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مؤسسة الملك عبدالعزيز  أخبار

ورجاله للموهبة واإلبداع 

 "موهبة"



 
 

 

 # التاريخ  عنوان الخبر  المصدر  الرابط 

https://msaihat.com/30967  مجتمع سيهات 
سبعة طالب من مدارس التهذيب يتأهلون إلى ملتقى  

 1 2021-06-13 الصيف 

http://umalhamam.net/?act=artc
&id=14990   شبكة أم الحمام 

تأهل ثمانية وعشرين موهوبا إلى ملتقى الصيف بتعليم  
 2 2021-06-13 القطيف 

https://www.sauress.com/tareeb
news/6558321  3 2021-06-13 انطالق برنامج موهبة اإلثرائي بالشراكة مع خمس جامعات  سعروس 

https://cutt.us/OlyAx  4 2021-06-13 آالف من طلبة المملكة يتحولون إلى أطباء  6 مصر اليوم 

https://cutt.us/imF4X 

صحيفة مكة  
 المكرمة 

آالف طالب يتحولون إلى أطباء ومهندسين وعلماء في   6
 5 2021-06-13 مجاال  23

https://cutt.us/ep9In  األخبار 
المملكة.. انطالق برنامج  آالف طالب في  6يستفيد منه  

 6 2021-06-13 جامعات   5»موهبة« اإلثرائي بالشراكة مع 

-https://una
oic.org/page/public/news_detail

s.aspx?id=328130 

أتحاد وكاالت أنباء  
دول منظمة  

 7 2021-06-13 السعودية: "موهبة" تطلق برنامجها اإلثرائي األكاديمي  اإلسالمي التعاون 

https://ghrannews.com/235055/ 

صحيفة غراس  
 8 2021-06-13 جامعات   5انطالق برنامج »موهبة« اإلثرائي بالشراكة مع   اإللكترونية 

https://alraynews.net/6558321.ht
m 9 2021-06-13 انطالق برنامج موهبة اإلثرائي بالشراكة مع خمس جامعات  صحيفة الرآي 

https://www.alifnews.in/mawhiba
-in-launched-program-enriching-

-five-with-artnershipp
niversities/u Alif News 

Mawhiba Enriching Program launched 
in partnership with five universities 13-06-2021 10 

https://cutt.us/YrlUb  إشراقة الرؤية 
يستفيد منه ستة آالف طالب بالمملكة.. انطالق برنامج  

 11 2021-06-13 “موهبة” اإلثرائي بالشراكة مع خمس جامعات 

https://cutt.us/xvB8H 

Saudi 
Gazette 

Mawhiba Enriching Program launched 
in partnership with five universities 13-06-2021 12 

https://cutt.us/ydVI9  دار األخبار 
طالب.. انطالق برنامج " موهبة "  بمشاركة ستة آالف  

 13 2021-06-13 اإلثرائي بالشراكة مع خمس جامعات 

https://api.sabq.org/KcZbsf 

صحيفة سبق  
 اإللكترونية 

آالف طالب يتحولون إلى أطباء ومهندسين وعلماء بـ   6
 14 2021-06-13 يوماً  21مجاالً لـ  23

news.com/164202/-https://majlis Majlis News 
آالف طالب في المملكة.. انطالق برنامج   6يستفيد منه  

 15 2021-06-13 جامعات   5»موهبة« اإلثرائي بالشراكة مع 

https://cutt.us/GvrKs  مصر اليوم 
آالف طالب في المملكة.. انطالق برنامج   6يستفيد منه  

 16 2021-06-13 جامعات   5»موهبة« اإلثرائي بالشراكة مع 

https://www.okaz.com.sa/news/l
ocal/2071814  صحيفة عكاظ 

آالف طالب في المملكة.. انطالق برنامج   6يستفيد منه  
 17 2021-06-13 جامعات   5»موهبة« اإلثرائي بالشراكة مع 

https://cutt.us/iR7Hi  365الخليج 
آالف طالب بالمملكة .. انطالق برنامج ”  6يستفيد منه  

