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مؤسسة الملك عبدالعزيز  أخبار

ورجاله للموهبة واإلبداع 

 "موهبة"



 
 

 

 

 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

-arabian-https://nl7za.com/the
arabia1442/-gulf/saudi 

جريدة لحظات 
 نيوز

اعالن نتيجة المسابقة المنتظرة وعرض لنتائج كانجارو 
 Kangaroo mawhiba sa هـ1442موهبة لعام 

 وموقع موهبة االثرائي

11-04-2021 1 

http://www.greengold.news/349
7120.html 

ساعدتني على البحث  2021الحمد: مشاركاتي في إبداع  الذهب األخضر

 بطريقة علمية
09-04-2021 2 

https://almstqbl.com/2021/04/0
9/12/56/53/ 

صحيفة أضواء 
 المستقبل

وجامعة الملك عبدالعزيز ” موهبة“ك بين تعاون مشتر
 لدعم طالب الثانوية الموهوبين

09-04-2021 3 

http://www.alabda3.com/  رابطة اإلبداع
 الخليجي

يشيد بدور جائزة خليفة التربوية في « موهبة»أمين عام 
 تعزيز ثقافة االبتكار

09-04-2021 4 

-https://www.leaders
-student-female-mena.com/saudi
-in-inventor-best-as-named

world/ 

leaders Saudi Female Student Named As Best 
Inventor In World 

09-04-2021 5 

https://khlais.sa/66019001/  صحيفة خليص
 اليوم

وجامعة الملك عبدالعزيز ” موهبة“تعاون مشترك بين 
 لدعم طالب الثانوية الموهوبين

08-04-2021 6 

https://edu.moe.gov.sa/Jouf/Me
diaCenter/News/Pages/Xgi.aspx 

ساعدتني على البحث  2021الحمد: مشاركاتي في إبداع  عليمموقع وزاة الت

 بطريقة علمية
08-04-2021 7 

https://almstqbl.com/2021/04/0
8/11/12/03/ 

صحيفة أضواء 
 المستقبل

يشيد بدور جائزة خليفة التربوية في « موهبة»أمين عام 
 ز ثقافة االبتكارتعزي

08-04-2021 8 

https://mobile.alrayah.org/11724
5/ 

صحيفة الرآية 
 اإللكترونية

ساعدتني على البحث  2021الحمد: مشاركاتي في إبداع 

 بطريقة علمية
08-04-2021 9 

https://www.okaz.com.sa/variety
474?ref=rss&format=si/na/2064

mple&link=link 

السعودية تحصد المركز األول لجائزة « موهبة» عكاظ
 «خليفة»

07-04-2021 10 

https://akher.news/Ksa/419487/  جريدة أخر
 االخبار

السعودية تحصد المركز األول لجائزة « موهبة»
 «خليفة»

07-04-2021 11 

-https://www.alroeya.com/173
76/2209986 

صحيفة الرؤية 
 الدولية

يشيد بدور جائزة خليفة التربوية في « موهبة»أمين عام 
 تعزيز ثقافة االبتكار

07-04-2021 12 

https://lomazoma.com/saudi/84
19728.html 

السعودية تحصد المركز األول لجائزة « موهبة» ا نيوزلوم
 «خليفة»

07-04-2021 13 

https://www.sauress.com/okaz/2
064393 

السعودية تحصد المركز األول لجائزة « موهبة» سعورس
 «خليفة»

07-04-2021 14 

https://www.youmeg.com/88583
/ 

بوابة اليوم 
 اإللكترونية 

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن 
 برنامج موهبة لفصول الموهوبين

07-04-2021 15 

-https://gulf365.com/saudi
news/10090798/-arabia 

دية تحصد المركز األول لجائزة السعو« موهبة» 365الخليج 
 «خليفة»

07-04-2021 16 

-https://gulf365.com/world
news/10090724/ 

يشيد بجائزة خليفة التربوية في « موهبة»أمين عام  365الخليج 
 تعزيز ثقافة االبتكار

07-04-2021 17 

saudi24news.com/2https://www.
-wins-mawhiba-021/04/saudi
-award-khalifa-the-for-place-first

news.html-saudi 

Saudi24news Saudi Mawhiba wins first place for the 
Khalifa Award  

07-04-2021 18 

-https://www.alkhaleej.ae/2021
07/-04 

يشيد بجائزة خليفة التربوية في « موهبة»أمين عام  صحيفة الخليج
 تعزيز ثقافة االبتكار

07-04-2021 19 

news.net/-https://alfajr أمين عام )موهبة( يشيد بجائزة خليفة التربوية في تعزيز  جريدة الفجر
 مياثقافة االبتكار تعليميا وأكادي

