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نبذة عن مســــك
الخيرية 

تؤمــن مؤسســــة محمــــد بــــن ســــلمان »مســك 
الخيريــة« بضــرورة التعليــم وتطويــره كركيزة أساســية 
لتجســيد  بالثقافــة  واالهتمــام  المجتمــع،  لتنميــة 
ــاري  ــري والحض ــراث الفك ــى الت ــاظ عل ــة والحف الهوي
وزيــادة إنتاجــه. كمــا تؤكــد علــى أهميــة مواكبــة 
التقنيــة الحديثــة، وتحفيــز االبتــكار كأحــد أدوات صناعــة 
المســتقبل، مــا يضمــن للــدول مكانــًا للبقــاء فــي 

دائــرة التنافــس العالميــة.

برؤيــة واضحــة وعزيمــة ال تنثنــي أبحــرت »مســك« 
ــا  ــت فيه ــة جمع ــي رحل ــم، ف ــتباق العال ــباب الس بالش
لوضــع  واالبتــكار  باإلبــداع  شــغوفة  بــارزة،  عقــول 
الخطــط، وتحويــل التحديــات إلــى فــرص مســتدامة 

المســتقبل. ورســم مامــح  الواقــع  لصناعــة 

وترجمــت المؤسســة هــذا التوجــه مــن خــال أذرعهــا 
ــة  ــون، أكاديمي ــك للفن ــد مس ــادرات، معه ــز المب )مرك
ــام،  ــك لإلع ــز مس ــاج، مرك ــا لإلنت ــركة مانج ــك، ش مس
تصميــم  عبــر  الريــاض(  مــدارس  مســك،  مــدارس 
البرامــج وابتــكار المبــادرات الفعالــة، وعقــد الشــراكات 
مــع كبــرى المنظمــات والقطاعــات المحليــة والدوليــة. 
أن يكونــوا أعضــاء  القادمــة مــن  لتمكيــن األجيــال 
فاعليــن فــي إدارة التغييــر اإليجابــي المثمــر وصناعــة 

المســتقبل.

ــام  ــال ع ــه خ ــك التوج ــق ذل ــى تحقي ــت عل ــد عمل وق
ــر  ــًا، وأكث ــن 94 برنامج ــد ع ــا يزي ــاق م ــر إط 2019م عب
والتــي  حواريــة،  وجلســة  عمــل  ورشــة   3700 مــن 
اســتفاد منهــا مــا يقــارب المليــون شــابًا وشــابة. كمــا 
شــاركت فيمــا يتجــاوز الـــ 72 فعاليــة محليــة ودوليــة.

2019
مسك في أرقام 

94

3700

مايين3

908,122
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 100

برنامجا 
متنوعًا

ورشة
عمل

شركة ناشئةزائر

مستفيد من جميع
برامج ومبادرات مسك

فعالية داخلية 
وخارجية

دعم
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كوادرنا
أساس نجاحنا

مراكز وجهات 
مسك

ــن  ــذ م ــي تنف ــات الت ــي الجه ــة ه ــز التابع المراك
ــا،  ــا ومبادراته ــع برامجه ــة جمي ــا المؤسس خاله
وهــي القلــب النابــض الــذي يجــد فيــه الشــباب 
وطموحاتهــم  آمالهــم  لتحقيــق  خصبــة  أرضــًا 
ــب  ــم والتدري ــن التعلي ــا بي ــا، فم ــاف مجاالته باخت
ــون. ــكار والفن ــى االبت ــة وحت ــام والتقني ــى اإلع إل

»مركــز  معهــا  ولــد  المؤسســة  والدة  ومنــذ 
ــًا  ــزداد يوم ــي ت ــا، وه ــى روافده ــادرات« أول المب
ــن  ــا يضم ــك بم ــة مس ــا عائل ــر به ــوم؛ لتكب ــد ي بع

وأهدافهــا. رؤيتهــا  تحقيــق 

تؤمــن مؤسســة محمــد بــن ســلمان الخيريــة »مســك 
البشــري فــي مســيرة  العنصــر  الخيريــة« بأهميــة 
نجاحاتهــا، وتوليــه جــل اهتمامهــا، وتســعى لخلــق 
ــداع،  ــى اإلب ــاعده عل ــزه وتس ــبة تحف ــل مناس ــة عم بيئ
ــل  ــط عم ــي محي ــه ف ــراز إنجازات ــى إب ــل عل ــا تعم كم
ــد. ــق الواح ــروح الفري ــاء ب ــكار والعط ــى االبت ــث عل يح

وألن التميــز والعمــل االحترافــي يبــدأ من الداخــل، فقد 
عملــت المؤسســة علــى اســتقطاب أفضــل الكفــاءات 
وبمؤهــات  عامــًا،   33 أعمــار  بمتوســط  الشــابة، 
علميــة عاليــة؛ إذ تبلــغ نســبة الحاصليــن علــى التعليــم 
ــعوديين  ــبة الس ــكل نس ــارب %90 ،وتش ــا يق ــي م العال
ــى %80 مــن مجمــوع  والســعوديات فيهــا مــا يصــل إل

ــة.  ــي المؤسس موظف

واستشــعارًا ألهميــة دور المــرأة فــي المجتمــع، فقــد 
أولــت المؤسســة كذلــك هــذا الجانــب اهتمامــًا بالغــًا، 
حيــث وصلــت نســبة اإلنــاث مــا يقــارب %40 ،وهــن 
ــا  ــام بم ــم األقس ــي معظ ــة ف ــز مختلف ــغلن مراك يش

ــة. ــز القيادي ــا المراك فيه

تراهــن  الــذي  الرئيــس  العنصــر  الشــباب  ولكــون 
ــا  ــى عاتقه ــذت عل ــد أخ ــة«، فق ــك الخيري ــه »مس علي
ــة  ــا المهني ــدرات كوادره ــراء ق ــز وإث ــؤولية تعزي مس
والشــخصية؛ مــن خــال تطبيــق أحــدث أســاليب التدريب 
ــع  ــم، ورف ــل مهاراته ــي صق ــهام ف ــر، واإلس والتطوي
مســتوى األداء لديهــم؛ لتحقيــق أهدافهم الشــخصية 
ــاح  ــركاء النج ــم ش ــث تعتبره ــة، حي ــداف المؤسس وأه

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــل عل ــتثمارها األمث واس

كمــا تؤمــن المؤسســة أيضــًا بضــرورة توفيــر بيئــة 
ــعادة  ــق الس ــأنها تحقي ــن ش ــة؛ م ــة وجاذب ــل صحي عم
ــذا عملــت مــن هــذا المنطلــق  والراحــة للموظفيــن، ل
بأســلوب  العمــل  مســاحات  وتصميــم  توزيــع  علــى 

عصــري ومميــز يعكــس روح المؤسســة الشــابة.

