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مؤسسة الملك عبدالعزيز  أخبار

ورجاله للموهبة واإلبداع 

 "موهبة"



 
 

 

 

 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://akher.news/Ksa/293228/  جريدة أخر
 االخبار

 1 2021-03-28 النا.. المتذبذب التوافقي ثالثي األبعاد لفهم نشأة الكون

-https://www.al
madina.com/article/725019/ 

 2 2021-03-28 النا.. المتذبذب التوافقي ثالثي األبعاد لفهم نشأة الكون صحيفة المدينة 

http://juhaina.in/?act=artc&id=7
7335 

 3 2021-03-28 ريب كاوست المكثفموهوبا في تد 19القطيف..  جهينة اإلخبارية

https://www.sobranews.com/so
bra/115824 

صحيفة ُصبرة 
 اإللكترونية

 4 2021-03-28 ”كاوست“موهوباً من القطيف يتدربون في  19

https://kharjhome1.com/885144
354.html 

 5 2021-03-27  2021طالبة فائزة بالمركز الثالث بمعرض إبداع  الخرج اليوم

https://oassf.net/927940/  صحيفة وصف
 اإللكترونية

الطالبة رغد محمد علي: جائحة كورونا أكبر عقبة 
 وهكذا تغلبت عليهاواجهتها.. 

27-03-2021 6 

-https://gulf365.com/saudi
news/10020596/-arabia 

بعد إنجازها الهام  2021فتاة تحصل على جائزة إبداع  365الخليج 

 في مجال المخ واألعصاب
27-03-2021 7 

https://balasmer.com/375840.ht
ml 

عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا  صحيفة بللسمر
 تغلبت عليها

27-03-2021 8 

-https://www.gulfeyes.net/saudi
arabia/4972903 

د إنجازها الهام بع 2021فتاة تحصل على جائزة إبداع  عيون الخليج

 في مجال المخ واألعصاب
27-03-2021 9 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3853272.html 

بعد إنجازها الهام  2021فتاة تحصل على جائزة إبداع  حمرين نيوز

 في مجال المخ واألعصاب
27-03-2021 10 

https://www.archyde.com/coron
-biggest-the-is-pandemic-a
-is-this-and-faced-has-it-obstacle

it/-overcame-it-how 

Archyde Corona pandemic is the biggest obstacle it 
has faced … and this is how it overcame it 

27-03-2021 11 

https://api.sabq.org/cLt7VJ  صحيفة سبق
 اإللكترونية

عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا 
 تغلبت عليها

27-03-2021 12 

https://akher.news/Ksa/272210/  جريدة أخر
 االخبار

بعد إنجازها الهام  2021فتاة تحصل على جائزة إبداع 

 في مجال المخ واألعصاب
27-03-2021 13 

https://akher.news/More/27182
4/ 

جريدة أخر 
 االخبار

 2021الث بمعرض إبداع طالبة فائزة بالمركز الث

 تتحدث عن مشروعها والهدف منه
27-03-2021 14 

https://samhnews.com/wordpres
s/2021/03/27/ 

عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا  صحيفة سمح
 تغلبت عليها

27-03-2021 15 

https://www.newsksa.net/ عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا  أخبار السعودية
 تغلبت عليها

27-03-2021 16 

http://www.akhbaralasr.net/sau
news/7252045/-di 

عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا  أخبار العصر
 تغلبت عليها

27-03-2021 17 

https://www.masralyoum.net/ks
a/7838777/ 

عقبة واجهتها.. وهكذا تغلبت عسيري: جائحة أكبر  مصر اليوم
 عليها

27-03-2021 18 

https://www.3yonnews.com/160
7935 

شبكة عيون 
 اإلخبارية

عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا 
 تغلبت عليها

27-03-2021 19 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3853110.html 

أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا عسيري: جائحة كورونا  حمرين نيوز
 تغلبت عليها