07-04-2021 20 

https://lomazoma.com/saudi/84
18841.html 

تدشين المعرض االفتراضي ألعمال الطالب الموهوبين   لوما نيوز
 فنياً بتعليم جدة

07-04-2021 21 
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https://enn.ae/  وكالة أنباء
 اإلمارات

 22 2021-04-07 أمين عام "موهبة" يشيد بدور جائزة خليفة

https://dotalkhaleej.com/arab/2
769570/ 

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن  دوت الخليج
 برنامج موهبة لفصول الموهوبين

07-04-2021 23 

https://www.sabaharabi.com/45
3655 

الصباح بوابة 
 العربي

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن 
 برنامج موهبة لفصول الموهوبين

07-04-2021 24 

https://www.alittihad.ae/news/ أمين عام "موهبة" يشيد بدور جائزة خليفة التربوية في  االتحاد
 ة االبتكار تعليميا وأكاديمياتعزيز ثقاف

07-04-2021 25 

https://goldenpress.news/2021/0
4/07/xp/ 

مجلة جولدن 
 بريس

 26 2021-04-07 السعودية تعلن عن نتائج برنامج الموهوبين

jalia.com/2021/04/07/-https://al 27 2021-04-07 ويةة خليفة التربالمملكة تحصد المركز األول لجائز الجالية 

https://menafn.com/1101875190
/ 

Menafn Saudi Mawhiba foundation commends 
Khalifa Award for Education on efforts to 

promote innovation 

07-04-2021 28 

http://www.wam.ae/en/details/
1395302925049 

Emirates 
News Agency 

 Saudi Mawhiba foundation commends 
Khalifa Award for Education on efforts to 

promote innovation 

07-04-2021 29 

-com/newshttps://newsformy.
564147.html 

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن  نيوز فور مي
 برنامج موهبة لفصول الموهوبين

07-04-2021 30 

https://www.elkalimanews.com/
119415 

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن  جريدة الكلمة
 برنامج موهبة لفصول الموهوبين

07-04-2021 31 

https://www.elzmannews.com/3
50047 

السعودية تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية  جريدة الزمان
 عن برنامج موهبة

07-04-2021 32 

-https://emirati.news/saudi
-commends-foundation-mawhiba
-on-education-for-award-khalifa

innovation/-promote-to-efforts 

Emirati News Saudi Mawhiba foundation commends 
Khalifa Award for Education on efforts to 

promote innovation 

07-04-2021 33 

-https://newsformy.com/news
563856.html 

أمين عام 'موهبة' يشيد بدور جائزة خليفة التربوية في  نيوز فور مي
 تعزيز ثقافة االبتكار تعليميا وأكاديميا

07-04-2021 34 

https://lomazoma.com/saudi/84
17163.html 

اخبار السعودية مدير تعليم جدة ُيدشن معرض افتراضي  لوما نيوز
 ألعمال الطالب الموهوبين فنياً 

07-04-2021 35 

https://www.urdupoint.com/en/
-mawhiba-east/saudi-middle
-khalifa-commends-foundation

1216170.html-awa 

UrduPoint Saudi Mawhiba Foundation Commends 
Khalifa Award For Education On Efforts To 

Promote Innovation 

07-04-2021 36 

https://www.lastdubai.com/ 37 2021-04-07 يد بدور جائزة خليفة التربويةأمين عام 'موهبة' يش الست دبي 

https://www.sauress.com/almadi
na/1726479 

 38 2021-04-07 «عن بعد»مقياس موهبة للقدرات العقلية ألول مرة  سعورس

http://www.uaenewsapp.com/1/
Article/2068/207174617 

UAE News  أمين عام 'موهبة'يشيد بدور جائزة خليفة التربوية في
 تعزيز ثقافة االبتكار تعليميا وأكاديميا

07-04-2021 39 

https://www.pakistanpoint.com/
l1216098.htm-ar/news/uae/story 

Pakistan 
Point 

أمين عام "موهبة" يشيد بدور جائزة خليفة التربوية في 
 تعزيز ثقافة االبتكار تعليميا وأكاديميا

07-04-2021 40 

https://www.alyaum.com/article
s/6316388/ 

 41 2021-04-07 شاف قدرات الطلبةمسارات أساسية الكت 4«.. موهبة» اليوم

-http://www.al
jazirah.com/2021/20210407/fe3.

htm 

للقدرات « موهبة»هيئة تقويم التعليم  تجري مقياس  الجزيرة
 العقلية المتعددة

07-04-2021 42 

https://vb.shmran.net/showthre
ad.php?s=821aef925754bb0350b

734efe7996474&p=456139 

 24البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يعلن نتائج  شمران

 ألف طالب وطالبة
07-04-2021 43 

https://enn.ae/
https://enn.ae/
https://dotalkhaleej.com/arab/2769570/
https://dotalkhaleej.com/arab/2769570/
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https://www.educationcurricula.
net/wp/?p=57938 

نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين ألكثر من  مناهج نت
 ألف طالب وطالبة 24

07-04-2021 44 

07928/https://akher.news/Ksa/4  جريدة أخر
 االخبار

للقدرات « موهبة»هيئة تقويم التعليم تجري مقياس 
 عن بعد« ألول مرة»العقلية المتعددة 

07-04-2021 45 

https://www.taatwr.com/2021/0
4/07/ 

وهوبين ألكثر من نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الم تطور التعليمي
 ألف طالب وطالبة 24

06-04-2021 46 

https://www.alriyadh.com/18792
30 

 47 2021-04-06 المملكة تتوج بذهبية معرض موسكو لالختراعات جريدة الرياض

-https://www.school
40.com/2021/04/07/ 

المدرسة 
 عوديةالس

نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين ألكثر من 
 ألف طالب وطالبة 24

06-04-2021 48 

https://albiladdaily.com/2021/04
/07/ 

 49 2021-04-06 آالف طالب وطالبة يخضعون لقياس القدرات عن بعد 4 جريدة البالد  

https://albiladdaily.com/2021/04
/07/ 

 50 2021-04-06 المملكة تحصد جائزة المشاريع المبتكرة جريدة البالد  

-https://www.al
madina.com/article/726479/ 

 51 2021-04-06 «عن بعد»مقياس موهبة للقدرات العقلية ألول مرة  صحيفة المدينة

-https://gulf365.com/saudi
news/10084768/-arabia 

تقويم التعليم تجري مقياس موهبة للقدرات العقلية  365الخليج 
 ألول مرة عن بعدالمتعددة 

06-04-2021 52 

https://adabepress.blogspot.com
post_43.html-/2021/04/blog 

أسماء الفائزين بجائزة "خليفة التربوية"  لدورتها الرابعة  أدب برس
 عشرة

06-04-2021 53 

http://alqhat.com/beta/archives/
302497 

في « ابن كثير»مشروًعا ابتكارًيا لـ  31في القطيف..  القطيف اليوم

 ختام البرنامج اإلثرائي للموهوبين
06-04-2021 54 

https://makkahnewspaper.com/a
rticle/1535321/ 

هيئة تقويم التعليم تجري مقياس موهبة للمرة األولى عن  صحيفة مكة
 بعد

06-04-2021 55 

https://www.athrnews.org/athr4
75192pp 

صحيفة اثر 
 االلكترونية

ليم والتدريب بالشراكة مع موهبة ُتجري هيئة تقويم التع
عن ” ألول مرة“مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة 

 بعد

06-04-2021 56 

https://www.masralyoum.net/ks
a/7864271/ 

لية تقويم التعليم تجري مقياس موهبة للقدرات العق مصر اليوم
 المتعددة ألول مرة عن بعد

06-04-2021 57 

https://sauduuuu2030.wordpress
.com/2021/04/06/ 

تقويم التعليم تجري مقياس موهبة للقدرات العقلية  اخبار المملكة
 المتعددة ألول مرة عن بعد

06-04-2021 58 

ttps://lomazoma.com/saudi/84h
14786.html 

تقويم التعليم تجري مقياس موهبة للقدرات العقلية  لوما نيو
 المتعددة ألول مرة عن بعد

06-04-2021 59 

https://almowatennet.wordpress
.com/2021/04/06/ 

يم التعليم تجري مقياس موهبة للقدرات العقلية تقو المواطن
 المتعددة ألول مرة عن بعد

06-04-2021 60 

-https://www.misr
alan.com/11226564 

تقويم التعليم تجري مقياس موهبة للقدرات العقلية  مصر االن
 المتعددة ألول مرة عن بعد  

06-04-2021 61 

24.com/356087/-https://ham  صحيفة هام
 اإللكترونية 

هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع موهبة ُتجري 
عن ” ألول مرة“مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة 

 بعد

06-04-2021 62 

ode/https://www.sayidaty.net/n
1206436/ 

تقويم التعليم بالشراكة مع موهبة ُتجري مقياس موهبة  سيدتي
 للقدرات العقلية عن بعد

06-04-2021 63 

http://www.eshraqlife.net/35666
2.html 

صحيفة إشراق 
 اليف

موهبة  هيئة تقويم التعليم والتدريب ُتجري مقياس
 للقدرات العقلية 

06-04-2021 64 

https://www.faifaonline.net/port
al/2021/04/06/601279 

ُتجري مقياس موهبة للقدرات العقلية ” تقويم التعليم“ صحيفة فيفاء 
 المتعددة

06-04-2021 65 

lomazoma.com/saudi/84https://
13195.html 

ُتجري مقياس ” تقويم التعليم“اخبار السعودية اليوم  لوما نيوز
 موهبة للقدرات العقلية المتعددة