ومــن أجــل رفــع مســتوى كفــاءة وجــودة العمــل 
ــداف  ــام األه ــر نظ ــى تطوي ــك إل ــعت كذل ــي س الداخل
وتقييــم أداء الموظفيــن، الكتشــاف القيــادات الشــابة، 
واســتدامة  »مســك«،  رؤيــة  تحقيــق  مــن  والتأكــد 

العمــل والتميــز المؤسســي.
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التعليم 
والتدريــــب

التعليــم ركيــزة أساســية لنهضــة األمــم، وقاطــرة 
ُتزِهــر  بــه  المســتقبل،  إلــى  المجتمــع  بهــا  يعبــر 
العقــول المفكــرة وُتصَقــل األيــدي الماهــرة، مــن هــذا 
المنطلــق أخــذت “مؤسســة مســك” علــى عاتقهــا 
الشــباب  وَرفــد  القــدرات،  وبنــاء  الطاقــات  تفعيــل 
الســعودي بأحــدث معــارف العصــر، وتمكينــه مــن أخــذ 
ــون  ــاد، لتك ــتقبل الب ــادة مس ــي قي ــادرة ف ــام المب زم
إليــه  ُيشــار  َمْعلًمــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

بالَبنــان حــول العالــم.

تلتقــي جهــود “ مســك الخيريــة” علــى تعظيــم البدايــة 
وتعظيــم الخاتمــة خــال مراحــل التعليــم كافــة؛ فبداية 
مــن “مــدارس مســك” و”مــدارس الريــاض” التــي ترعــى 
ــك  ــرورًا بمس ــى، م ــا األول ــن جذوره ــم م ــئة التعلي ناش
ــن  ــة م ــاب الثانوي ــل ط ــي تنق ــب” الت ــة والتدري “الزمال
واقــع بيئــة التعليــم إلــى واقــع بيئــة العمــل والبنــاء، 
ــم  وختامــًا أكاديميــة مســك، التــي تقــدم برامــج )التعلُّ
المســتمر( لرفــد الشــباب الســعودي بأحــدث المعــارف 
المباشــر  التعليــم  أســلوب  باســتخدام  والخبــرات، 

ــد. وأســلوب التعليــم عــن ُبْع

األثر:

ــتفيد  ــف مس ــن 23 أل ــر م ــك أكث ــي 2019 كان هنال ف
ــاب  ــن ط ــا بي ــة، م ــة التعليمي ــادرات المؤسس ــن مب م
دت البرامــج إلــى 21 برنامجــًا تعليميــًا  ومتدربيــن، وتعــدَّ
ومبــادرة  مســك  أكاديميــة  بيــن  توزعــت  وتدريبيــًا، 

ــاض. ــدارس الري ــب وم ــة والتدري ــك الزمال مس

وبلــغ عــدد الطــاب المنتســبين إلــى المــدارس التابعــة 
لـــ »مســك الخيريــة« وأكاديميــة مســك لمــا يزيــد عــن 
ــن  ــدد المتدربي ــل ع ــا وص ــة، كم ــب وطالب ــف طال 12 أل
الزمالــة  مســك  مبــادرة  برامــج  مــن  المســتفيدين 

ــا. ــب لـــ 11,600 متدرًب والتدري

مدارس مسك

انطلقــت عــام 2016 لتكــون صرحــًا تعليميــًا يهتــم 
ــاب  ــي الط ــزرع ف ــذي ي ــر، ال ــم المبتك ــم التعلي بتقدي
ــم،  ــل التعلي ــال مراح ــكار خ ــداع واالبت ــي اإلب ــة ف الرغب
حيــث تتيــح لهــم المشــاركة فــي عمليــة التعليــم مــن 
خــال مــا يســمى بـــ )التعليــم التجريبــي(، كمــا تحــرص 
مــدارس مســك علــى أن يصبــح المســتقبل مكانــًا 
لــذا تســلح عقــول طابهــا  القــادم،  مائمــًا للجيــل 
ــاح علــى  بالعلــم والثقافــة التــي تمكنهــم مــن االنفت

ــم. العال

مدارس الرياض

ُأرســيت أولــى دعائمهــا عــام 1970، وحققــت خــال 
مســيرتها عديــدًا مــن الطموحــات والتطلعــات، فهــي 
تســعى منــذ البدايــة إلــى إثــراء األداء التعليمــي، 
ــة،  ــة والمهاري ــى المعرفي ــا للبن ــا وتكثيفه بتحفيزه
لــدى كل مــن الطلبــة والمعلميــن والقــادة. وفــي 
بــأدوات  الريــاض  مــدارس  اســتعانت  ذلــك،  ســبيل 
المشــاريع  مــن  عــددًا  وأطلقــت  ومحليــة،  عالميــة 
والمبــادرات التــي أنــارت الطريــق لطابهــا، وهــي تحتل 
المرتبــة الثانيــة فــي مركــز “قيــاس” لقبــول %15 مــن 
ــة  ــات األمريكي ــة الجامع ــي نخب ــدارس ف ــي الم خريج

والبريطانيــة.

23.8 ألف
مستفيد

21
 برنامج

12,210
طالب و طالبة

11,600
 متدرب
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أكاديمية مسك

ــحن  ــعودي، وش ــباب الس ــر الش ــدف تطوي ــت به تأسس
لإللمــام  والتدريــب؛  بالتعليــم  اإلبداعيــة،  قدراتهــم 
ــك  ــة، وذل ــق رؤى عالمي ــل وف ــوق العم ــات س بمتطلب
لتجــاوز أنفســهم والتقــدم بشــكل إيجابــي فــي المســار 

ــي.  الوظيف

ونفــذت األكاديميــة حتــى اآلن حزمــة واســعة مــن 
ــاريع  ــى المش ــة عل ــدة، القائم ــم المعتم ــط التعلي خط
ــن  ــم ع ــر والتعلي ــم المباش ــلوبي التعلي ــتخدام أس باس
53 منهًجــا تعليمًيــا،  ُبْعــد، كمــا درســت أكثــر مــن 
ــد عــن 9000 مســتفيد  واســتفاد مــن برامجهــا مــا يزي
ومســتفيدة، وحقــق %65 مــن خريجيهــا تغييــر مهنــي 