27-03-2021 20 

-https://www.egy
-7asryat.com/2021/03/blog

post_843.html 

حصريات 
 مصرية

عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا 
 تغلبت عليها

27-03-2021 21 

https://www.masralyoum.net/ks
a/7838568/ 

عسيري: جائحة أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا تغلبت  مصر اليوم
 عليها

26-03-2021 22 

https://lomazoma.com/saudi/83
67545.html 

عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا  لوما نيوز
 تغلبت عليها

26-03-2021 23 
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https://headtopics.com/sa/15931
19405482-587161015873572 

Head Topics  عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا
 تغلبت عليها

26-03-2021 24 

https://lomazoma.com/saudi/83
67444.html 

اخبار السعودية اليوم : عسيري: جائحة كورونا أكبر  لوما نيوز
 عقبة واجهتها.. وهكذا تغلبت عليها

26-03-2021 25 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3853078.html 

عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا  حمرين نيوز
 تغلبت عليها

26-03-2021 26 

https://www.nafeza2world.com/
Alm/590891-Al-Akhbar 

عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا  نافذة على العالم
 تغلبت عليها

26-03-2021 27 

-https://www.gulfeyes.net/saudi
arabia/4972708 

عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا  عيون الخليج
 تغلبت عليها

26-03-2021 28 

https://3yonnews.com/1607928  شبكة عيون
 اإلخبارية

عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا 
 تغلبت عليها

26-03-2021 29 

https://sabq.org/cLt7VJ  صحيفة سبق
 اإللكترونية

عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا 
 تغلبت عليها

26-03-2021 30 

https://www.almadenh.com/sho
w_news.php?id=33317 

طالب وطالبة من تعليم ينبع  666عيون المدينة:  عيون المدينة

 يشاركون في مسابقة
25-03-2021 31 

https://mawhiba.classera.com/us
ers/login 

Classera 32 2021-03-25 للتعلم اإللكتروني بوابة موهبة 

https://www.sauress.com/spa/22
07692 

 33 2021-03-25 "رعاية الموهوبين" مبادرة في جامعة حائل سعورس

https://akher.news/Ksa/247910/ 34 2021-03-25 جامعة حائل"رعاية الموهوبين" مبادرة في  أخر االخبار 

https://www.a7waledu.com/172
77 

طالب بتعليم ينبع ُيشاركون  600السعودية: أكثر من  أحوال التعليم

 ”كانجارو“بمسابقة 
25-03-2021 35 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3851936.html 

