 « 2021المدرسة 
25-04-2021 7 

https://www.sauress.com/almadi
na/1729018 

بناء قادة التغيير وصّناع « الموهوبون العرب»مبادرة  سعورس
 المستقبل

25-04-2021 8 

-https://gulf365.com/saudi
news/10195024/-arabia 

طالب ينهون برنامج موهبة اإلثرائي لما بعد  800 365الخليج 

 المدرسة
25-04-2021 9 

-http://www.asdaa
okazz.com/tfr/10228 

اصداء عكاظ 
 االلكترونية

طالب ينهون برنامج موهبة االثرائي  لما بعد  800

 2021المدرسة 
25-04-2021 10 

https://alroeyah.com/82617  صحيفة الرؤية
 الدولية

طالب ينهون برنامج موهبة االثرائي لما بعد  800

 2021المدرسة 
25-04-2021 11 

https://almstqbl.com/2021/04/2
5/19/54/07/ 

صحيفة أضواء 
 المستقبل

طالب ينهون برنامج  800مجاالت علمية :  6في 

 2021موهبة االثرائي لما بعد المدرسة 
25-04-2021 12 

http://www.alkharjnet.net/4168
85.html 

صحيفة الخرج 
 نت

طالب ينهون برنامج موهبة اإلثرائي لما بعد  800

 « 2021مدرسة ال
25-04-2021 13 

https://lomazoma.com/saudi/84
95949.html 

طالب  800مجاالت علمية :  6اخبار السعودية في  لوما نيوز

 2021ينهون برنامج موهبة االثرائي لما بعد المدرسة 
25-04-2021 14 

https://www.sra7h.com/800 طالب ينهون برنامج موهبة االثرائي لما بعد  800 صحيفة صراح

 2021المدرسة 
25-04-2021 15 

https://makkahnewspaper.com/a
rticle/1536686/ 

طالب ينهون برنامج موهبة  800مجاالت علمية:  6في  صحيفة مكة

 2021لما بعد المدرسة االثرائي 
25-04-2021 16 

https://www.slaati.com/2021/4/
25/p1843722.html 

صحيفة صدى 
 اإللكترونية

طالب ينهون برنامج موهبة االثرائي لما بعد  800

 2021المدرسة 
25-04-2021 17 

https://saudi.sahafahn.net/news
11019218.html 

صحافة نت 
 السعودية

طالب ينهون برنامج  800علمية : مجاالت  6شملت 

 م2021االثرائي لما بعد المدرسة ” موهبة“
25-04-2021 18 

https://www.lifemissk.com/2021
2022.html-/04/800 

طالب يستعد لبرنامج موهبة الالثرائي القادم لعام  800 مسك الحياة

2022 
25-04-2021 19 

-https://newsformy.com/news
594359.html 

طالب ينهون برنامج موهبة اإلثرائي لما بعد  800 نيوز فور مي

 المدرسة
25-04-2021 20 

-arabia-https://3jil.net/saudi
news/776606/ 

طالب ينهون برنامج موهبة اإلثرائي لما بعد  800 السعودية العظمى 

 المدرسة
25-04-2021 21 

https://www.makkahnews.net/5
243255.html 

صحيفة مكة 
 اإللكترونية

طالب ينهون برنامج  800مجاالت علمية :  6شملت 

 م2021بعد المدرسة االثرائي لما ” موهبة“
25-04-2021 22 

https://www.alwatan.com.sa/arti
cle/1074471 

طالب ينهون برنامج موهبة اإلثرائي لما بعد  800 الوطن

 المدرسة
25-04-2021 23 

https://www.sauress.com/alriyad
h/1882381 

طالب ينهون برنامج موهبة اإلثرائي لما بعد  800 سعورس

 2021المدرسة 
25-04-2021 24 

https://www.alriyadh.com/18823 طالب ينهون برنامج موهبة اإلثرائي لما بعد  800 جريدة الرياض 25-04-2021 25 