 18 2021-06-13 موهبة ” اإلثرائي بالشراكة مع خمس جامعات 

http://alriyadhdaily.com/article/d
71450b8b13e4cf98d90eab3d6469

68c Riyadh Daily 

Mawhiba Enriching Program Launched 
in Partnership with Five Universities 

to Benefit 6,000 Students in Saudi 
Arabia 13-06-2021 19 

https://albiladdaily.com/2021/06/
-kingdom-the-of-thousand-13/6

doctors/-to-turning-tudentss 
جريدة البالد  

 السعودية 
  21آالف طالب سعودي يتحولون إلى أطباء ومهندسين لـ 6

 ً  20 2021-06-13 يوما

https://cutt.us/WDoMy 

صحيفة وعد  
 الشمال اإلخبارية 

انطالق برنامج ” موهبة ” اإلثرائي بالشراكة مع خمس  
 21 2021-06-13 جامعات محلية 

https://cutt.us/QQv06  365الخليج 
آالف طالب يتحولون إلى أطباء ومهندسين وعلماء بـ   6

 22 2021-06-13 يوماً  21مجاالً لـ  23

https://www.spa.gov.sa/viewstor
y.php?lang=en&newsid=224009

7 
وكالة األنباء  

 السعودية 

Mawhiba Enriching Program Launched 
in Partnership with Five Universities 

to Benefit 6,000 Students in Saudi 
Arabia 13-06-2021 23 

https://msaihat.com/30967
http://umalhamam.net/?act=artc&id=14990
http://umalhamam.net/?act=artc&id=14990
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https://api.sabq.org/KcZbsf
https://majlis-news.com/164202/
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https://saudi.sahafahn.net/news
11339053.html 

صحافة نت 
 السعودية 

أالف طالب بالمملكة .. انطالق برنامج   6يستفيد منه  
 24 2021-06-13 "موهبة" اإلثرائي بالشراكة مع خمس جامعات 

https://cutt.us/xOgVa  مصر اليوم 
يتحولون إلى أطباء ومهندسين وعلماء بـ  آالف طالب  6

 25 2021-06-13 يوماً  21مجاالً لـ  23

https://www.nafeza2world.com/A
Alm/703297-Al-khbar  نافذة على العالم 

وعلماء بـ  آالف طالب يتحولون إلى أطباء ومهندسين  6
 26 2021-06-13 يوماً  21مجاالً لـ  23

https://www.ry20.com/211852  بالغ 
آالف طالب بالمملكة .. انطالق برنامج ”  6يستفيد منه  

 27 2021-06-13 موهبة ” اإلثرائي بالشراكة مع خمس جامعات 

https://almstqbl.com/2021/06/13/
14/11/19/ 

صحيفة أضواء  
 المستقبل 

يستفيد منه ستة آالف طالب بالمملكة .. انطالق برنامج ”  
 28 2021-06-13 موهبة ” اإلثرائي بالشراكة مع خمس جامعات 

-https://www.gulfeyes.net/saudi
arabia/5024241  عيون الخليج 

آالف طالب يتحولون إلى أطباء ومهندسين وعلماء بـ   6
 29 2021-06-13 يوماً  21مجاالً لـ  23

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3904653.html  حمرين نيوز 

آالف طالب يتحولون إلى أطباء ومهندسين وعلماء بـ   6
 30 2021-06-13 يوماً  21مجاالً لـ  23

https://3yonnews.com/1630222 

شبكة عيون  
 اإلخبارية 

آالف طالب يتحولون إلى أطباء ومهندسين وعلماء بـ   6
 31 2021-06-13 يوماً  21مجاالً لـ  23

https://cutt.us/33FQA  اإلخباريالوحدة 
آالف طالب بالمملكة .. انطالق برنامج ”  6يستفيد منه  

 32 2021-06-13 موهبة ” اإلثرائي بالشراكة مع خمس جامعات 

https://sabq.org/KcZbsf 

صحيفة سبق  
 اإللكترونية 

آالف طالب يتحولون إلى أطباء ومهندسين وعلماء بـ   6
 33 2021-06-13 يوماً  21مجاالً لـ  23

https://cutt.us/6wOhk  34 2021-06-13 جامعات   5انطالق برنامج "موهبة" اإلثرائي بالشراكة مع  مجلة سيدتي 

hadth.com/?p=373336-https://al 

منصة الحدث  
 اإللكترونية 

يستفيد منه ستة آالف #طالب بالمملكة .. انطالق برنامج ”  
 35 2021-06-13 #موهبة ” اإلثرائي بالشراكة مع خمس #جامعات 