ــي. إيجاب

ــع  ــزة م ــراكات متمي ــدت ش ــرة عق ــرة قصي ــال فت وخ
ثاثــة مزوديــن عالمييــن؛ نتــج منهــا ثمانيــة برامــج 
ــام  ــة واإلع ــارات القيادي ــة والمه ــاالت التقني ــي مج ف
الرقمــي اإلبداعــي، كمــا أطلقــت معرضيــن للتوظيــف 
االفتراضــي بالتعــاون مــع 88 شــريك، طرحــت خالهمــا 
ــاب  ــن 14,911 ش ــر م ــا أكث ــجل فيه ــة، وس 733 وظيف

ــابة. وش

مركز المبادرات - مسك الزمالة والتدريب

مســك الزمالــة والتدريــب هــي مبــادرة طرحهــا مركــز 
المبــادرات فــي »مســك الخيريــة«، مهمتهــا بنــاء 
والجهــات  الطمــوح  الشــباب  بيــن  مميــزة  عاقــات 
أطلقــت  والتوظيــف،  والزمالــة  بالتدريــب  المخولــة 
خــال عــام 2019م )56( برنامًجــا متنوًعــا تشــمل برامــج 
الزمالــة وبرامــج التدريــب؛ إلتاحــة الفــرص علــى نطــاق 
الوطنيــة  التنميــة  فــي  اإلســهام  بهــدف  واســع 

واســتدامة األثــر اإليجابــي.

ــات  ــن الجه ــع م ــدد واس ــع ع ــراكات م ــدت ش ــا عق كم
والشــركات تضمنــت: األمــم المتحــدة ونيــوم والقديــة 
برامجهــا  مــن  واســتفاد  وغيرهــا،  واليونيســكو 
11,600متدربــًا، كمــا مكنــت 60 طالًبــا وطالبــة مــن 
مثــل:  العالــم  حــول  الجامعــات  ألشــهر  االنضمــام 
هارفــارد وجــون هوبكنــز وجامعــة أكســفورد وغيرهــا.

شركة مانجا لإلنتاج

هــي شــركة تابعــة لــ»مســك الخيريــة« جنــدت نفســها 
اإلبداعــي،  المحتــوى  فــي  جديــد  مســار  لخــوض 
مســتندة علــى فــن القصــص اليابانيــة المصــورة، الــذي 

ــي. ــال العلم ــكار والخي ــا باالت ــدًرا نابًض ــل مص يمث

قدمــت عــدًدا مــن البرامــج التدريبيــة الخارجيــة بالتعاون 
مــع أعــرق الجامعــات والشــركات العالميــة، والتــي 

ــر مــن 168 مســتفيد. اســتفاد منهــا أكث

وذلك في مختلف مجاالت التقنية والتي شملت:
-التدريب التقني

-التدريــب فــي صناعــة المحتــوى اإلبداعــي )الرســوم 
ــو( المتحركــة - المانجــا - ألعــاب الفيدي

-األعمال المتقدمة في المركبات
-هندسة السيارات الكهربائية

-الطاقة المستدامة

التعليم 
والتدريــــب أ

كـ
دـا

مـ
ـيـ

ـة



لشباب مبدع
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الثقافة 
والفــــن

ــق  حرصــت المؤسســة خــال رحلتهــا علــى ســلك طري
اإلبــداع واالبتــكار، وإبــراز هويــة المجتمــع الثقافيــة 
للمواهــب  المجــال  وفتــح  الفنــون،  عجلــة  بتحريــك 
ــرق  ــا بط ــن أفكاره ــر ع ــي التعبي ــابة ف ــة الش اإلبداعي
مبتكــرة، مطلقــة العنــان لريــش الفنانيــن؛ لتأصيــل 
ــم  ــي أعماله ــعودي ف ــع الس ــة المجتم ــق ثقاف وتوثي

ــة. الفني

نحــو  الخارجيــة  بمشــاركاتها  “مســك”  وانطلقــت 
الســاحة الدوليــة، للتعريــف بالمملكــة ونقــل حضارتهــا 
وثقافتهــا للعالــم مــن خــال الحضــور الفنــي. كمــا 
حرصــت علــى إحيــاء القيــم اإلســامية وترســيخها فــي 
األجيــال القادمــة، للمضــي قدمــًا بأصالــة المجتمــع 
الســعودي وثقافتــه وتقاليــده نحــو تحقيــق أهدافهــا.

 

األثر: 

أكثــر  مســك  مؤسســة  جمعــت   2019 عــام  فــي 
مــن 200 ألــف مبــدع ومبدعــة، وعرفــت بأعمالهــم 
مــن  مجموعــة  فــي  الســعودي  اإلبــداع  مجســدة 
ــى  ــا عل ــي حضره ــة، والت ــات الفني ــارض والفعالي المع
المســتوى المحلــي مــا يزيــد عــن 2 مليــون، كمــا عبــرت 
بالثقافــة الفنيــة المحليــة لــدول العالــم فــي معــارض 
ــرة. ــر وزائ ــف زائ ــد عــن 88 أل ومشــاركات زارهــا مــا يزي

عــن  يزيــد  ومــا  برنامجــًا   48 المؤسســة  وأطلقــت 
ــف  ــن 70 أل ــر م ــا أكث ــتفاد منه ــل اس ــة عم 100 ورش
مســتفيد، كمــا دعمــت ومكنــت 1،854 فنانــًا وفنانــة، 
ــاوز الـــ 188  ــا يتج ــة م ــا الفني ــال معارضه ــت خ وعرض
ــال. ــًا، بيــع منهــا 164 بقيمــة 2.7 مليــون ري عمــًا فني

 200 ألف
فنان

2,088,000  
زائر

148 
برامج و ورش عمل

2.7 مليون
 قيمة األعمال المباعة

معهد مسك للفنون: 

ــس  ــعودي تأس ــن الس ــن للف ــي حاض ــز ثقاف ــو مرك ه
ــب  ــن المواه ــة وتمكي ــى رعاي ــل عل ــام 2017م، يعم ع
للنمــو  اإلبداعيــة  الطاقــات  بيــد  ويأخــذ  الفنيــة، 
واالزدهــار، لقيــادة اقتصــاد المعرفــة، واالنطــاق نحــو 

تمكيــن الشــباب والتقــدم عبــر الفنــون واالبتــكار.