https://lomazoma.com/saudi/8497158.html
https://lomazoma.com/saudi/8497158.html
https://www.asda-alkhaleej.com/157681/
https://www.asda-alkhaleej.com/157681/
https://www.z2z2.net/vb/showthread.php?s=e64faea6c35695dce8eafd5f91b1b5a5&p=2566698
https://www.z2z2.net/vb/showthread.php?s=e64faea6c35695dce8eafd5f91b1b5a5&p=2566698
https://www.z2z2.net/vb/showthread.php?s=e64faea6c35695dce8eafd5f91b1b5a5&p=2566698
https://www.z2z2.net/vb/showthread.php?s=e64faea6c35695dce8eafd5f91b1b5a5&p=2566698
https://www.okaz.com.sa/news/local/2066473
https://www.okaz.com.sa/news/local/2066473
https://gulf365.com/saudi-arabia-news/10195024/
https://gulf365.com/saudi-arabia-news/10195024/
https://www.sra7h.com/800
https://www.sra7h.com/800
https://makkahnewspaper.com/article/1536686/
https://makkahnewspaper.com/article/1536686/
https://www.lifemissk.com/2021/04/800-2022.html
https://www.lifemissk.com/2021/04/800-2022.html
https://www.lifemissk.com/
https://www.lifemissk.com/
https://3jil.net/saudi-arabia-news/776606/
https://3jil.net/saudi-arabia-news/776606/


 
 

 

 2021المدرسة  81

https://albiladdaily.com/2021/04
/25/800 

برنامج موهبة االثرائي لما بعد  طالب ينهون 800 البلد اليوم

 2021المدرسة 
25-04-2021 26 

-https://www.al
madina.com/article/729113/ 

طالب ينهون برنامج موهبة االثرائي لما بعد  800 صحيفة المدينة

 2021المدرسة 
25-04-2021 27 

-https://www.al
madina.com/article/729018/ 

بناء قادة التغيير وصّناع « الموهوبون العرب»مبادرة  صحيفة المدينة
 المستقبل

24-04-2021 28 

https://www.alriyadh.com/18821
05 

 29 2021-04-23 ة المواهبلتنمي« فكرة»تأسيس جمعية  جريدة الرياض

http://alhoussainy.net/general/3
0544/ 

موهبة وألكسو يطلقان منصة إلكترونية ومقياساً علمياً  شبكة الحسيني 
 الكتشاف الموهوبين العرب

22-04-2021 30 

http://alqhat.com/beta/archives/
305917 

بـ ذهبية كانجارو « محمد الشعلة»من القطيف.. تتويج  القطيف اليوم
 موهبة للرياضيات 

22-04-2021 31 

https://www.arabia2.com/?p=24
46 

ميدالية في  113طالب وطالبات تعليم المدينة يحققون   توعرب

 مسابقة الكانجارو
22-04-2021 32 

hadth.com/?p=349369-https://al  صحيفة الحدث
 اإللكترونية

منصة_إلكترونية ومقياس علمي الكتشاف 
 #الموهوبين_العرب

22-04-2021 33 

https://dora.sa/?p=59408  صحيفة درة
 اإللكترونية

ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو  113

 الدولية
22-04-2021 34 

https://saudied.com/113 ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو  113 صحيفة التعليم

 الدولية للرياضيات
22-04-2021 35 

https://edu.moe.gov.sa/Tabuk/M
ediaCenter/News/Pages/zfrte.asp

x 

( ميدالية في مسابقة "الكانجارو 19تعليم تبوك يحقق ) وزارة التعليم

 للرياضيات" 
22-04-2021 36 

http://alamrakamy.com/article/2
2912 

السعودية تطلق أول مبادرة من نوعها الكتشاف ورعاية  جريدة عالم رقمي
 الموهوبين العرب

22-04-2021 37 

hadth.com/?p=349160-https://al  صحيفة الحدث
 اإللكترونية

ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو  113

 للرياضياتالدولية 
22-04-2021 38 

https://www.sauress.com/spa/22
20347 

ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو  113 سعورس

 الدولية للرياضيات
22-04-2021 39 

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

ميدالية في  113المدينة المنورة تفوز بـإدارة تعليم 

 مسابقة الكانجارو
22-04-2021 40 

https://lomazoma.com/saudi/84
81709.html 

ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو  113 لوما نيوز

 الدولية للرياضيات
21-04-2021 41 

-http://elwehda.com/As
Swdyh/5105712/ 

ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو  113 الوحدة االخباري 

 الدولية للرياضيات 
21-04-2021 42 

https://lomazoma.com/saudi/84
81670.html 

لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو ميدالية  113 لوما نيوز

 الدولية للرياضيات
21-04-2021 43 

https://akher.news/Ksa/560597/  جريدة أخر
 االخبار

ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو  113

 الدولية للرياضيات
21-04-2021 44 

-https://3jil.net/almadinah
news/776308/ 

ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو  113 السعودية العظمى

 الدولية للرياضيات
21-04-2021 45 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3872410.html 

ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو  113 حمرين نيوز

 الدولية للرياضيات
21-04-2021 46 

http://almnatiq.net/975319/  صحيفة المناطق
 السعودية

ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو  113

 الدولية للرياضيات
21-04-2021 47 

-https://www.gulfeyes.net/saudi
arabia/4991879 

ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو  113 عيون الخليج

 الدولية للرياضيات
21-04-2021 48 

https://almnatiq.net/975319/  صحيفة المناطق
 السعودية

ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو  113

 ولية للرياضياتالد
21-04-2021 49 

https://albiladdaily.com/2021/04/25/800
https://albiladdaily.com/2021/04/25/800
https://www.al-madina.com/article/729113/
https://www.al-madina.com/article/729113/
https://www.al-madina.com/article/729018/
https://www.al-madina.com/article/729018/
https://saudied.com/113
https://saudied.com/113
https://www.sra7h.com/
https://www.sra7h.com/
http://elwehda.com/As-Swdyh/5105712/
http://elwehda.com/As-Swdyh/5105712/
https://akher.news/Ksa/560597/
https://akher.news/Ksa/560597/
https://3jil.net/almadinah-news/776308/
https://3jil.net/almadinah-news/776308/


 
 

 

https://www.spa.gov.sa/viewfull
story.php?lang=ar&newsid=2220

347 

وكالة األنباء 
 السعودية

ميدالية لتعليم المدينة المنورة في مسابقة الكانجارو  113

 الدولية للرياضيات
21-04-2021 50 

https://www.educationcurricula.
net/wp/?p=58198 

تعليم الرياض يحقق بطولة مسابقة الكانجارو  مناهج نت 
 للرياضيات

21-04-2021 51 

-https://www.school
40.com/2021/04/21/ 

المدرسة 
 السعودية

تعليم الرياض يحقق بطولة مسابقة الكانجارو 
 للرياضيات 

21-04-2021 52 

https://www.taatwr.com/2021/0
4/21/ 

تعليم الرياض يحقق بطولة مسابقة الكانجارو  تطور التعليمي 
 للرياضيات 

21-04-2021 53 

https://www.arabia2.com/?p=23
21 

تعليم الرياض يحقق بطولة مسابقة الكانجارو  توعرب
 للرياضيات

21-04-2021 54 

https://saudied.com/ تعليم الرياض بطالً لمسابقة الكانجارو للرياضيات  صحيفة التعليم
 ميدالية 346بـ

21-04-2021 55 

https://www.almaghribtoday.net
/485/140020 

"موهبة" و"ألكسو" يطلقان منصة إلكترونية ومقياساً  المغرب اليوم
 علمياً الكتشاف الموهوبين العرب

21-04-2021 56 

https://www.saudiarabianewsgaz
-and-ette.com/general/mawhiba
-electronic-an-launch-alecso
-to-scale-scientific-and-platform

talents/-arab-discover 

Saudi Arabia 
News 
Gazette 

Mawhiba and ALECSO Launch an 
Electronic Platform and Scientific Scale to 

Discover Arab Talents 

21-04-2021 57 

https://english.aawsat.com/hom
-e/article/2931591/mawhiba
-back-initiative-launch-alesco

talent-arab 

Asharq Al-
Awsat 

Mawhiba, ALESCO Launch Initiative to 
Back Arab Talent Warm Waters Draw 

Sharks off Israel’s Mediterranean Coast 

21-04-2021 58 

-https://www.egypt
today.com/485/085150 

"موهبة" و"ألكسو" يطلقان منصة إلكترونية ومقياساً  مصر اليوم
 علمياً الكتشاف الموهوبين العرب

21-04-2021 59 

http://www.ry20.com/206571 لتنمية الموهبة ” جمعية فكرة” على تأسيس الموافقة  بالغ
 واإلبداع بالرياض

21-04-2021 60 

-arabias-http://news10.pk/saudi
-initiative-launch-alesco-mawhiba

talent/-arab-back-to 

News10 Saudi Arabia’s Mawhiba, ALESCO launch 
initiative to back Arab talent 

21-04-2021 61 

https://www.sauress.com/okaz/2
065985 

يطلقان منصة الكتشاف « األلكسو»و« موهبة» سعورس
 الموهوبين العرب

21-04-2021 62 

-http://www.7days
sa.net/?p=59347 

 Days 7صحيفة 

 اإللكترونية
#موهبة و #األلكسو يطلقان منصة إلكترونية ومقياس 

 علمي الكتشاف الموهوبين العرب
21-04-2021 63 

https://newyorkpaper.blogspot.c
-arabias-om/2021/04/saudi

launch.html-alesco-mawhiba 

New York 
Times 

Saudi Arabia’s Mawhiba, ALESCO launch 
initiative to back Arab talent 

21-04-2021 64 

-https://alkhaleejtoday.co/saudi
-arabia/5596452/Saudi
-Mawhiba-Arabia%E2%80%99s
-back-to-initiative-launch-ALESCO

