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مؤسسة الملك عبدالعزيز  أخبار

ورجاله للموهبة واإلبداع 

 "موهبة"



 
 

 

 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://www.hiamag.com/ طالبا  30األميرة "ريما بنت بندر" تفتخر بمشاركة  مجلة هي

 "2021وطالبة في "آيسف 
09-05-2021 1 

 

 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://www.alyaum.com/article
s/6324009/ 

 1 2021-05-16 طالباً يمثلون المملكة في منافسات "آيسف" العالمية 30 اليوم

https://akhbarelsaudia.com/ ميداليات في  5فريق الفيزياء الوطني السعودي يحصد  أخبار السعودية

 مسابقة علمية دولية كبرى
15-05-2021 2 

https://alllyouuu.blogspot.com/2
021/05/5.html 

 All Youمنتديات 
Want 

ميداليات في  5إنجاز هام.. طالب سعوديون يفوزون بـ

 أولمبياد للفيزياء
15-05-2021 3 

https://www.akhbaralaan.net/en
tertainment/misc/2021/05/15 

ميداليات في  5إنجاز هام.. طالب سعوديون يفوزون بـ أخبار اآلن

 أولمبياد للفيزياء
15-05-2021 4 

http://virealhub.com/news/saudi
medals-international-physics- 

ViRealHUB Saudi Physics Team Wins 5 International 
Medals On Eid 

15-05-2021 5 

https://newyorkpaper.blogspot.c
-team-physics-om/2021/05/saudi

international.html-5-wins 

Newyorkpap
er blogspot 

Saudi physics team wins 5 international 
medals on Eid 

15-05-2021 6 

https://www.tribuneledgernews.
-com/tribune/regional/saudi
-5-wins-team-physics
-on-medals-international
-5fa9-f5c5-eid/article_6f81863d

050420ae3821.html-8e7f 

Tribuneledge
r News 

Saudi physics team wins 5 international 
medals on Eid  

15-05-2021 7 

https://www.arabnews.com/nod
arabia-e/1858931/saudi 

Arab News Saudi physics team wins 5 international 
medals on Eid 

15-05-2021 8 

https://ghrannews.com/231654/  صحيفة غراس
 اإللكترونية

ميداليات في  5طالب السعودية يعايدون الوطن بـ

 أولمبياد الفيزياء
14-05-2021 9 

https://www.sobranews.com/so
bra/123174 

صحيفة صبرة 
 اإللكترونية 

 10 2021-05-14 مدارس التهذيب تعايد الوطن بتحقيق إنجاز عالمي جديد

https://khlijm.com/18205718208
634/ 

 11 2021-05-14 التهذيب تعايد الوطن بتحقيق إنجاز عالمي جديد خليج الدانة 

https://nzzf.sa/?p=12787  صحيفة نزف
 اإللكترونية

 5طالب السعودية يعايدون الوطن بـ«: موهبة»
 ميداليات في أولمبياد الفيزياء

14-05-2021 12 

https://oassf.net/945338/  صحيفة وصف
 اإللكترونية

جوائز في  5تعايد القيادة والوطن بـ” طالب السعودية“

 أولمبياد شمال البلقان للفيزياء
14-05-2021 13 

https://goldenpress.news/2021/0
5/-5/14/za 

مجلة جولدن 
 بريس

منتخب الفيزياء السعودي يرفع رصيد انجازات المملكة 
 انجاًزا عالمًيا ٤١٣إلى 

14-05-2021 14 

http://www.alsbbora.info/40410
6 

المنتخب السعودي للفيزياء يرفع رصيد السبورة:   السبورة
 انجاًزا عالمًيا 413المملكة إلى 