06-04-2021 66 

https://www.aseernp.com/ لعقلية ُتجري مقياس موهبة للقدرات ا” تقويم التعليم“ عسير نيوز
 المتعددة

06-04-2021 67 
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Saudi Arabia Grabs 1st Place of Khalifa 
Award for Education’s Gifted Classes’ 

Mawhiba Program 

06-04-2021 68 

hadth.com/?p=341316-https://al  صحيفة الحدث
 اإللكترونية

هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع موهبة ُتجري 
عن ” ألول مرة“مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة 

 بعد

06-04-2021 69 

https://akher.news/Ksa/398881/
%D8%A8%D8%B9%D8%AF 

جريدة أخر 
 االخبار

هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع موهبة ُتجري 
مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة "ألول مرة" عن 

 بعد

06-04-2021 71 

https://almstqbl.com/2021/04/0
2/25/34/6/1 

صحيفة أضواء 
 المستقبل

بالشراكة مع موهبة ُتجري مقياس موهبة ” تقويم التعليم“
 عن بعد” ألول مرة“للقدرات العقلية المتعددة 

06-04-2021 72 

https://www.alriyadh.com/18790
83 

"تقويم التعليم" ُتجري مقياس موهبة للقدرات العقلية  جريدة الرياض
 المتعددة

06-04-2021 73 

-https://www.al
madina.com/article/726362/ 

هيئة تقويم التعليم و"موهبة" ُتجريان مقياسا للقدرات  صحيفة المدينة
 العقلية "ألول مرة" عن بعد

06-04-2021 74 

https://www.aleqt.com/node/20
65881 

صحيفة 
 صادية االقت

"التعليم والتدريب" و "موهبة" يجريان مقياس القدرات 
 العقلية المتعددة ألول مرة "عن بعد"

06-04-2021 75 

-https://www.al
madina.com/article/726362/ 

مقياسا للقدرات  هيئة تقويم التعليم و"موهبة" ُتجريان صحيفة المدينة
 العقلية "ألول مرة" عن بعد

06-04-2021 76 

-https://newsformy.com/news
561966.html 

هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع موهبة ُتجري  نيوز فور مي
مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة "ألول مرة" عن 

 بعد

06-04-2021 77 

wfullhttps://www.spa.gov.sa/vie
story.php?lang=ar&newsid=2211

697 

وكالة األنباء 
 السعودية

هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع موهبة ُتجري 
مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة "ألول مرة" عن 

 بعد

06-04-2021 78 

https://www.spa.gov.sa/viewstor
y.php?newsid=2211582 

وكالة األنباء 
 ةالسعودي

Saudi Arabia Grabs 1st Place of Khalifa 
Award for Education's Gifted Classes' 

Mawhiba Program  

06-04-2021 79 

https://dora.sa/?p=57327  صحيفة درة
 اإللكترونية

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن 
 ج موهبة برنام

06-04-2021 80 

http://www.alriyadhdaily.com/ar
ticle/e7b610cc1f32405e91f16910

3d85fe32 

Riyadh Daily Saudi Arabia Grabs 1st Place of Khalifa 
Award for Education's Gifted Classes' 

Mawhiba Program 

06-04-2021 81 

-http://www.al
jazirah.com/2021/20210406/ln27

.htm 

 82 2021-04-06 المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية الجزيرة

gZhttps://api.sabq.org/rSXf  صحيفة سبق
 اإللكترونية

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن 
 برنامج "موهبة"

05-04-2021 83 

https://www.aleqt.com/node/20
65671 

صحيفة 
 االقتصادية

 84 2021-04-05 المملكة األولى عربيا في البرامج التعليمية المبتكرة

https://akher.news/Ksa/395347/  جريدة أخر
 االخبار

لحماية األسطح من « نانو أكسيد القرافين»سلطانة.. 
 حرارة الشمس

05-04-2021 85 

-https://gulf365.com/saudi
news/10078606/-arabia 

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن  365ج الخلي
 برنامج موهبة

05-04-2021 86 

https://balasmer.com/378516.ht
ml 

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن  صحيفة بللسمر
 برنامج "موهبة"

05-04-2021 87 

-https://www.al
madina.com/article/726296/ 

لحماية األسطح من « نانو أكسيد القرافين»سلطانة..  صحيفة المدينة
 حرارة الشمس

05-04-2021 88 

https://www.sra7h.com/  صحيفة صراحة
 اإللكترونية 
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hadth.com/?p=341167-https://al  صحيفة الحدث
 اإللكترونية

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن 
 برنامج موهبة لفصول الموهوبين