talent.html-Arab 

AlKhaleej 
Today 

Saudi Arabia's Mawhiba, ALESCO launch 
initiative to back Arab talent 

21-04-2021 65 

https://www.aleqt.com/node/20
76511 

صحيفة 
 االقتصادية

منصة إلكترونية ومقياس علمي الكتشاف الموهوبين 
 العرب

21-04-2021 66 

https://lomazoma.com/saudi/84
77536.html 

يطلقان منصة الكتشاف « األلكسو»و« موهبة» لوما نيوز
 الموهوبين العرب

20-04-2021 67 

http://www.alriyadhdaily.com/ar
ticle/bec1393f76fd47b59b8df64a

a25d4e4c 

Riyadh Daily  Mawhiba and ALECSO Launch an 
Electronic Platform and Scientific Scale to 
Discover Arab Talents 

20-04-2021 68 

https://www.school-40.com/2021/04/21/
https://www.school-40.com/2021/04/21/
https://www.taatwr.com/2021/04/21/
https://www.taatwr.com/2021/04/21/
https://saudied.com/
https://saudied.com/
https://www.almaghribtoday.net/485/140020
https://www.almaghribtoday.net/485/140020
https://www.egypt-today.com/485/085150
https://www.egypt-today.com/485/085150


 
 

 

https://www.saudi24news.com/2
-alecso-and-021/04/mawhiba
-discover-to-platform-a-launch
-arabia-saudi-arabs-talented

news.html 

Saudi24news  Mawhiba and ALECSO launch a platform 
to discover talented Arabs 

20-04-2021 69 

https://www.alriyadh.com/18816
03 

تعليم الرياض بطالً لمسابقة الكانجارو للرياضيات  جريدة الرياض  
 ميدالية 346بـ

20-04-2021 70 

sa.net/?p=27682-https://wsm  صحيفة وسم
 اإللكترونية

يطلقان منصة إلكترونية ومقياس ” األلكسو”و” موهبة
 علمي الكتشاف الموهوبين العرب

20-04-2021 71 

https://exbulletin.com/world/86
4212/ 

ExBulletin Saudi Arabia Mawhiba, ALESCO launch 
initiative to support Arab talent 

20-04-2021 72 

https://news.writecaliber.com/te
-mawhiba-east-middle-chnology
-electronic-an-launch-alecso
-to-scale-scientific-and-platform

talents/-arab-discover 

WriteCaliber Mawhiba, ALECSO Launch An Electronic 
Platform And Scientific Scale To Discover 

Arab Talents 

20-04-2021 73 

https://albiladdaily.com/2021/04
/21/ 

موهبة واأللكسو تطلقان مبادرة الكتشاف الموهوبين  البالد
 العرب

20-04-2021 74 

https://www.maspero.eg/wps/p
-oc?urile=wcm:oid:2ebe5737
-ab6f-481d-e134

contentID=2ebe5d78881067c89&
-ab6f-481d-e134-737

d78881067c89 

السعودية تطلق أول مبادرة من نوعها الكتشاف ورعاية  أخبار مصر
 الموهوبين العرب

20-04-2021 75 

https://www.arabnews.com/nod
arabia-e/1846136/saudi 

Arab News Saudi Arabia’s Mawhiba, ALESCO launch 
initiative to back Arab talent 

20-04-2021 76 

https://www.saudigazette.com.s
a/article/605817/ 

Saudi 
Gazette 

Mawhiba, ALECSO launch an electronic 
platform and scientific scale to discover 

Arab talents 

20-04-2021 77 

https://lomazoma.com/saudi/84
76948.html 

يوافق على تأسيس جمعية "فكرة" لدعم "الراجحي"  لوما نيوز
 الموهبة

20-04-2021 78 

https://m.alwafd.news/ السعودية تطلق أول مبادرة من نوعها الكتشاف ورعاية  الوفد
 الموهوبين العرب

20-04-2021 79 

https://www.eg4news.com/ تعرف على تفاصيل مبادرة الموهوبين العرب التي  إيجي فور نيوز
 أطلقتها السعودية اليوم

20-04-2021 80 

-https://www.msn.com/ar
eg/news/middleeast/ 

Arabia MSN الموهوبين العرب التي  تعرف على تفاصيل مبادرة
 أطلقتها السعودية اليوم

20-04-2021 81 

https://www.nafeza2world.com/
Alm/632479-Al-Akhbar 

تعرف على تفاصيل مبادرة الموهوبين العرب التي  نافذة على العالم
 أطلقتها السعودية اليوم