14-05-2021 15 

https://menafn.com/arabic/1102
078488/ 

Menafn  16 2021-05-14 جوائز دولية 5موهبة تعايد القيادة والوطن بـ 

https://sh3oob.com/75558/  صحيفة شعوب
 اإللكترونية

 5طالب السعودية يعايدون الوطن بـ«: موهبة»
 ميداليات في أولمبياد الفيزياء

13-05-2021 17 

https://www.aleqt.com/node/20
92706 

صحيفة 
 االقتصادية 

المنتخب السعودي للفيزياء يرفع رصيد المملكة إلى 
 إنجازا عالميا 413

13-05-2021 18 

https://abariqnews.com/2021/05
/13/ 

آل مهنا يعايد المملكة بأول ميدالية ذهبية في أولمبياد  أبارق
 الفيزياء

13-05-2021 19 

-https://www.misr
alan.com/11880471 

 5تعايد القيادة والوطن بـ ” موهبة“اخبار السعودية  مصر االن
 جوائز دولية 

13-05-2021 20 

https://www.hiamag.com/
https://www.hiamag.com/
https://www.alyaum.com/articles/6324009/
https://www.alyaum.com/articles/6324009/
https://akhbarelsaudia.com/
https://akhbarelsaudia.com/
https://www.akhbaralaan.net/entertainment/misc/2021/05/15
https://www.akhbaralaan.net/entertainment/misc/2021/05/15
https://nzzf.sa/?p=12787
https://nzzf.sa/?p=12787
http://www.alsbbora.info/404106
http://www.alsbbora.info/404106
https://menafn.com/arabic/1102078488/
https://menafn.com/arabic/1102078488/
https://abariqnews.com/2021/05/13/
https://abariqnews.com/2021/05/13/


 
 

 

https://almstqbl.com/2021/05/1
3/22/35/40/ 

صحيفة أضواء 
 المستقبل

المنتخب السعودي للفيزياء يرفع رصيد المملكة إلى 
 إنجازاً عالمياً  413

13-05-2021 21 

http://juhaina.in/?act=artc&id=7
9116 

آل مهنا يعايد المملكة بأول ميدالية ذهبية في أولمبياد  جهينة اإلخبارية
 الفيزياء

13-05-2021 22 

http://www.daralakhbar.com/ne
ws/2021/05/13/7216185/ 

 23 2021-05-13 جوائز دولية  5موهبة تعايد القيادة والوطن بـ دار األخبار

https://www.sobranews.com/so
bra/123103 

صحيفة صبرة 
 اإللكترونية 

أحمد آل مهنا يعايد المملكة بميدالية ذهبية في أولمبياد 
 البلطيق للف

13-05-2021 24 

https://balasmer.com/388012.ht
ml 

جوائز في أولمبياد شمال  5موهبة تعايد القيادة والوطن بـ صحيفة بللسمر

 البلقان للفيزياء
13-05-2021 25 

https://www.newsof.org/54745/ المنتخب السعودي للفيزياء يرفع رصيد المملكة إلى  عروبة
ا 413  إنجاًزا عالمي ً

13-05-2021 26 

https://www.nafeza2world.com/
Alm/660461-Al-Akhbar 

جوائز  5أخبار العالم : "موهبة" تعايد القيادة والوطن بـ نافذة على العالم

 أولمبياد شمال البلقان للفيزياء في
13-05-2021 27 

https://www.sauress.com/alwata
n/1075990 

 28 2021-05-13 جوائز دولية 5موهبة تعايد القيادة والوطن ب  سعورس

https://www.masralyoum.net/ks
a/7954036/ 

جوائز في أولمبياد  5"موهبة" تعايد القيادة والوطن بـ مصر اليوم

 شمال البلقان للفيزياء
13-05-2021 29 

https://3yonnews.com/1622324  شبكة عيون
 اإلخبارية

جوائز في أولمبياد  5"موهبة" تعايد القيادة والوطن بـ

 شمال البلقان للفيزياء
13-05-2021 30 

https://lomazoma.com/saudi/85
69927.html 

تعايد القيادة والوطن اخبار السعودية اليوم : "موهبة"  لوما نيوز
 أولمبياد شمال البلقان للفيزياء جوائز في 5بـ

13-05-2021 31 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3887245.html 

جوائز في أولمبياد  5"موهبة" تعايد القيادة والوطن بـ حمرين نيوز

 شمال البلقان للفيزياء
13-05-2021 32 

-https://www.gulfeyes.net/saudi
arabia/5006770 

جوائز في أولمبياد  5"موهبة" تعايد القيادة والوطن بـ عيون الخليج

 شمال البلقان للفيزياء
13-05-2021 33 

http://alqhat.com/beta/archives/
311099 

من القطيف.. المهنا والشماسي وآل ليل يعايدون الوطن  القطيف اليوم
 بالذهب والفضة وا