طالب وطالبة من تعليم ينبع يشاركون في مسابقة  666 نيوزحمرين 

 العالمية للرياضيات” كانجارو“
25-03-2021 36 

https://lomazoma.com/saudi/83
59745.html 

طالب وطالبة من تعليم ينبع يشاركون في مسابقة  666 لوما نيوز

 العالمية للرياضيات” كانجارو“
25-03-2021 37 

https://akher.news/Ksa/245651/  جريدة أخر
 االخبار

طالب وطالبة من تعليم ينبع يشاركون في مسابقة  666

 العالمية للرياضيات” كانجارو“
25-03-2021 38 

-https://www.gulfeyes.net/saudi
arabia/4971557 

لبة من تعليم ينبع يشاركون في مسابقة طالب وطا 666 عيون الخليج

 العالمية للرياضيات” كانجارو“
25-03-2021 39 

http://almnatiq.net/964997/  صحيفة المناطق
 السعودية

طالب وطالبة من تعليم ينبع يشاركون في مسابقة  666

 العالمية للرياضيات” كانجارو“
25-03-2021 40 

https://www.alyaum.com/article
s/6313693/ 

 41 2021-03-24 طالبة تبتكر توليفة للتخلص من تلوث المياه اليوم

-arabia-http://3jil.net/saudi
news/773093/ 

طالب وطالبة من تعليم ينبع يشاركون في مسابقة  666 السعودية العظمى

 العالمية للرياضيات” كانجارو“
24-03-2021 42 

https://www.spa.gov.sa/viewstor
y.php?newsid=2206487 

وكالة األنباء 
 السعودية

شاركون بمسابقة طالب بتعليم ينبع يُ  600أكثر من  

 كانجارو العالمية للرياضيات
24-03-2021 43 

-arabia-https://3jil.net/saudi
news/773093/ 

طالب وطالبة من تعليم ينبع يشاركون في مسابقة  666 السعودية العظمى 

 العالمية للرياضيات” كانجارو“
24-03-2021 44 

https://an7a.com/2021/03/24/  صحيفة أنحاء
 اإللكترونية

طالب وطالبة من تعليم ينبع يشاركون في مسابقة  666

 "كانجارو" العالمية للرياضيات
24-03-2021 45 

https://www.masralyoum.net/ks
a/7832095/ 

"العلكمي" يتابع البرامج اإلثرائية التي تقّدمها إدارة  مصر اليوم
 الموهوبين للطالب بسراة عبيدة

24-03-2021 46 

https://www.nafeza2world.com/
Alm/585338-Al-Akhbar 

"العلكمي" يتابع البرامج اإلثرائية التي تقّدمها إدارة  على العالم نافذة
 الموهوبين للطالب بسراة عبيدة

24-03-2021 47 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3851187.html 

"العلكمي" يتابع البرامج اإلثرائية التي تقّدمها إدارة  حمرين نيوز
 الموهوبين للطالب بسراة عبيدة

24-03-2021 48 

-https://www.gulfeyes.net/saudi
arabia/4970841 

"العلكمي" يتابع البرامج اإلثرائية التي تقّدمها إدارة  عيون الخليج
 الموهوبين للطالب بسراة عبيدة

24-03-2021 49 

https://3yonnews.com/1607061  شبكة عيون
 اإلخبارية

تقّدمها إدارة "العلكمي" يتابع البرامج اإلثرائية التي 
 الموهوبين للطالب بسراة عبيدة

24-03-2021 50 

https://mawhiba.classera.com/users/login
https://mawhiba.classera.com/users/login
https://akher.news/Ksa/247910/
https://akher.news/Ksa/247910/
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https://sabq.org/yRhxNg  صحيفة سبق
 اإللكترونية

"العلكمي" يتابع البرامج اإلثرائية التي تقّدمها إدارة 
 الموهوبين للطالب بسراة عبيدة

24-03-2021 51 

https://akher.news/Ksa/231302/  جريدة أخر
 االخبار

 52 2021-03-23 تاال.. العقل الجمعي في تصميم اإلعالن اإللكتروني

https://www.sauress.com/almadi
na/1724149 

 53 2021-03-23 تاال.. العقل الجمعي في تصميم اإلعالن اإللكتروني سعورس

-https://www.al
madina.com/article/724149/ 

 54 2021-03-23 تاال.. العقل الجمعي في تصميم اإلعالن اإللكتروني صحيفة المدينة

https://news.writecaliber.com/ec
-mawhiba-arabia-saudi-onomy
-isef-for-team-saudi-prepares

2/-competition-global 

WriteCaliber Mawhiba Prepares Saudi Team For ISEF 
Global Competition 

23-03-2021 55 

https://www.saudigazette.com.s
-a/article/604690/SAUDI
-prepares-whibaARABIA/Ma
-global-ISEF-for-team-Saudi

competition?ref=rss&format=sim
ple&link=link 

Saudi 
Gazette 

Mawhiba prepares Saudi team for ISEF 
global competition 

23-03-2021 56 

https://www.eyeofdubai.ae/new
-prepares-s/details/mawhiba
-global-isef-for-team-saudi

competition 

Eye of Dubai  Mawhiba prepares Saudi team for ISEF 
global competition 

23-03-2021 57 

https://www.eyeofriyadh.com/n
-prepares-ews/details/mawhiba
-global-isef-for-team-saudi