-https://www.gulfeyes.net/saudi
arabia/5024236  عيون الخليج 

آالف طالب بالمملكة .. انطالق برنامج ”  6يستفيد منه  
 36 2021-06-13 موهبة ” اإلثرائي بالشراكة مع خمس جامعات 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3904642.html  حمرين نيوز 

آالف طالب بالمملكة .. انطالق برنامج ”  6يستفيد منه  
 37 2021-06-13 موهبة ” اإلثرائي بالشراكة مع خمس جامعات 

http://almnatiq.net/992766/ 

صحيفة المناطق  
 السعودية 

آالف طالب بالمملكة .. انطالق برنامج ”  6يستفيد منه  
 38 2021-06-13 موهبة ” اإلثرائي بالشراكة مع خمس جامعات 

https://www.aleqt.com/2021/06/1
3/article_2112066.html  اإلقتصادية 

آالف طالب .. انطالق برنامج "موهبة"   6يستفيد منه  
 39 2021-06-13 جامعات  5اإلثرائي بالشراكة مع  

https://www.alriyadh.com/18905
 جريدة الرياض  89

انطالق برنامج "موهبة" اإلثرائي بالشراكة مع خمس  
 40 2021-06-13 جامعات 

https://www.spa.gov.sa/viewfulls
tory.php?lang=ar&newsid=2240

022 

وكالة األنباء  
 السعودية 

يستفيد منه ستة آالف طالب بالمملكة .. انطالق برنامج "  
 41 2021-06-13 ت موهبة " اإلثرائي بالشراكة مع خمس جامعا

https://cutt.us/zOEhk 

جريدة الشرق  
 األوسط 

آالف طالب سعودي يتحولون إلى أطباء ومهندسين   6
 42 2021-06-13 يوماً  21مجاالً لـ  23وعلماء في  

https://cutt.us/wihB3  صحيفة المدينة 
آالف من طلبة المملكة يتحولون إلى أطباء ومهندسين   6

 43 2021-06-13 يوماً  21مجاالً لـ  23وعلماء في  

https://cutt.us/3NOkM  44 2021-06-13 طالبا وطالبة بجامعة اإلمام عبدالرحمن  168موهبة إثراء  صحيفة التعليم 

-https://www.misr
alan.com/12403499  مصر األن 

آالف من طلبة المملكة يتحولون إلى أطباء ومهندسين   6
 45 2021-06-13 يوماً  21مجاالً لـ  23وعلماء في  

-https://lomazoma.com/cgi
sys/suspendedpage.cgi  لوما زوما 

آالف من طلبة المملكة يتحولون إلى أطباء ومهندسين   6
 46 2021-06-13 يوماً  21مجاالً لـ  23وعلماء في  

https://cutt.us/VYDgt  365الخليج 
آالف من طلبة المملكة يتحولون إلى أطباء ومهندسين   6

 47 2021-06-13 يوماً  21مجاالً لـ  23وعلماء في  

https://cutt.us/Mzd8k 

صحيفة مكة  
 المكرمة 

طلبة المملكة يتحولون إلى أطباء ومهندسين  آالف من   6
 48 2021-06-13 يوماً  21مجاالً لـ  23وعلماء في  

sa.net/?p=29027-https://wsm 

صحيفة وسم  
 اإللكترونية 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 49 2021-06-13 طالباً وطالبة  168األكاديمي لـ اإلثرائي 

https://saudi.sahafahn.net/news11339053.html
https://saudi.sahafahn.net/news11339053.html
https://cutt.us/xOgVa
https://www.nafeza2world.com/Akhbar-Al-Alm/703297
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https://hamrinnews.net/saudi-arabia/3904653.html
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https://cutt.us/1riNf  50 2021-06-13 طالبا وطالبة بجامعة اإلمام عبدالرحمن  168إثراء موهبة  365الخليج 

https://www.aleqt.com/2021/06/1
3/article_2111916.html  اإلقتصادية 

في الهندسة وعلم الطيران .. برامج إثرائية صيفية للطالب  
 51 2021-06-13 الموهوبين 

https://alkssr.com/portal/405265/ 

صحيفة الكسر  
 اإللكترونية 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 52 2021-06-12 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://nbdelemirate.ae/113365.h
tml 

صحيفة نبض  
 اإلمارات 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 53 2021-06-12 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

jafr.org.sa/347206.html-https://al  الجفر نيوز 
جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  