05-04-2021 90 

https://makkahnewspaper.com/a
rticle/1535248/ 

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن  صحيفة مكة
 برنامج موهبة

05-04-2021 91 

www.masralyoum.net/kshttps://
a/7861981/ 

 92 2021-04-05 تحصد المركز األول لـ جائزة خليفة التربوية مصر اليوم

https://waadnews.com/2021/04/  صحيفة وعد
الشمال 

 اإللكترونية

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن 
 برنامج موهبة

05-04-2021 93 

https://www.sauress.com/almow
aten/3480042 

السعودية تحصد المركز األول ل جائزة خليفة التربوية  سعورس
2021 

05-04-2021 94 

https://profilenews.net/?p=4552
83 

صحيفة بروفايل 
 اإللكترونية 

ن المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية ع
 موهبة“برنامج 

05-04-2021 95 

-https://gulf365.com/saudi
news/10077728/-arabia 

السعودية تحصد المركز األول لـ جائزة خليفة التربوية  365الخليج 
2021 

05-04-2021 96 

https://www.swiftnewz.com/arc
ves/193848hi 

خليفة التربوية عن المملكة تحصد المركز األول لجائزة  سويفت نيوز
 برنامج موهبة 

05-04-2021 97 

https://ajel.sa/4dZ5gV/  صحيفة عاجل
 اإللكترونية

السعودية تفوز بالمركز األول لجائزة خليفة التربوية 
 «فصول موهبة»ببرنامج 

05-04-2021 98 

https://sauduuuu2030.wordpress
.com/2021/04/05 

السعودية تحصد المركز األول لـ جائزة خليفة التربوية  اخبار المملكة
2021 

05-04-2021 99 

https://lomazoma.com/saudi/84
10064.html 

زة خليفة التربوية السعودية تحصد المركز األول لـ جائ لوما نيوز
2021 

05-04-2021 100 

news.net/-https://alfajr فائزاً وفائزة بجائزة  27منصور بن زايد يعتمد أسماء  جريدة الفجر

 خليفة التربوية محلياً وعربياً 
05-04-2021 101 

https://www.almowaten.net/202
1/04 

السعودية تحصد المركز األول لـ جائزة خليفة التربوية  المواطن
2021 

05-04-2021 102 

https://www.spa.gov.sa/viewstor
y.php?lang=ar&newsid=2211555 

وكالة األنباء 
 السعودية

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن 
 رنامج موهبة لفصول الموهوبينب

05-04-2021 103 

https://akher.news/Ksa/392022/  جريدة أخر
 االخبار

 104 2021-04-05 المملكة تتصدر عربياً في البرامج التعليمية المبتكرة

https://www.nafeza2world.com/
Alm/609820-Al-Akhbar 

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن  نافذة على العالم
 برنامج "موهبة"

05-04-2021 105 

https://headtopics.com/sa/15751
19580499-604160516086272 

Head Topics  المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن
 برنامج 'موهبة'

05-04-2021 106 

-https://www.al
madina.com/article/726247/ 

 107 2021-04-05 المملكة تتصدر عربياً في البرامج التعليمية المبتكرة صحيفة المدينة 

https://mobile.sabq.org/rSXfgZ  صحيفة سبق
 اإللكترونية

جائزة خليفة التربوية عن المملكة تحصد المركز األول ل
 برنامج "موهبة"

05-04-2021 108 

https://oassf.net/931819/  صحيفة وصف
 اإللكترونية

السعودية تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية 
 ”موهبة“عن برنامج 

05-04-2021 109 

-https://www.al
madina.com/article/726247/ 

 110 2021-04-05 المملكة تتصدر عربياً في البرامج التعليمية المبتكرة صحيفة المدينة 

https://jeddahnow.sa/ وخدمات مبدع ومبدعة في برامج  11000ترشيح  جدة االن

 موهبة
05-04-2021 111 

https://3yonnews.com/1611111  شبكة عيون
 اإلخبارية 

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن 
 برنامج "موهبة"

05-04-2021 112 

-https://www.gulfeyes.net/saudi
arabia/4979542 

ة التربوية عن المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليف عيون الخليج
 برنامج "موهبة"

05-04-2021 113 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3859955.html 

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن  حمرين نيوز
 برنامج "موهبة"

05-04-2021 114 
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https://sabq.org/rSXfgZ  صحيفة سبق
 اإللكترونية

ول لجائزة خليفة التربوية عن المملكة تحصد المركز األ
 برنامج "موهبة"

05-04-2021 115 

https://lomazoma.com/saudi/84
09272.html 

اخبار السعودية المملكة تحصد المركز األول لجائزة  لوما نيوز
 خليفة التربوية عن برنامج موهبة لفصول الموهوبين

05-04-2021 116 

https://makkahnewspaper.com/a
rticle/1535190/ 

المملكة تحصد المركز األول لجائزة خليفة التربوية عن  صحيفة مكة
 برنامج موهبة لفصول الموهوبين