20-04-2021 82 

https://www.elmshaher.com/ السعودية تطلق أول مبادرة من نوعها الكتشاف ورعاية  المشاهير
 الموهوبين العرب

20-04-2021 83 

https://www.5lejnews.com/egyp
t/64635/ 

التي  تعرف على تفاصيل مبادرة الموهوبين العرب خليج نيوز
 أطلقتها السعودية اليوم

20-04-2021 84 

https://www.elbalad140.com/eg
ypt/2625745/ 

تعرف على تفاصيل مبادرة الموهوبين العرب التي  البلد اليوم
 أطلقتها السعودية اليوم

20-04-2021 85 

-https://www.iraqnews
in.com/egypt/105528/ 

تعرف على تفاصيل مبادرة الموهوبين العرب التي  العراق نيوز
 أطلقتها السعودية اليوم

20-04-2021 86 

https://www.alshbaka.net/egypt
/165967.html 

تفاصيل مبادرة الموهوبين العرب التي تعرف على  الشبكة نيوز
 أطلقتها السعودية اليوم

20-04-2021 87 

https://www.mogaznews.com/A
Alm/956705.html-Al-khbar 

تعرف على تفاصيل مبادرة الموهوبين العرب التي   موجز نيوز
 أطلقتها السعودية اليوم 

20-04-2021 88 

https://www.lialynews.com/worl تعرف على تفاصيل مبادرة الموهوبين العرب التي  ليالي نيوز
 أطلقتها السعودية اليوم

20-04-2021 89 

https://albiladdaily.com/2021/04/21/
https://albiladdaily.com/2021/04/21/
https://m.alwafd.news/
https://m.alwafd.news/
https://www.eg4news.com/
https://www.eg4news.com/
https://www.msn.com/ar-eg/news/middleeast/
https://www.msn.com/ar-eg/news/middleeast/
https://www.elmshaher.com/
https://www.elmshaher.com/
https://www.5lejnews.com/egypt/64635/
https://www.5lejnews.com/egypt/64635/
https://www.elbalad140.com/egypt/2625745/
https://www.elbalad140.com/egypt/2625745/
https://www.iraqnews-in.com/egypt/105528/
https://www.iraqnews-in.com/egypt/105528/


 
 

 

d/173536.html 

https://www.almasryalyoum.com
/news/details/2315359 

تعرف على تفاصيل مبادرة الموهوبين العرب التي  المصري اليوم
 أطلقتها السعودية اليوم

20-04-2021 90 

https://alwafd.news/ السعودية تطلق أول مبادرة من نوعها الكتشاف ورعاية  الوفد
 الموهوبين العرب

20-04-2021 91 

https://www.masress.com/ahra
mgate/2697281 

السعودية تطلق أول مبادرة من نوعها الكتشاف ورعاية  مصرس
 الموهوبين العرب

20-04-2021 92 

https://menafn.com/1101950857
-ALECSO-and-Mawhiba-/Saudi
-Platform-Electronic-an-Launch
-Discover-to-Scale-Scientific-and

Talents?source=308-Arab 

Menafn Mawhiba and ALECSO Launch an 
Electronic Platform and Scientific Scale to 

Discover Arab Talents 

20-04-2021 93 

jalia.com/2021/04/20/-https://al السعودية تطلق أول مبادرة من نوعها الكتشاف ورعاية  الجالية
 الموهوبين العرب

20-04-2021 94 

https://www.alnaharegypt.com/
695397 

جريدة النهار 
 المصرية

أول مبادرة من نوعها الكتشاف ورعاية  السعودية تطلق
 الموهوبين العرب

20-04-2021 95 

https://saudigazette.com.sa/artic
le/605817/ 

 Saudi 
Gazette 

Mawhiba, ALECSO launch an electronic 
platform and scientific scale to discover 

Arab talents 

20-04-2021 96 

https://news.writecaliber.com/te
-mawhiba-east-middle-chnology
-electronic-an-launch-alecso-and
-to-scale-scientific-and-platform

talents/-arab-discover 

WriteCaliber Mawhiba And ALECSO Launch An 
Electronic Platform And Scientific Scale To 