competition 

Eye of Riyadh Mawhiba prepares Saudi team for ISEF 
global competition 

23-03-2021 58 

https://akhbaar24sport.net/ Akhbaar24sp
ort 

 59 2021-03-23 العالمية ISEFموهبة يجهز المنتخب السعودي لمسابقة 

https://saudigazette.com.sa/artic
-le/604690/SAUDI
-prepares-ARABIA/Mawhiba
-global-ISEF-for-team-Saudi

competition 

Saudi 
Gazette 

Mawhiba prepares Saudi team for ISEF 
global competition 

22-03-2021 60 

-http://una
oic.org/page/public/news_details

.aspx?id=326005 

اتحاد وكاالت 
أنباء دول منظمة 
 التعاون اإلسالمي

"موهبة" تؤهل "منتخب السعودية" لخوض منافسة 
 دولة 75"آيسف" العالمية مع 

22-03-2021 61 

https://www.bab.com/Node/324
290 

"موهبة" تؤهل "منتخب السعودية" لخوض منافسة  باب.كوم
 دولة 75"آيسف" العالمية مع 

22-03-2021 62 

https://alkssr.com/portal/393701
/ 

صحيفة كسر 
 اإللكترونية

مشروعاً  30واختيار أفضل أقامت أول ورشة لتأهيلهم 

لخوض ” منتخب السعودية“للمشاركة .. موهبة تؤهل 
 دولة 75العالمية مع ” آيسف“منافسة 

22-03-2021 63 

https://www.sauress.com/okaz/2
062306 

للمنافسة العلمية « منتخب السعودية»تؤهل « موهبة» سعورس
 دولة 75مع 

22-03-2021 64 

.okaz.com.sa/news/lhttps://www
ocal/2062306 

للمنافسة العلمية « منتخب السعودية»تؤهل « موهبة» عكاظ
 دولة  75مع 

22-03-2021 65 

https://frequentflyermiles101.co
-tim-mempersiapkan-m/mawhiba
-kompetisi-di-berlaga-untuk-saudi

2021/-isef 

Frequentflyer
miles101  

Mawhiba mempersiapkan tim Saudi untuk 
berlaga di kompetisi ISEF 2021 

22-03-2021 66 

https://akher.news/Ksa/210667/  جريدة أخر
 االخبار

للمنافسة العلمية « منتخب السعودية»تؤهل « موهبة»
 دولة 75مع 

22-03-2021 67 

https://www.sauress.com/almadi
na/1723734 

لخوض منافسة « منتخب السعودية»تؤهل « موهبة» سعورس
 دولة 75العالمية مع « آيسف»

22-03-2021 68 

https://akher.news/Ksa/231302/
https://akher.news/Ksa/231302/
https://www.al-madina.com/article/724149/
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https://www.okaz.com.sa/news/l
ocal/2062306 

للمنافسة العلمية « منتخب السعودية»تؤهل « موهبة» عكاظ
 دولة 75مع 

22-03-2021 69 

https://www.aleqt.com/node/20
54881 

صحيفة 
 االقتصادية 

تأهيل "منتخب السعودية" لخوض منافسة "آيسف" 
 العالمية لألبحاث

22-03-2021 70 

-https://gulf365.com/saudi
news/9986730/-arabia 

دولة في  75تؤهل منتخب المملكة لمنافسة « موهبة» 365الخليج 

 العالمية« آيسف»
22-03-2021 71 

-https://www.al
madina.com/article/723734/ 

لخوض منافسة « منتخب السعودية»تؤهل « موهبة» صحيفة المدينة
 دولة 75العالمية مع « آيسف»

22-03-2021 72 

https://www.arabnews.com/nod
arabia-e/1829436/saudi 

Arab News Mawhiba prepares Saudi team to compete 
in ISEF 2021 competition 

22-03-2021 73 

https://albiladdaily.com/2021/03
/22/ 

 74 2021-03-22 «آيسف»دولة في  75تنافس المملكة  البالد

https://gulf365.com/saudi-arabia-news/9986730/
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مؤسسة الملك عبدالعزيز  أخبار

ورجاله للموهبة واإلبداع 

 "موهبة"

 رصد المقابالت

 والشهادات اإلعالمية 
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 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://twitter.com/mawhiba/st
atus/1376154138912899072 

في حفل توزيع الجوائز الكبرى والجوائز الخاصة في  موهبة
وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية  2021#إبداع_

الدكتورة مها السليمان: هذه الجوائز استثمار حقيقي ألرض 
 2030الوطن في العقول وتحقيق لـ #رؤية_السعودية_

 ونتطلع إلى مزيد من المواهب والمبدعين..