13-05-2021 34 

https://sabq.org/BXkQ7q  صحيفة سبق
 اإللكترونية

جوائز في أولمبياد  5"موهبة" تعايد القيادة والوطن بـ

 شمال البلقان للفيزياء
13-05-2021 35 

https://mnalmsdr.com/ 36 2021-05-13 ( جوائز دولية5"موهبة" تعايد القيادة والوطن بـ) من المصدر 

https://www.masralyoum.net/ks
a/7953949/ 

إنجاًزا  413المنتخب للفيزياء يرفع رصيد المملكة إلى  مصر اليوم 

ا  عالمي ً
13-05-2021 37 

https://saudisalary.com/ المنتخب السعودي للفيزياء يرفع رصيد المملكة إلى  رواتب السعودية
ا 413  إنجاًزا عالمي ً

13-05-2021 38 

-https://www.afaq
n.com.sa/217891/ 

صحيفة آفاق 
 اإللكترونية

المنتخب السعودي للفيزياء يرفع رصيد المملكة إلى 
 إنجازاً عالمياً  413

13-05-2021 39 

https://saudi.sahafahn.net/news
11132111.html 

صحافة نت 
 السعودية

المنتخب السعودي للفيزياء يرفع رصيد المملكة إلى 
 إنجازاً عالمياً  413

13-05-2021 40 

https://ajel.sa/gRxmvH/  صحيفة عاجل
 اإللكترونية

المنتخب السعودي للفيزياء يرفع رصيد المملكة إلى 
ا 413  إنجاًزا عالمي ً

13-05-2021 41 

https://waadnews.com/2021/05/  المنتخب السعودي للفيزياء يرفع رصيد المملكة إلى  وعد نيوز
 إنجازاً عالمياً  413

13-05-2021 42 

https://makkahnewspaper.com/a
rticle/1537991/ 

 43 2021-05-13 جوائز دولية 5"موهبة" تعايد القيادة والوطن بـ  صحيفة مكة

hadth.com/?p=359879-https://al  صحيفة الحدث
 اإللكترونية

#المنتخب_السعودي للفيزياء يرفع رصيد المملكة إلى 
 إنجازاً عالمياً  413

13-05-2021 44 

-https://gulf365.com/saudi
news/10296820/-arabia 

المنتخب السعودي للفيزياء يرفع رصيد المملكة إلى   365الخليج 
 إنجازاً عالمياً  413

13-05-2021 45 

https://www.alwatan.com.sa/arti
cle/1075990 

 46 2021-05-13 جوائز دولية 5موهبة تعايد القيادة والوطن بـ  حياة

http://juhaina.in/?act=artc&id=79116
http://juhaina.in/?act=artc&id=79116
http://www.daralakhbar.com/news/2021/05/13/7216185/
http://www.daralakhbar.com/news/2021/05/13/7216185/
https://www.masralyoum.net/ksa/7954036/
https://www.masralyoum.net/ksa/7954036/
https://mnalmsdr.com/
https://mnalmsdr.com/
https://www.masralyoum.net/ksa/7953949/
https://www.masralyoum.net/ksa/7953949/
https://saudisalary.com/
https://saudisalary.com/
https://www.afaq-n.com.sa/217891/
https://www.afaq-n.com.sa/217891/
https://waadnews.com/2021/05/
https://waadnews.com/2021/05/
https://makkahnewspaper.com/article/1537991/
https://makkahnewspaper.com/article/1537991/
https://gulf365.com/saudi-arabia-news/10296820/
https://gulf365.com/saudi-arabia-news/10296820/


 
 

 

https://lomazoma.com/saudi/85
69551.html 

المنتخب السعودي للفيزياء يرفع رصيد المملكة إلى  لوما نيوز
 إنجازاً عالمياً  413

13-05-2021 47 

-https://www.al
jazirahonline.com/2021/05/13/14

7881/ 

المنتخب السعودي للفيزياء يرفع رصيد المملكة إلى  الجزيرة اآلن
 إنجازاً عالمياً  413