Discover Arab Talents 

20-04-2021 97 

https://qre3.com/?p=165145  موقع قرع
 االخباري

"موهبة" و"األلكسو" يطلقان منصة إلكترونية ومقياس 
 علمي الكتشاف الموهوبين العرب

20-04-2021 98 

https://www.pakistanpoint.com/
-arabia/story-ar/news/saudi

1229507.html 

Pakistan 
Point 

"موهبة" و"األلكسو" يطلقان منصة إلكترونية ومقياس 
 علمي الكتشاف الموهوبين العرب

20-04-2021 99 

https://www.spa.gov.sa/viewfull
story.php?lang=en&newsid=2219

846 

وكالة األنباء 
 لسعوديةا

Mawhiba and ALECSO Launch an 
Electronic Platform and Scientific Scale to 

Discover Arab Talents 

20-04-2021 100 

-https://gulf365.com/saudi
news/10166132/-arabia 

يطلقان منصة إلكترونية ومقياس ” األلكسو”و” موهبة“ 365الخليج 
 علمي الكتشاف الموهوبين العرب

20-04-2021 101 

https://aawsat.com/home/article
/2930126/ 

يطلقان منصة إلكترونية ومقياساً « ألكسو»و« موهبة» الشرق األوسط
 الكتشاف الموهوبين العربعلمياً 

20-04-2021 102 

-https://ien
alwatan.news/2021/04/20/ 

أخبارية عين 
 الوطن

"موهبة" و"األلكسو" يطلقان منصة إلكترونية ومقياس 
 علمي الكتشاف الموهاب

20-04-2021 103 

https://akher.news/Ksa/546757/  جريدة أخر
 االخبار

يطلقان منصة إلكترونية ومقياس ” األلكسو”و” موهبة“
 علمي الكتشاف الموهوبين العرب

20-04-2021 104 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3871354.html 

يطلقان منصة إلكترونية ومقياس ” األلكسو”و” موهبة“ حمرين نيوز
 علمي الكتشاف الموهوبين العرب

20-04-2021 105 

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

برعاية وزير الثقافة.. اطالق منصة إلكترونية ومقياس 
 علمي الكتشاف  الموهوبين العرب

20-04-2021 106 

-https://www.gulfeyes.net/saudi
arabia/4990815 

يطلقان منصة إلكترونية ومقياس ” األلكسو”و” موهبة“ عيون الخليج
 علمي الكتشاف الموهوبين العرب

20-04-2021 107 

http://almnatiq.net/974760/  صحيفة المناطق
 السعودية

ومقياس يطلقان منصة إلكترونية ” األلكسو”و” موهبة“
 علمي الكتشاف الموهوبين العرب

20-04-2021 108 

https://lomazoma.com/saudi/84
75598.html 

اخبار السعودية "موهبة" و"األلكسو" يطلقان منصة  لوما نيوز
 إلكترونية ومقياس علمي الكتشاف الموهوبين العرب

20-04-2021 109 

https://alwafd.news/
https://alwafd.news/
https://al-jalia.com/2021/04/20/
https://al-jalia.com/2021/04/20/
https://saudigazette.com.sa/article/605817/
https://saudigazette.com.sa/article/605817/
https://gulf365.com/saudi-arabia-news/10166132/
https://gulf365.com/saudi-arabia-news/10166132/
https://aawsat.com/home/article/2930126/
https://aawsat.com/home/article/2930126/
https://ien-alwatan.news/2021/04/20/
https://ien-alwatan.news/2021/04/20/
https://akher.news/Ksa/546757/
https://akher.news/Ksa/546757/
https://www.sra7h.com/
https://www.sra7h.com/


 
 

 

https://almstqbl.com/2021/04/2
0/18/13/01/ 

صحيفة أضواء 
 المستقبل

يطلقان منصة إلكترونية ومقياس ” األلكسو”و” موهبة“
 علمي الكتشاف الموهوبين العرب

20-04-2021 110 

-https://newsformy.com/news
586422.html 

ثقافي/ "موهبة" و"األلكسو" يطلقان منصة إلكترونية  نيوز فور مي
 ومقياس علمي الكتشاف الموهوبين العرب

20-04-2021 111 

https://makkahnewspaper.com/a
rticle/1536344/ 

"موهبة" و"األلكسو" يطلقان منصة إلكترونية ومقياس  صحيفة مكة  
 علمي الكتشاف الموهوبين العرب