ســخر المعهــد طاقاتــه لتحقيــق النجــاح مــن خــال 
إطــاق عــدد واســع مــن البرامــج والمعــارض التــي جاب 
ــم؛  ــدول العال ــل ل ــدت لتص ــة، وامت ــاء المملك ــا أنح به
لنقــل المشــهد الفنــي الســعودي فــي أبهــى صــوره، 

ــة والثقافــة األصيلــة. مــع الحفــاظ علــى الهوي

ــام  ــال ع ــة خ ــة متنوع ــات داخلي ــد فعالي ــام المعه  أق
2019م شــملت: معــرض “مســك آرت” وهــو مهرجــان 
ــعودية  ــات الس ــراز اإلبداع ــة إلب ــون البصري ــع الفن يجم
ودعمهــا، ومبــادرة “تجلــت” التــي تعــد منصــة تجمــع 
الفنانيــن والفنانــات لمناقشــة أحــوال المشــهد الفني، 
ــراء الفــن الســعودي بلوحــات جديــدة يتــم إنتاجهــا  وإث
فــي مشــهد تفاعلــي للرســم الحــي أمــام الجمهــور. 
فــي  مشــاركته  عالمًيــا؛  المعهــد  تواجــد  وتضمــن 
متحــف اللوفــر، وبينالــي البندقيــة للفنــون بعمــل 

“بعــد توّهــم”.
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الثقافة 
والفــــن

مركز المبادرات ـ مسك القيم

ــادرات  ــز مب ــا مرك ــادرة أطلقه ــي مب ــم ه ــك القي مس
مســك عــام 2018، وتســعى إلــى رفــع الوعــي بالقيــم 
ــعة  ــة واس ــاق مجموع ــر إط ــامية، عب ــاق اإلس واألخ
مــن البرامــج واألنشــطة والخدمــات الموجهــة لكافــة 
أفــراد المجتمــع؛ لخلــق التأثيــر علــى مســتوى األفــراد 
ــز القيــم  ــراء المحتــوى العربــي؛ وتعزي والجماعــات. وإث
ــوى  ــر محت ــي، عب ــي والتعليم ــن اإلعام ــي الخطابي ف
متجــدد وأدوات تواكــب التحــوالت والمتغيــرات، لزرعهــا 
ــع  ــب م ــرة تتناس ــرق مبتك ــة بط ــال القادم ــي األجي ف

ــذي يعيشــونه.  الواقــع ال

2019م حزمــة  القيــم” خــال عــام  أطلقــت “مســك 
مــن البرامــج والفعاليــات شــملت: مســابقة مســك 
القيــم، ومنصــة “ّقيــم” لتصنيــف األلعــاب اإللكترونيــة، 
ــس  ــي خم ــرض ف ــذي ع ــد” ال ــم محم ــل “أيك ومسلس
ــرض  ــة؛ لع ــة مختلف ــه لـــ 12 لغ ــت ترجمت ــات وتم حلق
ــه  ــى هللا علي ــول صل ــيرة الرس ــي س ــة ف ــم الثابت القي

ــم. ــادة بالقي ــج القي ــلم، وبرنام وس

مركز المبادرات - التواصل المجتمعي

المجتمعــي، مــن  التواصــل  أطلقهــا  هــي مبــادرة 
ــًا  ــة تاريخي ــدة التاريخي ــة ج ــة منطق ــراز أهمي ــأنها إب ش
عليهــا  المحافظــة  فــي  والمســاهمة  وثقافيــًا، 
وتحويلهــا إلــى مــزار دائــم لســكان المنطقــة الغربيــة 
ــل  ــة لنق ــن 20 فعالي ــر م ــادرة أكث ــم المب ــا، تض وزواره
الصــورة األصيلــة التــي كان يعيشــها أهالــي جــدة، 
ــواء  ــط أج ــد، وس ــم والتقالي ــة بالقي ــت غني ــي كان والت
تفاعليــة ترفيهيــة موجهــة لكافــة شــرائح المجتمــع، 
ليعيــش الــزوار تجربــة ثريــة يتعرفــون مــن خالهــا علــى 
ــن  ــددًا م ــّكلت ع ــي ش ــة، الت ــخة للمدين ــد الراس التقالي

ــعودي. ــع الس ــي المجتم ــة ف ــب الّثقافي الجوان

جدة التاريخية

الهند 

سويسرا

المدن والدول التي احتضت المعارض:

ا: محليًّ

دوليًا:

الطائف 

الباحة 

أبها 

العوامية 

الرياض

العال

جدة 

الخبر 

تبوك 

األحساء

المدينة

مكة 

الدمام 

القصيم  

الصين

إيطاليا

فرنسا

اإلمارات
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اإلعالم والفكر 
اإلبداعي

ــر  ــه الجس ــرة، إن ــم الفك ــورة ومترج ــل الص ــام ناق اإلع
الــذي تتواصــل علــى َمْتنــه الثقافــات والشــعوب، وقــد 
ــذا  ــاء ه ــي بن ــر ف ــظ واف ــة« ح ــك الخيري كان لـــ »مس
ــباب  ــن الش ــة وتمكي ــي المملك ــي ف ــر التواصل الجس
ــى  ــة إل ــة المملك ــل تجرب ــوره لنق ــن عب ــعودي م الس

ــم. العال

تقــدم »مؤسســة مســك« العديــد مــن برامــج التطويــر 
بواســطة أذرعهــا المختلفــة، شــركة مانجــا لإلنتــاج 
فــي  مســك،  وأكاديميــة  مســك  مبــادرات  ومركــز 
مســعى نحــو إكســاب الشــباب والشــابات مهــارات 
اســتخدام أدوات التواصــل الحديــث وصناعــة المحتــوى 
اإلبداعــي، المرئــي والمســموع، فــي مختلــف مجــاالت 

ــام. اإلع
 

األثر:

َدّربــت »مســك الخيريــة« فــي 2019 نحــو 1,236 طالبــًا 
وطالبــة فــي مجــاالت اإلعــام الرقمــي والتصميــم 
ــو، مــن  اإلبداعــي والرســوم المتحركــة وألعــاب الفيدي
متهــا شــركة مانجــا  23 برنامًجــا تطويرًيــا قدَّ خــال 
لإلنتــاج وأكاديميــة مســك، باإلضافــة لـــ 31 فعاليــة 
مرتبطــة باإلعــام نظمتهــا المؤسســة العــام الماضــي 
وحضرهــا 56 ألــف مشــارك، كمــا نفــذت أكثــر مــن 600 