13-05-2021 48 

https://www.spa.gov.sa/viewfull
story.php?lang=ar&newsid=2228

133 

وكالة األنباء 
 السعودية

المنتخب السعودي للفيزياء يرفع رصيد المملكة إلى 
 إنجازاً عالمياً  413

13-05-2021 49 

https://albiladdaily.com/2021/05
/13/ 

 50 2021-05-13 جوائز دولية 5تعايد القيادة والوطن بـ ” موهبة“ جريدة البالد  

-https://www.al
madina.com/article/731584/ 

 51 2021-05-13 ( جوائز دولية5"موهبة" تعايد القيادة والوطن بـ) صحيفة المدينة

https://www.saudi24news.com/2
-students-saudi-021/05/mawhiba
-in-medals-5-with-home-return
-saudi-olympiad-physics-the

news.html-arabia 

Saudi24news Mawhiba: Saudi students return home 
with 5 medals in the Physics Olympiad  

13-05-2021 52 

https://www.okaz.com.sa/news/l
ocal/2068595 

 5طالب السعودية يعايدون الوطن بـ«: موهبة» عكاظ
 ميداليات في أولمبياد الفيزياء

13-05-2021 53 

-http://3jil.net/qassim
news/777557/ 

طالًبا يجتازون برنامج الكشف عن الموهوبين  460 السعودية العظمى

 بتعليم عنيزة
10-05-2021 54 

http://almnatiq.net/981799/  صحيفة المناطق
 السعودية

طالًبا يجتازون برنامج الكشف عن الموهوبين  460

 بتعليم عنيزة
10-05-2021 55 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3885338.html 

طالًبا يجتازون برنامج الكشف عن الموهوبين  460 حمرين نيوز

 بتعليم عنيزة
10-05-2021 56 

-https://www.gulfeyes.net/saudi
arabia/5004849 

طالًبا وطالبة بتعليم عنيزة يجتازون البرنامج  460 عيون الخليج

 م2021الوطني للكشف عن الموهوبين 
10-05-2021 57 

 

 

 

https://albiladdaily.com/2021/05/13/
https://albiladdaily.com/2021/05/13/
https://www.al-madina.com/article/731584/
https://www.al-madina.com/article/731584/
http://3jil.net/qassim-news/777557/
http://3jil.net/qassim-news/777557/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبدالعزيز مؤسسة الملك  أخبار

ورجاله للموهبة واإلبداع 

 "موهبة"

 رصد المقابالت

 والشهادات اإلعالمية 

2 



 
 

 

 

 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1393463438219915270 

 نحن نسمي أنفسنا عائلة موهبة موهبة
شاهد والدي ثالثة موهوبين يتحدثان عن أثر #موهبة 

 على أبنائهم رغد وأنمار وعامر تركستاني

15-05-2021 1 

https://twitter.com/Alekhbariya_
net/status/139324922723764634

5 

 2 2021-05-14 طالب من "موهبة" يحققون إنجازا وطنيا في الفيزياء 5 اإلخبارية.نت

https://twitter.com/sauditv_1/st
atus/1393186089192632324 

عاًما، يشارك بها  18المسابقة يمتد عمرها الزمني إلى  أخبار السعودية

الطالب المبدعون والموهبون من مختلف دول العالم، 
منهم  5طالب وطالبات و  8ن الوطن هذا العام وممثلي

 حققوا جوائز.
المشرف التعليمي في مؤسسة الملك  -طالل الرشيدي 

 عبدالعزيز للموهبة

14-05-2021 3 

 

https://twitter.com/mawhiba/status/1393463438219915270
https://twitter.com/mawhiba/status/1393463438219915270
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1393249227237646345
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1393249227237646345
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1393249227237646345
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1393249227237646345
https://twitter.com/sauditv_1/status/1393186089192632324
https://twitter.com/sauditv_1/status/1393186089192632324


 

 

 أخبار عامة عن الموهبة

3 



 
 

 

 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://www.facebook.com/telemarocw
eb/posts/1229940080801124 

Télé Maroc  صنع في المغرب:أفيارايل الرائدة في اإلبتكار و
البحث العلمي واكبت الحالة الوبائية في العالم 

 بإبتكارات صحية عالمية
https://youtu.be/2cOQEYPmtIA 

11-05-2021 1 

 

 

https://www.facebook.com/telemarocweb/posts/1229940080801124
https://www.facebook.com/telemarocweb/posts/1229940080801124