 54 2021-06-12 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

-https://www.watannews
sa.com/archives/205580.html 

صحيفة الوطن  
 نيوز اإللكترونية

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 55 2021-06-12 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://cutt.us/ZI9Mq 

صحيفة عين  
 اإلعالم 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 56 2021-06-11 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://cutt.us/Tr5rj  صحيفة فعاليات 
جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  

 57 2021-06-11 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

http://samaworld.com/100319.ht
ml  صحيفة سما العالم 

االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  جامعة 
 58 2021-06-11 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://www.wqa.com.sa/74367/  

صحيفة وقع  
 اإللكترونية 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 59 2021-06-11 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://cutt.us/QPeHl  

صحيفة الشمال  
 اإللكترونية 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 60 2021-06-11 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

http://www.m3llm.net/281367/  

صحيفة التعليم  
 اإللكترونية 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل .. تستعد النطالق  
 61 2021-06-11 طالباً وطالبة   168موهبة اإلثرائي األكاديمي لـ  

https://cutt.us/UNLLL  

صحيفة البوابة  
 اإللكترونية 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 62 2021-06-11 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://ham-24.com/372466/  

صحيفة هام  
 اإللكترونية 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 63 2021-06-11 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://almstqbl.com/2021/06/11/
13/21/00/  

صحيفة أضواء  
 المستقبل 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 64 2021-06-11 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

http://khabar-
news.net/467254.html  Newsخبر  

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 65 2021-06-11 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://hakmnews.com/449047  

صحيفة حكم  
 اإللكترونية 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 66 2021-06-11 اإلثرائي األكاديمي 

https://aan-
news.com/250397.html/  

صحيفة األنباء  
 العربية )آن(

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 67 2021-06-11 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://cutt.us/ooVPW  365الخليج  
طالبا وطالبة يثرون »موهبة« جامعة اإلمام    168

 68 2021-06-11 عبدالرحمن 

https://www.ry20.com/211393  بالغ  
تستعد النطالق موهبة  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

 69 2021-06-11 اإلثرائي األكاديمي 

https://cutt.us/adJlo  الوحدة  اإلخباري 
جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  

 70 2021-06-11 اإلثرائي األكاديمي 

https://www.gulfeyes.net/saudi-
arabia/5023282  عيون الخليج  

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 71 2021-06-11 اإلثرائي األكاديمي 

http://almnatiq.net/992000/  

صحيفة المناطق  
 السعودية 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 72 2021-06-11 اإلثرائي األكاديمي 

https://saudi.sahafahn.net/news/
11324199  

صحافة نت 
 السعودية 

جامعة اإلمام عبدالرحمن تتهيأ لبرنامج موهبة اإلثرائي  
 73 2021-06-11 طالبًا  168األكاديمي بمشاركة  

https://www.hasatoday.com/315
433  

صحيفة األحساء  
 اليوم 

عبدالرحمن تتهيأ لبرنامج موهبة اإلثرائي  جامعة اإلمام  
 74 2021-06-11 طالبًا  168األكاديمي بمشاركة  

https://cutt.us/BxORE  

صحيفة المؤشر  
 اإلقتصادي

انطالق برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي الذي تستضيفه  
 75 2021-06-10 طالب   100بمشاركة أكثر من جامعة الملك سعـــــود .. 

https://barq-org.sa/598907/  
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https://www.albayannews.net/16
6017/  صحيفة البيان   

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 77 2021-06-10 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

http://wahjnews.com/51588/  

صحيفة وهج  
 اإللكترونية 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 78 2021-06-10 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://fai-news.com/29573/  

صحيفة في  
 اإللكترونية 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 79 2021-06-10 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://fai-news.com/29565/  

صحيفة في  
 اإللكترونية 

انطالق برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي الذي تستضيفه  
 80 2021-06-10 جامعة الملك سعـــــود 

https://cutt.us/3Trg3 
صحيفة الشمال  

 اإللكترونية 
صل تستعد النطالق موهبة  جامعة االمام عبد الرحمن بن في
 81 2021-06-10 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://nbdalarab.com/465960/  

صحيفة نبض  
 العرب اإللكترونية 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 82 2021-06-10 طالباً وطالبة  168األكاديمي لـ اإلثرائي 

https://dora.sa/?p=65227  

صحيفة ُدرة  
 اإللكترونية 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 83 2021-06-10 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://cutt.us/eVSLm  أخبار مدينة الدمام  