05-04-2021 117 

http://hattpost.com/ 118 2021-04-05 14تعلن عن أسماء الفائزين في الدورة ” يةخليفة التربو“ هات بوست 

https://saudi.sahafahn.net/show
10871507.html 

sahafahn موهبة ” البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في ”
 ألف طالب وطالبة 24يعلن نتائج 

05-04-2021 119 

-arab-https://gulf365.com/united
news/10075150/-emirates 

فائزاً بجائزة خليفة  27منصور بن زايد يعتمد أسماء  365الخليج 

 التربوية محلياً وعربياً 
05-04-2021 120 

https://www.4mnews.com/2021/
05/04/ 

News  24البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يعلن نتائج 

 ألف طالب وطالبة
05-04-2021 121 

https://www.makkahnews.net/5
241090.html 

صحيفة مكة 
 اإللكترونية

” موهبة ” البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في
 ألف طالب وطالبة 24يعلن نتائج 

05-04-2021 122 

https://almstqbl.com/2021/04/0
5/13/31/06/ 

صحيفة أضواء 
 المستقبل

فائزاً بجائزة خليفة  27منصور بن زايد يعتمد أسماء 

 التربوية محلياً وعربياً 
05-04-2021 123 

-tps://gulf365.com/worldht
news/10074862/ 

فائزاً وفائزة بجائزة  27منصور بن زايد يعتمد أسماء  365الخليج 

 خليفة التربوية محلياً وعربياً 
05-04-2021 124 

https://lomazoma.com/emarat/8
408120.html 

اخبار االمارات "خليفة التربوية" تعلن عن أسماء  لوما نيوز
 االمارات 14الدورة الفائزين في 

05-04-2021 125 

http://www.uaenewsapp.com/1/
Article/2068/207108126 

UAE News “14تعلن عن أسماء الفائزين في الدورة ” خليفة التربوية 

 اخبار االمارات العاجلة –
05-04-2021 126 

https://www.emaratyah.ae/1794
760.html 

Emaratyah “127 2021-04-05 14لن عن أسماء الفائزين في الدورة تع” خليفة التربوية 

-https://news
ejazah.com/2021/04/05/ 

news-ejazah  إعالن نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين
 ألف طالب وطالبة 24ألكثر من 

05-04-2021 128 

-arab-https://gulf365.com/united
news/10074586/-emirates 

فائزاً  27االمارات | منصور بن زايد يعتمد أسماء  365الخليج 

 وفائزة بجائزة خليفة التربوية
05-04-2021 129 

https://akher.news/More/38683
4/ 

جريدة أخر 
 االخبار

 130 2021-04-05 14"خليفة التربوية" تعلن عن أسماء الفائزين في الدورة 

https://www.albayan.ae/uae/ne
1.4133188-05-04-ws/2021 

 131 2021-04-05 14"خليفة التربوية" تعلن عن أسماء الفائزين في الدورة  البيان

https://www.sayidaty.net/node/
1205751/ 

ألف مبدع ومبدعة في برامج وخدمات  11ترشيح  سيدتي

 موهبة
05-04-2021 132 

https://www.alittihad.ae/news/ فائزاً بجائزة خليفة  27منصور بن زايد يعتمد أسماء  االتحاد