ــة. ــة حواري ــل وجلس ــة عم ورش

1,236
طالب وطالبة

23  
 برنامج

31
فعالية

+600
ورشة

مركز المبادرات - منتدى مسك لإلعالم

ألن اإلعــام األداة األولــى واألقــوى للتغييــر والتأثيــر 
التواصــل  أطلــق  والمجتمعــــات؛  األفـــراد  علــــى 
منتــدى  مســك  مبــادرات  مركــز  فــي  المجتمعــي 
مســك لإلعــام، والــذي يحتضــن بشــكل ســنوي نخبــة 
المحتــوى  صناعــة  فــي  البارزيــن  المتحدثيــن  مــن 
ــم  ــكار لتقدي ــائل واألف ــدث الوس ــرح أح ــي، ليط اإلعام
محتــوى إعامــي تفاعلــي يتناســب مــع العصــر. حيــث 
يقــدم المنتــدى جلســات حواريــة وورش عمــل متنوعــة 
حــول الريــادة فــي مختلــف المجــاالت اإلعاميــة، ودور 
الشــباب العربــي فــي تعزيــز مكانتهــم، فــي ظــل 
التطــورات التقنيــة الذكيــة التــي يشــهدها مجــال 

اإلعــام علــى المســتوى العالمــي.

6500 
زائر

ما يزيد عن

 13دولة

+14
ورشة
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مركز المبادرات - مسك الزمالة والتدريب

ذات  والتدريبيــة  التعليميــة  برامجهــا  ضمــن  مــن 
المجــاالت المتعــددة، قدمــت مبــادرة الزمالــة والتدريب 
المهتميــن  لتدريــب  متخصصــة  إعاميــة  برامــج 
ــن فــي هــذا المجــال، وإكســابهم مهــارات  والمختصي
اإلعــام، وتمكينهــم مــن التعامــل مــع أدوات الصحافة، 
وكان مــن أهــم برامجهــا خــال عــام 2019م، شــراكتها 
ــرغ  ــة بلومبي ــط ومؤسس ــرق األوس ــة الش ــع صحيف م
مقريهمــا،  فــي  مكثفــة  تدريبيــة  برامــج  لتنفيــذ 
باإلضافــة إلــى إطــاق عــدد مــن البرامــج التدريبيــة 
ــد الملتحقيــن بهــا بالمعرفــة والمســاعدة علــى  لتزوي

ــي. ــول الرقم ــو التح ــم نح ــوات العال ــة خط مواكب

شركة مانجا لإلنتاج

تصنــع الشــركة مزيجًا فنيــًا، تصور بــه الثقافــة المحلية، 
وتنتــج منــه خطوطــًا مختلفــة مــن الرســوم المتحركــة، 
ــال  ــت خ ــو. أطلق ــاب الفيدي ــورة، وألع ــص المص والقص
عــام 2019م المسلســل الكرتونــي “أســاطير فــي قــادم 
الزمان”بعــدد يصــل إلــى 286 دقيقــة مــن الرســوم 
المتحركــة بمشــاركة 152 مــن الرســامين و المحركيــن 
و المنتجيــن و فلــم الرســوم المتحركــة “الرحلـــة” بعــدد 
و  الرســامين  مــن   300 بمشــاركة  و  مقطــع    1293
المحركيــن و المنتجيــن ،وتطويــر لعبــة “كهــف الغــول” 
للجــواالت و المســتوحاة مــن أحــد شــخصيات مسلســل 
ــاب  ــاج الكت ــة إلنت ــان باإلضاف ــادم الزم ــي ق ــاطير ف أس
قصيــر  فيديــو  إنتــاج  و  الســعودية  تاريــخ  المصــور 

ــعودي . ــي الس ــوم الوطن ــبة الي بمناس

وقــد بلــغ عــدد المشــاهدات للمنتجــات التــي أطلقتهــا 
شــركة مانجــا لإلنتــاج خــال العــام ألكثــر مــن 12 مليــون 
مشــاهدة و أكثــر مــن 30 مليــون انطبــاع و تفاعــل كمــا 
أطلقــت شــركة مانجــا لإلنتــاج المقطــع التشــويقي 
لفلــم الرحلــة فــي مهرجــان كان الســينمائي و وصلــت 
التغطيــات اإلعاميــة العالميــة و العربيــة لحوالــي 100 
محطــة و صحيفــة ومنصــات إخباريــة و بلغــت التغطيات 

اإلعاميــة أكثــر مــن 120 صحيفــة.

عالميــة و عربيــة التــي تناولــت شــراكات شــركة مانجــا 
لإلنتــاج مــع اليابــان و كذلــك خبر افتتــاح مكتــب طوكيو.

مركز المبادرات - التواصل المجتمعي

يقيمهــا  ســنوية  فعاليــة  هــي  مســك  حكايــا 
حضرهــا  المبــادرات،  بمركــز  المجتمعــي  التواصــل 
فــي نســختها لعــام 2019 مــا يزيــد عــن 100 ألــف 
زائــر وزائــرة، واســتفاد مــن ورش العمــل المقدمــة 
قرابــة الـــ 6000 مســتفيد. وتعــد الفعاليــة نقطــة جذب 
واســتقطاب للمواهــب، وأداة ذكيــة لصنــع الشــغف 
ــي  ــا يكف ــجاعة بم ــي ش ــابات، وه ــباب والش ــدى الش ل
لتجســد رؤاهــم وتطلعاتهــم، وتمنحهــم التصــورات 
ــة  ــات عالمي ــتعين بجه ــث تس ــتقبل، حي ــب للمس األنس
متخصصــة فــي عــدد مــن المجــاالت اإلبداعيــة، وتهيئ 
البيئــة المائمــة لنهــل المعرفــة ومشــاركة الخبــرات 

والتجــارب الحيــة. 
ــة،  ــق المملك ــن مناط ــددًا م ــك” ع ــا مس ــت “حكاي جاب
فكانــت حاضــرة بجيــش إبداعــي محمــل بالتقنيــات 
الحديثــة والمــوروث الثقافــي المحلــي؛ للتغلــب علــى 
ــي  ــن ف ــه الموهوبي ــي وج ــف ف ــي تق ــات الت الصعوب
مجــاالت متعــددة مثــل: مجــال اإلنتــاج والرســم، والصور 

ــة. ــن” والكتاب ــة “األنيميش المتحرك

مركز المبادرات - التواصل المجتمعي 

ــي  ــل المجتمع ــا التواص ــة أطلقه ــة ثقافي ــي منص ه
بمركــز المبــادرات، للعمــل علــى إبــراز التجــارب الناجحــة 
تحفيــز  بهــدف  العالــم؛  حــول  المؤثــرة  واألفــكار 
الشــباب وإلهامهــم لاســتفادة مــن الخبــرات والتجــارب 
ــات، عقــدت نســخته لعــام  الســابقة، ومواجهــة التحدي
ــور  ــة، بحض ــي العاصم ــاض ف ــم الري ــال موس 2019 خ

تجــاوز الـــ 6000 شــخص.