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
طالباً وطالبة   168اإلثرائي األكاديمي لـ 

@UOD_EDU_SA 10-06-2021 84 

https://ekhbareeat.com/?p=6082
 صحيفة إخباريات  3

انطالق برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي الذي تستضيفه  
 85 2021-06-10 جامعة الملك سعـــــود 

https://www.ry20.com/211334  بالغ  
موهبة  جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق  

 86 2021-06-10 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://www.misr-
alan.com/12365435  مصر األن  

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 87 2021-06-10 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://cutt.us/4LOwW  السعودية العظمى  
جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  

 88 2021-06-10 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

http://almnatiq.net/991938/  

صحيفة المناطق  
 السعودية 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 89 2021-06-10 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://hamrinnews.net/saudi-
arabia/3903570.html  حمرين نيوز  

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 90 2021-06-10 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://www.gulfeyes.net/saudi-
arabia/5023181  عيون الخليج  

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق موهبة  
 91 2021-06-10 طالباً وطالبة  168اإلثرائي األكاديمي لـ 

https://cutt.us/zAKDa  

صحيفة الشمال  
 اإللكترونية 

انطالق برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي الذي تستضيفه  
 92 2021-06-10 جامعة الملك سعـــــود 

http://samaworld.com/100228.ht
ml  صحيفة سما العالم 

انطالق برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي الذي تستضيفه  
 93 2021-06-10 جامعة الملك سعـــــود 

http://juhaina.in/?act=artc&id=80
167  

صحيفة جهينة  
 94 2021-06-10 موهوبًا إلى ملتقى الصيف   28القطيف.. تأهل   اإلخبارية 

https://cutt.us/zMK1s  360عالمة  
طالب انطالق برنامج موهبة    100بمشاركة أكثر من 

 95 2021-06-10 الملك سعـــــود اإلثرائي األكاديمي الذي تستضيفه جامعة 

https://www.sauress.com/spa/22
39045  سعروس  

برنامج التهيئة لموهبة اإلثرائي الصيفي بجامعة اإلمام  
 96 2021-06-10 عبدالرحمن بن فيصل 

http://juhaina.in/?act=artc&id=80
163  

صحيفة جهينة  
 اإلخبارية 

مستفيدا من برنامج ”موهبة“ بجامعة اإلمام عبد    168
 97 2021-06-10 الرحمن 

https://www.sobranews.com/sob
ra/127209  صحيفة ُصبرة   

طالبة وطالباً موهوباً للمشاركة في    28القطيف تدفع بـ
 98 2021-06-10 مشاركاً من مناطق المملكة   267ملتقى الصيف ضمن 

https://www.sobranews.com/sob
ra/127243  صحيفة ُصبرة   

طالباً وطالبة ... برنامج "تهيئة"    168الدمام يستهدف 
 99 2021-06-10 لموهبة اإلثرائي الصيفي 

https://lomazoma.com/saudi/867
2452.html  لوما زوما  

برنامج التهيئة لموهبة اإلثرائي الصيفي بجامعة اإلمام  
 100 2021-06-10 عبدالرحمن بن فيصل 

http://wahjnews.com/51532/  

صحيفة وهج   
 101 2021-06-10 انطالق برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي  اإللكترونية 

https://www.spa.gov.sa/viewfulls
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045  

وكالة األنباء  
 السعودية 
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http://www.al-
jazirah.com/2021/20210608/ln34.

htm   صحيفة الجزيرة 

 
وزارة »البيئة« توقع مذكرة تفاهم مع »موهبة« لدعم  

 104 2021-06-08 المبدعين 

https://cutt.us/A50YB  صحيفة التعليم  
وزارة “البيئة” توقع مذكرة تفاهم مع “موهبة” لتعزيز  