 التربوية محلياً وعربياً 
05-04-2021 133 

https://akher.news/Uae/386237/  جريدة أخر
 االخبار

فائزاً وفائزة بجائزة  27زايد يعتمد أسماء منصور بن 

 خليفة التربوية
05-04-2021 134 

-https://lomazoma.com/egypt
sport/8407765.html 

 27اخبار االمارات " منصور بن زايد يعتمد أسماء  لوما نيوز

 فائزاً وفائزة بجائزة خليفة التربوية "
05-04-2021 135 

http://www.uaenewsapp.com/1/
Article/2068/207104879 

UAE News  فائزاً وفائزة بجائزة  27منصور بن زايد يعتمد أسماء

 خليفة التربوية
05-04-2021 136 

https://www.saudiah.news/2021
/04/05/ 

موهوبين نتائج البرنامج الوطني للكشف عن ال” موهبة“ سعودية نيوز
 11في عامه الـ

05-04-2021 137 

https://www.emaratyah.ae/1794
702.html 

Emaratyah  فائزاً وفائزة بجائزة  27منصور بن زايد يعتمد أسماء

 خليفة التربوية
05-04-2021 138 

https://www.emaratalyoum.com
-05-04-section/other/2021-/local

1.1474352 

فائزاً وفائزة بجائزة  27منصور بن زايد يعتمد أسماء  اإلمارات اليوم 
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https://www.4mnews.com/2021/04/05/
https://www.4mnews.com/2021/04/05/
https://www.makkahnews.net/5241090.html
https://www.makkahnews.net/5241090.html
https://gulf365.com/world-news/10074862/
https://gulf365.com/world-news/10074862/
https://news-ejazah.com/2021/04/05/
https://news-ejazah.com/2021/04/05/
https://gulf365.com/united-arab-emirates-news/10074586/
https://gulf365.com/united-arab-emirates-news/10074586/
https://akher.news/More/386834/
https://akher.news/More/386834/
https://www.albayan.ae/uae/news/2021-04-05-1.4133188
https://www.albayan.ae/uae/news/2021-04-05-1.4133188
https://www.sayidaty.net/node/1205751/
https://www.sayidaty.net/node/1205751/
https://www.alittihad.ae/news/
https://www.alittihad.ae/news/
https://akher.news/Uae/386237/
https://akher.news/Uae/386237/
https://www.saudiah.news/2021/04/05/
https://www.saudiah.news/2021/04/05/
https://www.emaratyah.ae/1794702.html
https://www.emaratyah.ae/1794702.html


 
 

 

https://www.sauress.com/almadi
na/1726152 

 140 2021-04-05 ألف طالب وطالبة 24يعلن نتائج « الوطني للموهوبين» سعورس

https://www.msrdy.com/ للقدرات العقلية برقم  1442/2021نتائج مقياس موهبة  مصر النهاردة

 الهوية
05-04-2021 141 

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

x?id=326424.asp 

اتحاد وكاالت 
أنباء دول منظمة 
 التعاون اإلسالمي

البرنامج الوطني السعودي للكشف عن الموهوبين يعلن 
 ألف طالب وطالبة 24نتائج 

05-04-2021 142 

https://www.aleqt.com/node/20
64916 

صحيفة 
 االقتصادية 

الشريك العلمي لألولمبياد الوطني « السعودية زين»
 «إبداع»لإلبداع العلمي 

05-04-2021 143 

http://aroundworld24.com/2021
-reaches-program-/04/04/student
-gifted-new-of-thousands

arabia/-saudi-across-children 

aroundworld
24 

Student program reaches thousands of 
new gifted children across Saudi Arabia  

05-04-2021 144 

https://albiladdaily.com/2021/04
/05/ 

ألف طالب  24البرنامج الوطني للموهوبين يعلن نتائج  جريدة البالد  

 وطالبة
05-04-2021 145 

https://lomazoma.com/saudi/84
687.html06 

 146 2021-04-05 ألف طالب وطالبة 24يعلن نتائج « الوطني للموهوبين» لوما نيوز

https://akher.news/Ksa/384055/  جريدة أخر
 االخبار

 147 2021-04-05 ألف طالب وطالبة 24يعلن نتائج « الوطني للموهوبين»

.arabnews.com/nodhttps://www
arabia-e/1837596/saudi 

Arab News Student program reaches thousands of 
new gifted children 

05-04-2021 148 

-https://www.al
madina.com/article/726152/ 

 149 2021-04-05 ألف طالب وطالبة 24يعلن نتائج  «الوطني للموهوبين» صحيفة المدينة 

https://www.aleqt.com/node/20
64731 

صحيفة 
 االقتصادية

 24البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يعلن نتائج 

 ألف طالب وطالبة
05-04-2021 150 

https://www.msrdy.com/
https://www.msrdy.com/
http://una-oic.org/page/public/news_details.aspx?id=326424
http://una-oic.org/page/public/news_details.aspx?id=326424
http://una-oic.org/page/public/news_details.aspx?id=326424
http://una-oic.org/page/public/news_details.aspx?id=326424
https://www.aleqt.com/node/2064916
https://www.aleqt.com/node/2064916
https://albiladdaily.com/2021/04/05/
https://albiladdaily.com/2021/04/05/
https://akher.news/Ksa/384055/
https://akher.news/Ksa/384055/
https://www.al-madina.com/article/726152/
https://www.al-madina.com/article/726152/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسة الملك عبدالعزيز  أخبار

ورجاله للموهبة واإلبداع 

 "موهبة"

 رصد المقابالت

 والشهادات اإلعالمية 

2 



 
 

 

 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

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

القنوات 
الرياضية 
 السعودية

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

@mawhiba   وحديثه عن المنتخب السعودي للعلوم

 والهندسة.

11-04-2021 1 

https://twitter.com/mawhiba/st
atus/1381343653579403264 

د. فاطمة آل همالن الباحثة في مجال الفيروسات في  موهبة
ملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث مستشفى ال

@kfshrc   برامج تدريبية كجوائز لطلبة في  4والذي قدم

: الجميع فائزون،وهدفنا تأسيس البحث  2021#ابداع_

العلمي واالبتكار في المملكة،وشبابنا هم المستقبل وعلماؤه، 
 وحريصون على االستثمار في العقول.