28-03-2021 1 

https://www.slaati.com/2021/3
/27/p1828452.html 

صحيفة صدى 
 اإللكترونية

بعد  2021بالفيديو .. فتاة تحصل على جائزة إبداع 

 إنجازها الهام في مجال المخ واألعصاب
27-03-2021 2 

https://headtopics.com/sa/1591
19408656-1575160415797664 

Head Topics  تتحدث  2021طالبة فائزة بالمركز الثالث بمعرض إبداع

 عن مشروعها والهدف منه )فيديو(
27-03-2021 3 

https://akhbaar24.argaam.com/
article/detail/539574/ 

تتحدث  2021طالبة فائزة بالمركز الثالث بمعرض إبداع  24اخبار  

 عن مشروعها والهدف منه )فيديو(
27-03-2021 4 

-https://nabd.com/s/85763405
954567/ 

عسيري: جائحة #كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا  نبض
 تغلبت عليها

27-03-2021 5 

https://twitter.com/makkahnp/
status/1375524687216836610 

موهبة: في "إبداع".. نرسم مالمح المستقبل من خالل  صحيفة مكة
 البحوث والمشاريع العلمية التي تقدم حلوالً ابتكارية

26-03-2021 6 

https://twitter.com/alekhbariya
_net/status/1375511032412696

576?s=24 

.. رغد عسيري  2021بعد تحقيقها المركز الثالث في إبداع  اإلخبارية.نت

فيه الكثير من لـ #النشرة : مجال المخ واألعصاب 
الغموض وهدفي من هذا المشروع إيجاد معلومات أكثر 

 في هذا المجال 

26-03-2021 7 

https://twitter.com/First1Saudi/
status/1374422737356156934 

يستعد الطالب أنس عرفات للمنافسة العالمية بأمريكا مع  أول سعودية
طالب من أنحاء العالم بمشروعه الذي  2000أكثر من 

دمج فيه المولد الحراري الكهربائي مع طاقة البخار لتوليد 
كهرباء نظيفة ومتجددة كبديل عن حرق النفط لتوليد 

 الكهرباء  

23-03-2021 8 
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 أخبار عامة عن الموهبة
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 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://www.sarabsport.com/20
21/03/23/ 

مويستشار: مشروع متميز تحت مظلة برامج اإلبتكار  سراب نيوز
 باللجنة العليا للمشاريع واالرث

23-03-

2021 
1 

https://www.zawya.com/uae/ar
/ 

Zawya  معهد اإلبتكار التكنولوجي في أبوظبي يبني أول كومبيوتر
 يعتمد تكنولوجيا الكوانتوم في اإلمارات

23-03-

2021 
2 

https://www.elbayanews.com/1
275/ 

الروبوت صوفيا تعرض عملها الفني للبيع للمرة االولى  المجال نيوز
 بالمزاد العلني

22-03-

2021 
3 

https://www.instagram.com/p/
Bo4TQ-CMsmX 

offside_dz  روبوت الذي شارك بالمسابقة #العالمية للروبوتات المقامة
للتكنلوجيا و  samber techب #تركيا ممثال لشركة 

 اإلبتكار 

22-03-

2021 
4 

-leb.gov.lb/ar/show-http://nna
news/535948/ 

الوكالة الوطنية 
 لإلعالم

البروفسور اللبناني أالن األيي يبتكر تقنية لتحلية مياه البحر 
 متدنية الكلفة وتراعي البيئة

22-03-

2021 
5 
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