 105 2021-06-08 التعاون المشترك ودعم المبدعين 

https://cutt.us/GO7wC  106 2021-06-07 مبدعي وزارة البيئة»موهبة« تدعم  365الخليج  

https://cutt.us/wBGWZ  

صحيفة مكة  
 107 2021-06-07 »موهبة« تدعم مبدعي وزارة البيئة المكرمة 

https://al-hadth.com/?p=371099  

منصة الحدث  
 اإللكترونية 

وزارة “#البيئة” توقع مذكرة تفاهم مع “موهبة” لتعزيز 
 108 2021-06-07 التعاون المشترك ودعم المبدعين 

https://cutt.us/1cvk3  109 2021-06-07 "موهبة" لدعم المبدعين "البيئة" توقع مذكرة تفاهم مع   365الخليج  

https://ham-24.com/371347/  

صحيفة هام  
 اإللكترونية 

وزارة “البيئة” توقع مذكرة تفاهم مع “موهبة” لتعزيز  
 110 2021-06-07 التعاون المشترك ودعم المبدعين 

https://www.nafeza2world.com/A
khbar-Al-Alm/694869  نافذة على العالم  

"البيئة" توقع مذكرة تفاهم مع "موهبة" لتعزيز التعاون  
 111 2021-06-07 المشترك ودعم المبدعين

https://almstqbl.com/2021/06/07/
17/59/17/  أضواء المستقبل   

وزارة “البيئة” توقع مذكرة تفاهم مع “موهبة” لتعزيز  
 112 2021-06-07 التعاون المشترك ودعم المبدعين 

https://3yonnews.com/1628615  

شبكة عيون  
 اإلخبارية 

"البيئة" توقع مذكرة تفاهم مع "موهبة" لتعزيز التعاون  
 113 2021-06-07 المشترك ودعم المبدعين

https://cutt.us/jlAz4  114 2021-06-07 المبدعين "البيئة" توقع مذكرة تفاهم مع "موهبة" لدعم  مصر اليوم  

https://hamrinnews.net/saudi-
arabia/3901719.html  حمرين نيوز  

"البيئة" توقع مذكرة تفاهم مع "موهبة" لتعزيز التعاون  
 115 2021-06-07 المشترك ودعم المبدعين

https://www.gulfeyes.net/saudi-
arabia/5021354  عيون الخليج  

"البيئة" توقع مذكرة تفاهم مع "موهبة" لتعزيز التعاون  
 116 2021-06-07 المشترك ودعم المبدعين

https://sabq.org/j4rQgv  

صحيفة سبق  
 اإللكترونية 

"البيئة" توقع مذكرة تفاهم مع "موهبة" لتعزيز التعاون  
 117 2021-06-07 المشترك ودعم المبدعين

https://cutt.us/HrXdg  صحيفة المدينة  
البيئة وموهبة تتعاون لتمكين الموهوبين في مجال البحث  

 118 2021-06-07 البيئي

https://cutt.us/VaAt8  

صحيفة مكة  
 المكرمة 

وزارة "البيئة" توقع مذكرة تفاهم مع "موهبة" لتعزيز  
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https://cutt.us/TkNzk  120 2021-06-07 "البيئة" توقع مذكرة تفاهم مع "موهبة" لدعم المبدعين  صحيفة اليوم  

https://www.spa.gov.sa/viewstor
y.php?lang=ar&newsid=2234959  

وكالة األنباء  
 السعودية 

وزارة "البيئة" توقع مذكرة تفاهم مع "موهبة" لتعزيز  
 121 2021-06-07 التعاون المشترك ودعم المبدعين 
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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/sta
tus/1404119029044989962  موهبة 

"لكل مبدعٍ شغف وحاضنةً.. فقط ابحث عن مسارك الصحيح  
طالب هندسة صناعية بجامعة   –واكتشف نفسك عبدهللا قاروت  

 الملك عبدالعزيز  
@kauweb 

13-06-2021 1 

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1403662110777827333  موهبة 

 شاهد.. كيف تولد األفكار اإلبداعية؟
محاضرة تفتح لك الطريق أمام معرفة كيفية توليد األفكار  

 اإلبداعية. 
يجيب عليه الدكتور/حسين باصي مستشار وكيل جامعة  سؤال 

 kauwebالملك عبدالعزيز للدراسات العليا @
 موهبة.  والبحث العلمي، عبر محاضرة نظمتها عضوية  

12-06-2021 2 

https://twitter.com/alekhbariya_
net/status/140339923466204364

8?s=24   اإلخبارية نت 

فيديو | الحاصلة على المركز الرابع في مسابقة "آيسف  
برنامج حاسوبي  " وأبو جامل لـ النشرة: فكرة بحثي 2021

يتنبأ بقابلية مركب موجود في مرجان البحر األحمر يساعد  
بتثبيط بروتينات فيروس كورونا ولم يستخدم من قبل في  