20-04-2021 112 

https://www.aleqt.com/node/20
76031 

صحيفة 
 االقتصادية

موهبة و األلكسو يطلقان منصة إلكترونية ومقياس 
 علمي الكتشاف الموهوبين العرب

20-04-2021 113 

hadth.com/?p=348242-https://al  صحيفة الحدث
 اإللكترونية

يطلقان منصة إلكترونية ” األلكسو”#و” موهبة“#
 الكتشاف الموهوبين العربومقياس علمي 

20-04-2021 114 

https://www.spa.gov.sa/viewfull
story.php?lang=ar&newsid=2219

810 

وكالة األنباء 
 السعودية

"موهبة" و"األلكسو" يطلقان منصة إلكترونية ومقياس  
 علمي الكتشاف الموهوبين العرب

20-04-2021 115 

https://www.alyaum.com/article
s/6319038/ 

« المؤسس»وجامعة « موهبة»تعاون مشترك بين  اليوم
 الستقطاب متميزي الثانوية

19-04-2021 116 

http://www.a5bar.org/?p=17517
4 

الرياض بطالً لمسابقة ميدالية تتوج تعليم  346 صحيفة األخبار

 ص -الكانجارو للرياضيات 
19-04-2021 117 

https://www.turaif1.com/419238
793.html 

محافظ طريف يستقبل الطالب عمر الرويلي الحاصل  اخبارية طريف
 على الذهبية 

19-04-2021 118 

https://www.aldiyaar.com/?p=25
1977 

لمسابقة "الكانغارو" للرياضيات "تعليم الرياض" بطالً  صحيفة الديار
 ميدالية 346بـ

19-04-2021 119 

http://www.m3llm.net/280908/  صحيفة التعليم
 اإللكترونية

ميدالية تتوج تعليم الرياض بطالً لمسابقة  346

 الكانجارو للرياضيات 
19-04-2021 120 

https://www.sauress.com/spa/22
17339 

تعليم الرياض بطالً لمسابقة ميدالية تتوج  346 سعورس

 الكانجارو للرياضيات
19-04-2021 121 

https://www.adwaalwatan.com/
3441407/ 

ميدالية تتوج تعليم الرياض بطالً لمسابقة  346 أضواء الوطن

 الكانجارو للرياضيات
19-04-2021 122 

24.com/358939/-https://ham  صحيفة هام
 اإللكترونية

تتوج تعليم الرياض بطالً لمسابقة ميدالية  346

 الكانجارو للرياضيات
19-04-2021 123 

https://menafn.com/arabic/1101
942229/ 

Menafn 346  ميدالية تتوج تعليم الرياض بطالً لمسابقة

 الكانجارو للرياضيات وكالة األنباء السعودية
19-04-2021 124 

-https://aan
news.com/245757.html/ 

صحيفة األنباء 
 العربية

ميدالية تتوج تعليم الرياض بطالً لمسابقة  346

 الكانجارو للرياضيات
19-04-2021 125 

https://roaanews.com.sa/archive
s/596652 

رؤى الخبر 
 اإللكترونية

لمسابقة ميدالية تتوج تعليم الرياض بطالً  346

 الكانجارو للرياضيات
19-04-2021 126 

https://alraynews.net/6551808.h
tm 

صحيفة الرأي 
 اإللكترونية

ميدالية تتوج #تعليم_الرياض بطالً لمسابقة  346

 الكانجارو للرياضيات 
19-04-2021 127 

-https://www.al
madina.com/article/728210/ 

ميدالية تتوج تعليم الرياض بطالً لمسابقة  346 صحيفة المدينة

 الكانجارو للرياضيات
19-04-2021 128 

https://akher.news/Ksa/534205/  جريدة أخر
 االخبار

الرياض بطالً لمسابقة ميدالية تتوج تعليم  346

 الكانجارو للرياضيات
19-04-2021 129 

hadth.com/?p=347463-https://al  صحيفة الحدث
 اإللكترونية

ميدالية تتوج #تعليم #الرياض بطالً لمسابقة  346

 الكانجارو للرياضيات
19-04-2021 130 

https://mobile.alrayah.org/11900
6/ 

صحيفة الرآية 
 اإللكترونية

ميدالية تتوج تعليم الرياض بطالً لمسابقة  346

 الكانجارو للرياضيات
19-04-2021 131 

https://www.spa.gov.sa/viewstor
y.php?lang=en&newsid=2217346 

وكالة األنباء 
 السعودية

Riyadh Region Governor to Patronize 
Closing Ceremony of National Cultural 

Awards Initiative 

19-04-2021 132 

https://www.mnbr.news/256307.
html 

صحيفة منبر 
 اإللكترونية

ميدالية تتوج تعليم الرياض بطالً لمسابقة  346

 الكانجارو للرياضيات
19-04-2021 133 

https://makkahnewspaper.com/article/1536344/
https://makkahnewspaper.com/article/1536344/
https://www.alyaum.com/articles/6319038/
https://www.alyaum.com/articles/6319038/
https://menafn.com/arabic/1101942229/
https://menafn.com/arabic/1101942229/
https://www.al-madina.com/article/728210/
https://www.al-madina.com/article/728210/
https://akher.news/Ksa/534205/
https://akher.news/Ksa/534205/