20

مركز مسك لإلعالم: 

تأســس عــام 2019 بهــدف توفيــر منصــة إعاميــة 
ــق  ــى خل ــل عل ــادرات تعم ــج ومب ــدم برام ــورة، تق متط
ــاج  ــم إنت ــعودية، ودع ــب الس ــن المواه ــرص وتمكي الف
اإلعامــي  القطــاع  لتنميــة  الســعودي  المحتــوى 
بمختلــف مجاالتــه؛ التقليــدي منــه والجديــد، وذلــك 
مواكــب  متقــدم  ومنظــور  عالميــة  أســس  علــى 

الحديثــة. للتطــورات 

أطلــق المركــز منــذ تأسيســه 3 مشــاريع رئيســية تبــرز 
صــورة المملكــة وواقعهــا وإنجازاتهــا؛ وذلــك لتحســين 
ــي،  ــي والخارج ــام الداخل ــي اإلع ــة ف ــورة النمطي الص
كمــا أنتــج مــا يقــارب الـــ 20 منتجــًا إعاميــًا، تمثلــت في 
تحريــر وتصميــم فيديوهــات بســاعات تســجيل تجــاوزت 
ــة  ــات ضخم ــي حم ــا ف ــم عرضه ــاعة، وت الـــ 1,400س
ــوم  ــل: موســم الحــج والي خــال مناســبات متنوعــة مث

الوطنــي الســعودي.

وصناعــة  بــث  لقنــوات  المركــز  إدارة  جانــب  وإلــى 
ــر  ــة أكث ــى تغطي ــل عل ــق العم ــل فري ــوى، عم المحت
والفيديوهــات  بالصــور  مختلفــة،  فعاليــة   204 مــن 
اإلبداعيــة حيــث تــم إنتــاج مــا يقــارب الـــ 30 ألــف صــورة 

خــال عــام 2019.

اإلعالم والفكر 
اإلبداعي

320

+1400204

30 ألف

مشاريع
رئيسية

منتجًا
إعاميًا 

ساعة تم تسجيلها
 لتحرير وتصميم

فيديوهات

فعالية مختلفة
تم تغطيتها 

صورة تم إنتاجها

مايقارب



التقنية واالبتكار 

لغة المستقبل 
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التقنية
واالبتكــــار

57
برنامج

 5682  
طالب وطالبة

100
شركة ناشئة مدعومة

36 مليون ريال
قيمة الدعم عبر شركائها

ــة” فــي ظــل التطــور  تطمــح مؤسســة “مســك الخيري
العربيــة  المملكــة  جعــل  إلــى  الهائــل  التقنــي 
فــي  لتكــون  لابتــكار،  عالميــًا  مركــًزا  الســعودية 
مصــاف الــدول المتقدمــة، وذلــك عبــر تطبيــق أفضــل 
ــتثمار  ــات واس ــة المتطلب ــة؛ لتلبي ــات العالمي الممارس
ــو  ــا نح ــال انطاقته ــعت خ ــث س ــة. حي ــرص المتاح الف
التغييــر وتمكيــن الشــباب لتكويــن مجتمــٍع واٍع مفكــر، 
قــادر علــى مواكبــة التقنيــة الحديثــة، وتوظيفهــا 
ــلطة  ــاده. مس ــتدامة اقتص ــه واس ــدم تقدم ــا يخ فيم
الضــوء علــى األفــكار الشــبابية الخاقــة، التــي قدمــت 
لهــا كل الرعايــة والدعــم التــي تحتاجــه لتنمــو وتزدهــر.

األثر: 

خــال عــام 2019، أطلقــت المؤسســة أكثــر مــن 57 
برنامًجــا دراســًيا فــي مجــال التقنيــة، ونقلــت بجهودها 
التقنيــة الحديثــة ألكثــر مــن 5682 طالًبــا وطالبــة، ومــا 
يزيــد عــن 113شــاب وشــابة عبــر البرامــج التدريبيــة 
ــي  ــال ف ــت رواد األعم ــا دعم ــال. كم ــادة األعم ــي ري ف
المجــال التقنــي بـــ 7 برامــج تدريبيــة، وســاهمت مــن 
خــال شــركائها بتمويــل مــا يقــارب الـــ 100 شــركة 

ــال. ــون ري ــة 36 ملي ــئة بقيم ــة ناش تجاري

مركز المبادرات - مسك االبتكار 

ــادرات  ــز مب ــع لمرك ــادرة تتب ــي مب ــكار ه ــك االبت مس
مســك، وتســعى للوصــول إلــى مجتمــع مهتــم بقطــاع 
تقنيــة المعلومــات والبرمجــة، وتأخــذ بيــد الشــباب مــن 
رجــال وســيدات األعمــال مــن أصحــاب الشــركات التقنية 
ــة  ــم الّخاق ــورة أفكاره ــى بل ــاعدهم عل ــئة، لتس الناش
ــي  ــة ف ــدم المملك ــق تق ــا يحق ــم بم ــر أعماله وتطوي

المجــال.

الرياديــة  المشــاريع  لدعــم  جهودهــا  إطــار  وفــي 
ــكار”  ــك االبت ــت “ مس ــال، أطلق ــباب األعم ــن ش وتمكي
مســرعة  مــن  الثالثــة  النســخة  2019م  عــام  خــال 
ــال  ــرعة أعم ــل مس ــع أفض ــراكة م ــك 500” بالش “مس
كذلــك  أطلقــت  كمــا   ،”Startups  500“ العالــم  فــي 
مســرعة أعمــال مســك النمــو التــي تعتبــر حاضنــة 
ــة  ــج تدريبي ــى 7 برام ــة إل ــة، باإلضاف ــاريع التقني للمش

لتدريــب صغــار رجــال األعمــال.

أكاديمية مسك
ــج  ــن البرام ــعًا م ــددًا واس ــك ع ــة مس ــت أكاديمي طرح
التعليميــة والتدريبيــة فــي مجــال التقنيــة واالبتــكار، 
وتطويــر  البرمجــة  وشــملت  برنامجــًا،   57 لـــ  وصلــت 
الســحابية  والحوســبة  البيانــات  وإدارة  التطبيقــات، 

والــذكاء االصطناعــي وإنترنــت األشــياء.