 العالجات 

11-06-2021 3 

https://twitter.com/mawhiba/sta
238559747tus/1402958899  موهبة 

إضافة برامج موهبة لجدول حياتي اليومي، ساعدني على تنظيم 
وقتي وتطوير فكرة مشروعي.. ومع برامج موهبة ودوراتها  
والمشاركات اكتشفت نفسي ووصلت لهدفي.. الحياة فرص،  

 ثابر وشارك وستتغير إلى األفضل.. شكراً موهبة " 
  للبترول والمعادن طالب بجامعة الملك فهد  –خالد بامعروف  

10-06-2021 4 

https://twitter.com/SabahAlsau
diah/status/14021894778675568

 صباح السعودية  65
صباح السعودية | من الدمام.. فتاة تبتكر نوافذ ذكية لتوليد  

 الخضراء وتبريد المباني. الطاقة 

08-06-2021 5 

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1402339899605352448  موهبة 

 ما أهم ما تبحث عنه في فريقك..؟
 مع آدم تشاير، الشريك المؤسس لخدمة "سيري"  -

08-06-2021 6 

https://www.facebook.com/2951
61185052/posts/1015908839095

 موهبة  5053
 ما أهم ما تبحث عنه في فريقك..؟

 مع آدم تشاير، الشريك المؤسس لخدمة "سيري"  -
08-06-2021 7 

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1401928921000681481  موهبة 

 MEWA_KSAوزير البيئة @
معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي بعد توقيع اتفاقية مع   

لفخر  موهبة : مؤسسة رائدة بأهداف نبيلة، ومواهب تدعو إلى ا 
 واالطمئنان على مستقبل المملكة بوجود مثل هذه المواهب. 

07-06-2021 8 

https://twitter.com/SabahAlsau
diah/status/14018068232718458

 صباح السعودية  88

إنطالق برامج موهبة اإلثرائية الصيفية للموهوبين حضوريًا  
 وإفتراضيا في مختلف مناطق المملكة. 

 مدير إدارة البرامج اإلثرائية بموهبة.   -أضواء العقيل 

07-06-2021 9 

https://twitter.com/mawhiba/status/1404119029044989962
https://twitter.com/mawhiba/status/1404119029044989962
https://twitter.com/mawhiba/status/1403662110777827333
https://twitter.com/mawhiba/status/1403662110777827333
https://twitter.com/alekhbariya_net/status/1403399234662043648?s=24
https://twitter.com/alekhbariya_net/status/1403399234662043648?s=24
https://twitter.com/alekhbariya_net/status/1403399234662043648?s=24
https://twitter.com/mawhiba/status/1402958899238559747
https://twitter.com/mawhiba/status/1402958899238559747
https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1402189477867556865
https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1402189477867556865
https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1402189477867556865
https://twitter.com/mawhiba/status/1402339899605352448
https://twitter.com/mawhiba/status/1402339899605352448
https://www.facebook.com/295161185052/posts/10159088390955053
https://www.facebook.com/295161185052/posts/10159088390955053
https://www.facebook.com/295161185052/posts/10159088390955053
https://twitter.com/mawhiba/status/1401928921000681481
https://twitter.com/mawhiba/status/1401928921000681481
https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1401806823271845888
https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1401806823271845888
https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1401806823271845888


 

 

 أخبار عامة عن الموهبة
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 # التاريخ  عنوان الخبر  المصدر  الرابط 

https://cutt.us/bWFUt  منصة الرؤية  
»حمدان بن محمد الذكية« تطرح أول  

لرعاية الموهوبين ماجستير باللغة العربية   12-06-2021 1 

https://www.albiladpress.com/news/20
21/4623/columns/711201.html  2 2021-06-11 اإلبداع الطالبي  صحيفة البالد اإللكترونية  

https://cutt.us/VYuk7  صحيفة المدينة 
لمى.. مخلفات سعف النخيل في صناعة  

 3 2021-06-10 الكمامات 

https://www.alriyadh.com/1890031  السعودية تقود البحث العلمي  جريدة الرياض ً عربيا  10-06-2021 4 

https://cutt.us/ErEeU  مصر اليوم 
جهاز لضعاف السمع يمنح طالبة جائزة  

« 2021»آيسف   09-06-2021 5 
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