 
 

 

https://www.spa.gov.sa/viewfull
story.php?lang=ar&newsid=2217

339 

وكالة األنباء 
 السعودية

تعليم الرياض بطالً لمسابقة  ميدالية تتوج 346

 الكانجارو للرياضيات
19-04-2021 134 

https://www.alriyadh.com/18813
45 

"تعليم الرياض" بطالً لمسابقة "الكانغارو" للرياضيات  جريدة الرياض
 ميدالية 346بـ

19-04-2021 135 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسة الملك عبدالعزيز  أخبار

للموهبة واإلبداع ورجاله 

 "موهبة"

 رصد المقابالت

 والشهادات اإلعالمية 

2 



 
 

 

 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://twitter.com/Alekhbariya
_net/status/1385555777566412

802 

: فشل الطالب دراسيا 120فيديو | #موهبة لـ #برنامج_ اإلخبارية.نت

 ليس دليالً على عدم تفوقه 
23-04-2021 1 

https://twitter.com/First1Saudi/
status/1383895572550098946 

الذي  2021فراس بتوه أحد الفائزين بجوائز #إبداع_ أول سعودية

.  قدم فراس مشروع الذي يضع Mawhibaتنظمه @

بعض الحلول لمشكلة تأثر الروبوتات التي ترسل للحقول 
منخفضة الجاذبية وانقالبها  خالل عمليات استكشاف 

 الفضاء كفكرة تدعم حمالت استكشاف الفضاء الخارجي

19-04-2021 2 

https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1385555777566412802
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1385555777566412802
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1385555777566412802
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1385555777566412802
https://twitter.com/First1Saudi/status/1383895572550098946
https://twitter.com/First1Saudi/status/1383895572550098946


 

 

 أخبار عامة عن الموهبة
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 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://oman.sahafahn.net/sho
w11008829.html 

للمؤسسات الصغيرة يشارك في مؤتمر مركز الزبير  جريدة الشبيبة
 خليجي لدعم اإلبتكار والذكاء الصناعي وريادة األعمال

24-04-2021 1 

-http://www.al
jazirah.com/2021/20210422/ln2

5.htm 

« جمعية فكرة»وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس  الجزيرة
 لتنمية الموهبة واإلبداع

22-04-2021 2 

rg/N7tqGJhttps://sabq.o  صحيفة سبق
 اإللكترونية

"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية "فكرة" لدعم 
 الموهبة

20-04-2021 3 

https://www.saudipress.net/ne
ws/851653.html 

رئيس الجمعية التونسية للتأطير التربوي للموهوبين  السعودية برس
الدكتور يوسف المرواني: ضرورة نقل التجربة السعودية 

 رعاية الموهوبين للعالم العربي من أجل تكامل الجهودفي 

19-04-2021 4 

https://www.makkahnews.net/
5242755.html 

صحيفة مكة 
 اإللكترونية

رئيس الجمعية التونسية للتأطير التربوي للموهوبين 
الدكتور يوسف المرواني: ضرورة نقل التجربة السعودية 

 من أجل تكامل الجهود في رعاية الموهوبين للعالم العربي

19-04-2021 5 

https://www.zawya.com/mena/
-ar/press

releases/story/ZAWYA20210419
102549 

معهد االبتكار التكنولوجي في أبوظبي يكشف عن أول  زاوية
 للتكنولوجيا السحابية اآلمنة في اإلماراتبرنامج 

19-04-2021 6 

-http://www.makkah
now.com/543863.html/ 

رئيس الجمعية التونسية للتأطير التربوي للموهوبين  مكة اآلن
ورئيس الهيئة اإلدارية للمجلس العربي للموهوبين 

 بموهوبي تعليم مّكةوالمتفوقين ُيشيد 

19-04-2021 7 

 

https://www.zawya.com/mena/ar/press-releases/story/ZAWYA20210419102549
https://www.zawya.com/mena/ar/press-releases/story/ZAWYA20210419102549
https://www.zawya.com/mena/ar/press-releases/story/ZAWYA20210419102549
https://www.zawya.com/mena/ar/press-releases/story/ZAWYA20210419102549
http://www.makkah-now.com/
http://www.makkah-now.com/