مبادرات عالمية 

الحضور الدولي
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مبادرات
عالميــــــة

مركز المبادرات 

ــه  ــي وتفاعل ــوره الداخل ــب حض ــى جان ــز - إل كان للمرك
عــددًا  بتنظيمــه  خارجــي  حضــور  المجتمــع-   مــع 
ــباب  ــاركة الش ــه لمش ــة، ودعم ــات الهام ــن الفعالي م
فــي عــدد مــن أهــم المحافــل الدوليــة ومنهــا: قمــة 
شــباب العشــرين فــي طوكيــو، ومنتــدى بلومبيــرغ 
للشــباب فــي  لألعمــال، ومنتــدى مســك  العالمــي 
ــا  ــر فيف ــي، ومؤتم ــك العالم ــدى مس ــورك، ومنت نيوي
تــك فــي باريــس، ومنتــدى مســك لإلعــام، والمنتــدى 

“دافــوس”. العالمــي  االقتصــادي 

منتدى مسك العالمي

مبــادرة أطلقهــا مركــز المبــادرات لتمثــل الواجهــة 
ــة  ــبابية دولي ــة ش ــي منص ــة، وه ــة للمؤسس العالمي
قياديــة  شــخصيات  بحضــور  ســنوي  منتــدى  تعقــد 
لتبــادل  أعمــال،  رّواد  وخبــراء  دوليــة  ومنظمــات 
المعرفــة وعــرض التجــارب الناجحــة؛ للخــروج بمبــادرات 

تصــب فــي تنميــة وتطويــر الطاقــات الشــبابية.

بهــدف إبــراز اســم المملكــة وتعزيــز حضورهــا دوليــًا، 
وللمســاهمة فــي دعــم وتمكيــن الطاقــات الشــبابية 
ــة  ــن المواطن ــزة م ــاذج متمي ــق نم ــم، وخل ــي العال ف
العالميــة؛ امتــدت برامــج المؤسســة ومبادراتهــا عبــر 
ــي  ــاركة ف ــرة ومش ــون حاض ــة لتك ــا المتنوع مراكزه
تشــاركية،  منصــات  عبــر  العالميــة،  المحافــل  أهــم 
ــإدارة  ــباب، ب ــل الش ــات جي ــا وتحدي ــرز قضاي ــش وتب تناق

ــتفادة. ــى اس ــق أقص ــهم لتحقي ــباب أنفس الش

أبــرزت  واالبتــكار،  التقــدم  نحــو  مســيرتها  خــال 
“مســك” الشــباب الســعودي المبــدع بثقافتــه وعاداتــه 
الثقافــة  جمــال  العالــم  لــدول  مظهــرة  وتقاليــده، 
الســعودية وعمــق حضارتهــا، ومشــاركًة فــي أهــم 
المناســبات بقطــع مــن التحــف الفنيــة التــي صنعهــا 
المملكــة  ثقافــة  تميــز  للعالــم  لتعكــس  الشــباب 

وتفردهــا. 

األثر:

ــن 34  ــر م ــي أكث ــا ف ــر أذرعه ــة عب ــاركت المؤسس ش
مشــاركة دوليــة، وأقامــت خــال مشــاركاتها مــا يزيــد 
ــا 152  ــتفاد منه ــة اس ــة وتدريبي ــج تعليمي ــن 9 برام ع

ــدول. ــف ال ــن مختل ــتفيد م مس

55
ورشة عمل 

243
قائد

50
شريك عالمي

120
 دولة مشاركة

5,297
مشارك

الصيناليابان

فرنسا
سويسرا

مصر اإلمارات الهند

أمريكاإيطاليا
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كأس العالم لريادة األعمال 

مركــز  أطلقهــا  لابتــكار  عالميــة  مســابقة  هــي 
مبــادرات مســك بالشــراكة مــع الشــبكة العالميــة 
تنافســية  ميــزة  للشــباب  وتتيــح  األعمــال،  لريــادة 
واقــع  إلــى  أفكارهــم  تحويــل  علــى  تســاعدهم 
ملمــوس، خــال رحلــة تمتــد إلــى 9 أشــهر، يعمــل 
فيهــا رواد ورائــدات األعمــال مــع مختصيــن علــى تنفيذ 
ــي  ــات الت ــول للتحدي ــع حل ــاريعهم، ووض ــر مش وتطوي
ــان  ــر األم ــة لب ــاريع التجاري ــول بالمش ــم للوص تواجهه

الواقــع. أرض  علــى  وتحقيقهــا 

150
شركة مدعومة

 187  
دولة مشاركة

113 ألف 
مستفيد

200
شريك عالمي

شركة مانجا لإلنتاج 

 9 فــي  العالــم  دول  لإلنتــاج  مانجــا  شــركة  جابــت 
مشــاركات دوليــة، بحضــور تجــاوز الـــ 246,000 ألــف.

الخارجيــة  التدريبيــة  البرامــج  مــن  عــددًا  وقدمــت 
بالتعــاون مــع أعــرق الجامعــات العالميــة، وذلــك فــي 
مختلــف مجــاالت التقنيــة والتــي شــملت: التدريــب 
التقنــي واألعمــال المتقدمة في المركبات، وهندســة 
الســيارات الكهربائيــة، والطاقة المســتدامة، واســتفاد 
منهــا أكثــر مــن 152 مســتفيد باإلضافــة لتوقيــع عــدد 
مــن المذكــرات واالســتثمارات، كمذكــرة التفاهــم بيــن 
دارة الملــك عبــد العزيــز و شــركة كادوكاوا العريقــة 
الســعودية” ككتــب  الدولــة  “تاريــخ  إلنتــاج مشــروع 
قصــص مصــورة ، واالســتثمار مــع شــركة وايلــد ووركــز 
فــي لعبــة “فــي رال” التــي ســتطلق فــي عــام 2020م 
فــي األســواق العالميــة وكذلــك االســتثمار مع شــركة 
ــي  ــع افتراض ــة واق ــر تجرب ــي تطوي ــس ار ف ــبارك اك س
ــام  ــي ع ــا ف ــط إطاقاه ــا و المخط ــة الع ــى منطق عل

2021م

كمــا كانــت شــركة مانجــا لإلنتــاج حاضــرة فــي عــدد مــن 
أهــم المعــارض والمهرجانــات العالميــة والتــي شــملت 
كوميــك  ومعــرض  اليابــان،  فــي  األنمــي  معــرض 
ــج  ــة للبرام ــوق الدولي ــرض الس ــي، ومع ــي دب ــون ف ك
التلفزيونيــة، والمنتــدى الدولــي للســينما وحقــوق 
ومهرجــان  الســينمائي،  كان  ومهرجــان  التأليــف، 

طوكيــو الســينمائي.