11-04-2021 2 

https://www.youtube.com/watc
h?v=e_IV3zkFcts&t=113s 

 -يوتيوب 
حساب تركي 

 العروي

ختام برنامج الكريستاالت والبوليمرات إبداع الموهوبين 
 وبعض اعمالهم

10-04-2021 3 

https://twitter.com/alekhbariya
_net/status/1380577665766330

371?s=24 

طالبات موهبة يشاركن في أولمبياد البنات األوروبي  اإلخبارية.نت
 للرياضيات

09-04-2021 4 

magazine.sayidaty.net/bhttps://
ooks/peuy/#p=94 

الدولية. أحالم وطموحات  ISEF 2021استعداداً لمسابقة  مجلة سيدتي

 مواهب سعودية
09-04-2021 5 

https://twitter.com/Studioekhb
721693020ariy/status/13800713

16 

مراسل #اإلخبارية: توقيع اتفاقية بين جامعة الملك  برنامج اليوم
عبدالعزيز و "موهبة" بهدف تسريع الطالب في المناهج 

 الدراسية 

08-04-2021 6 

a_khttps://twitter.com/alarabiy
sa/status/137908317950464409

9?s=21 

العربية 
 السعودية

% نسبة  96نائب أمين عام "موهبة" لـ #العربية: 

 السعوديين المنضمين إلى برنامج الكشف عن الموهوبين
05-04-2021 7 

tter.com/alarabiya_khttps://twi
sa/status/137908277279976244

1?s=21 

العربية 
 السعودية

ألف طالب وطالبة ينضمون إلى برنامج  11أكثر من  

 "موهبة" للكشف عن الموهوبين في #السعودية هذا العام
05-04-2021 8 

https://www.facebook.com/AlA
rabiya.Saudi/posts/30062357729

93342 

العربية 
 السعودية

ألف طالب وطالبة ينضمون إلى برنامج  11أكثر من 

 "موهبة" للكشف عن الموهوبين في #السعودية هذا العام
05-04-2021 9 

https://twitter.com/YaHalaShow
/status/1379129914222379012 

أمين عام مؤسسة الملك  -الدكتور سعود المتحمي  برنامج ياهال
 عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة":

ألف موهبة،  11في العام األخير تم اكتشاف أكثر من 

ب وطالبة في ألف طال 140وخالل عشر سنوات تجاوزنا 

 المملكة 

05-04-2021 10 

https://twitter.com/YaHalaShow
/status/1379128375026016262 

أمين عام مؤسسة الملك  -الدكتور سعود المتحمي  برنامج ياهال
 اع "موهبة":عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبد

لدينا برامج الكتشاف المواهب في دول الخليج، ولدينا 
 أيضا طالب من كل دول العالم

05-04-2021 11 

https://twitter.com/YaHalaShow
/status/1379127635331194884 

هبة وعام من اإلنجازات.. رحلة الطالب منذ طالب مو برنامج ياهال
 االكتشاف حتى ما بعد التخرج 

05-04-2021 12 

https://twitter.com/emarattv/st
atus/1378754637172506625 

 معالي د. سعود سعيد المتحمي قناة اإلمارات
ة المؤسسة لتمكين الموهبة واإلبداع للنهوض "رؤي

 بالمواهب اإلنسانية"

04-04-2021 13 
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 أخبار عامة عن الموهبة
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 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://www.albiladpress.com/n
.ews/2021/4563/spaces/702301

html 

صحيفة البالد 
 اإللكترونية

 1 2021-04-11 مدارس حكومية تتابع تطوير مواهب طلبتها من المنزل

https://www.instagram.com/p/
CNhf1yUBreI 

في ظل الجائحة، فهي لم تقتصر على الجانب التعليمي  انستجرام
ا شملت مختلف الجوانب المرتبطة باألبناء فقط، وإنم

الطلبة، بما في ذلك جانب الموهبة واإلبداع، حيث لجأت 
المدارس إلى طرائق مميزة لضمان تشجيع طلبتها 

الموهوبين والمبدعين على االستمرار في تطوير قدراتهم 
 …بالوسائ 

11-04-2021 2 

https://alwatannews.net/article
/935223/ 

 3 2021-04-11 مدارس حكومية تتابع تطوير مواهب طلبتها من المنزل الوطن

http://newspaper.su.edu.sa/?p=
17409 

صحيفة جامعة 
 شقراء

فعاليات لتنمية مهارات كلية إدارة األعمال بعفيف تقيم عدة 
 الطالبات

06-04-2021 4 

https://alwatan.ae/?p=771713 فائزاً وفائزة بجائزة  27منصور بن زايد يعتمد أسماء  جريدة الوطن

 خليفة التربوية محلياً وعربياً 
05-04-2021 5 
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