معهد مسك للفنون 

عــرف المعهــد بالثقافــة الســعودية فــي 9 مشــاركات 
ــددًا  ــدم ع ــر، وق ــف زائ ــاوز الـــ 88 أل ــور تج ــة، بحض دولي
مــن البرامــج التعليميــة والتدريبيــة الخارجيــة، وبــرز 
ــن  ــدد م ــي ع ــد ف ــال المعه ــن خ ــة م ــم المملك اس
أهــم المناســبات واألحــداث العالميــة تضمنــت: الجنــاح 
الســعودي فــي معــرض بينالــي البندقيــة، ومشــاركة 
ــاد  ــدى االقتص ــي منت ــاركة ف ــر، والمش ــرض اللوف مع

ــوس”. ــي “داف العالم

مبادرات
عالميــــــة



صورة مسك 

في اإلعالم 
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صور مسك
في اإلعــالم

نبذة:

بــرزت مبــادرات المؤسســة وبرامجهــا فــي مختلــف 
المنصــات اإلعالميــة خالل عــام 2019م، وحضــرت بصفتها 
األم الحاضنــة والداعمــة للشــباب، التــي تعمــل علــى 
ــة  ــج التعليمي ــل البرام ــر أفض ــم عب ــم وتمكينه تدريبه
أحالمهــم  لتحقيــق  بأيديهــم  وتأخــذ  والتدريبيــة، 
وطموحاتهــم، كمــا تبــرز حضورهــم وبصمتهــم فــي 
أهــم المحافــل المحليــة والعالميــة؛ ممــا تــرك أثــرًا 
ــي  ــالم المحل ــي اإلع ــة ف ــه المؤسس ــرت ب ــًا ظه إيجابي

والعالمــي. واإلقليمــي 

مفاهيم ارتبطت بظهور مسك إعامًا:

التعليم 

اإلبداع

الشراكات
العالمية

التمكين 

المستقبل

التنمية 

التدريب 

االبتكار

الشباب
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إعادة افتتاح أكبر صالة 
للفنون التشكيلية

استضافة القاهرة 
لمنتدى مسك لإلعام

صور مسك
في اإلعــالم

نسبة الظهور اإلعامي حسب النطاق الجغرافي:

قنوات النشر: 

أكثر األخبار انتشارًا لعام 2019 مع األعداد: 

2%
الدولي 

34%
المحلي 

 55%
العربي

 9%
الخليجي

 60
ناشر عربي

 20
شهد شهر نوفمبر في 2019 زخمًا إعاميًاناشر دولي

بوجود 11 ألف مادة إعامية، شملت:

انعقاد 

النسخة الرابعة
من منتدى مسك العالمي

انطاق فعالية

حكايا مسك
ضمن موسم الرياض

تكريم مجموعة من الفنانين من

روادالثقافة والفنون

إطاق النسخة الثالثة من 
مسرعة“مسك 500”

164
مادة إعامية 

142
مادة إعامية 

145
مادة إعامية 



29

صور مسك
في اإلعــالم



شراكــات

مســك
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شراكات
مسك

شراكات مسك

الزمالة والتدريب

منتدى مسك العالمي
مدارس الرياض

مدارس مسك

مسك االبتكار

أكاديمية مسك

معهد مسك للفنون

شركة مانجا لإلنتاج 



65 64

الرؤية
والرسالة

تواصل معنا

مدارس الرياض

riyadhschools.edu.sa

@SchoolsRiyadh

@schoolsriyadh

SchoolsRiyadh

/Riyadhschools

@schoolsriyadh

مسك الخيرية

misk.org.sa

@MiskKSA

@MISKKSA

miskksa

@miskksa 

/miskksa

مدارس مسك

miskschools.edu.sa

@miskschools

@miskschools

miskschools 

/miskschools

 Misk Schools

أكاديمية مسك

misk.org.sa/miskacademy

@academy_misk

@academy_misk

/MiskAcademy

Misk Academy

مسك الزمالة والتدريب

misk.org.sa/fellowship

مسك القيم / مركز المبادرات 

values.sa/misk

@MiskValues

@miskvalues

MiskValues

شركة مانجا لإلنتاج

manga.com.sa

@manga_prd

@manga_prd

mangaproductions

منتدى مسك العالمي / مركز المبادرات

miskglobalforum.com

@miskglobalforum

@miskglobalforum

miskglobalforum

معهد مسك للفنون

miskartinstitute.org

@miskartinst

@MiskArtInst

مسك االبتكار/ مركز المبادرات 

@MiskInnovation

https://www.riyadhschools.edu.sa/
https://twitter.com/schoolsriyadh?lang=en
https://www.instagram.com/schoolsriyadh/
https://www.facebook.com/SchoolsRiyadh/
https://www.youtube.com/user/riyadhschools
https://www.linkedin.com/company/riyadhschools/
https://misk.org.sa/
https://twitter.com/miskksa
https://www.instagram.com/miskksa/
https://www.facebook.com/miskksa/
https://www.snapchat.com/add/miskksa
https://www.youtube.com/channel/UCtjBay22pmN37xp3MH1ZtBQ
https://miskschools.edu.sa/
https://twitter.com/MiSKschools
https://www.instagram.com/miskschools/
https://www.facebook.com/MiSKschools/
https://www.youtube.com/user/miskschools
https://www.linkedin.com/company/miskschools/
https://www.miskacademy.edu.sa/
https://twitter.com/academy_misk
https://www.instagram.com/academy_misk/
https://www.youtube.com/channel/UCiYS3NmC5pzbJkPBmKVxC-A
https://www.linkedin.com/company/miskacademy/
https://misk.org.sa/fellowship/
https://values.sa/misk/
https://twitter.com/MiskValues
https://www.instagram.com/miskvalues/
https://www.facebook.com/MiskValues/
http://manga.com.sa/ar/home-ar/
https://twitter.com/manga_prd
https://www.instagram.com/manga_prd/
https://www.facebook.com/mangaproductions/
https://miskglobalforum.com/
https://twitter.com/MiskGlobalForum
https://www.instagram.com/miskglobalforum/
https://www.facebook.com/MiskGlobalForum/
https://miskartinstitute.org/
https://twitter.com/miskartinst
https://www.instagram.com/miskartinst/
https://twitter.com/MiskInnovation


شكرًا لكم

شباب متمكن لغد أفضل.. 




