
م2022الملف اإلعالمي لجمعية اإلرادة للموهوبين من ذوي اإلعاقة عام 



سحور اإلرادة





:ما هو سحور اإلرادة

المدينةاالســـم

ورقية صحيفةالنوع

اإلرادة تقيم حفلها السنوي اليومجمعيةالعنوان

هناالرابط

https://www.al-madina.com/article/783505/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B3%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85


:ما هو سحور اإلرادة

ن موقع رئاسةاالســـم يفي  ن الشر الحرمي 

  النوع
ن
ون الكتر

ن اوكيل الرئيس العام للشؤون العلية والفكرية والتوجيهية النسائيةالعنوان   برنامج العمرة بي 
ن
  والحاضن تشارك ف

لماضن

هناالرابط

https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/7266-2022-04-15-21-36-15


:ما هو سحور اإلرادة

المدينةاالســـم

صحيفة ورقية النوع

ن العنوان احتفال اإلرادة السنوي يجسد ترابط المجتمع وإبداع الموهوبي 

هناالرابط

https://www.al-madina.com/article/784296/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86


:ما هو سحور اإلرادة

عكاظاالســـم

صحيفة ورقية النوع

ن العنوان احتفال اإلرادة السنوي يجسد ترابط المجتمع وإبداع الموهوبي 

هناالرابط

https://www.okaz.com.sa/sport/saudi/2103160


:ما هو سحور اإلرادة

الجزيرةاالســـم

صحيفة ورقية النوع

جمعية اإلرادة تقييم حفل سحور بجدة بحضور عدد كبت  من الشخصياتالعنوان

هناالرابط

https://www.al-jazirahonline.com/2022/04/20/196969/


:ما هو سحور اإلرادة

عست  االســـم

ونيةالنوع صحيفة الكتر

الدكتور عمار بوقس قدم مبادرات نوعية لذوي الهمم : غصون الحيدريالعنوان

هناالرابط

https://1asir.com/547727


:ما هو سحور اإلرادة

نيوزنيوماالســـم

ونيةالنوع صحيفة الكتر

الدكتور عمار بوقس قدم مبادرات نوعية لذوي الهمم : غصون الحيدريالعنوان

هناالرابط

https://nuomnews.com/n-534537487


:ما هو سحور اإلرادة

عيون الخليجاالســـم

ونيةالنوع صحيفة الكتر

ن العنوان احتفال جمعية اإلرادة السنوي يجسد ترابط المجتمع وابداع الموهوبي 

هناالرابط

https://www.gulfeyes.net/5148123/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7/


:ما هو سحور اإلرادة

كل يوماالســـم

ونيةالنوع صحيفة الكتر

اإلرادة تقيم حفلها السنوي اليومجمعيةالعنوان

هناالرابط

https://www.klyoum.com/saudi-arabia-news/ar/18-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B3%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85.php


:ما هو سحور اإلرادة

نيوزنيوماالســـم

ونيةالنوع صحيفة الكتر

اإلرادة تقيم حفلها السنوي اليومجمعيةالعنوان

هناالرابط

https://nuomnews.com/n-529682716


:ما هو سحور اإلرادة

صحافة الجديداالســـم

ونيةالنوع صحيفة الكتر

اإلرادة تقيم حفلها السنوي اليومجمعيةالعنوان

هناالرابط

https://pressn.net/article/13469648?news=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B3%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85


:ما هو سحور اإلرادة

نبضاالســـم

ونيةالنوع صحيفة الكتر

ن العنوان احتفال اإلرادة السنوي يجسد ترابط المجتمع وإبداع الموهوبي 

هناالرابط

https://www.nabdn.com/post/13507765/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86


:ما هو سحور اإلرادة

صحافة الجديداالســـم

ونيةالنوع صحيفة الكتر

ن العنوان احتفال اإلرادة السنوي يجسد ترابط المجتمع وإبداع الموهوبي 

هناالرابط

https://pressn.net/article/13507765?news=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86


:ما هو سحور اإلرادة

روتانا خليجيةاالســـم

تلفزيونالنوع

سحور جمعية اإلرادةالعنوان

هناالرابط

https://twitter.com/sayyidaty/status/1515321779920814082?s=24&t=tgSvYZX82p78mAnI89Zh6g


:ما هو سحور اإلرادة

خليجيةروتانا االســـم

تلفزيونالنوع

ن لهمجمعية اإلرادة.. أمسية بديعةالعنوان ن من ذوي اإلعاقة و الداعمي  تنظم سحور للموهوبي 

هناالرابط

https://www.youtube.com/watch?v=BTO5W6qph5U


اإلحصائية اإلعالمية لسحور اإلرادة

مرات النرشقنوات تلفزيونيةمرات النرشحصف

101312









صحيفة الكترونية

هنا 2022شركة وسط جدة للتطوير توقع مذكرة تفاهم مع جمعية اإلرادة و رعاية جائزة عمار السعودية

وكالة األنباء 

https://www.spa.gov.sa/2380888?lang=ar&newsid=2380888


صحيفة ورقية

السعودية

المدينة

"اإلرادة"توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج جودة الحياة وجمعية 

https://shortest.link/6D63


"اإلرادة"توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج جودة الحياة وجمعية 

صحيفة ورقية

.السعودية

مكة

https://makkahnewspaper.com/article/1571555/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://makkahnewspaper.com/article/1571555/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9


عكاظ

تنطلق في موسمها السادس بجوائز تقارب ربع مليون لاير2022جائزة عمار 

صحيفة ورقية

السعودية

عكاظ

https://www.okaz.com.sa/news/local/2113529


انطلقت في موسمها السادس بجوائز تقارب ربع مليون لاير, 2022جائزة عمار 

صحيفة ورقية

السعودية

مكة

https://makkahnewspaper.com/article/1571230/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-2022-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-


البالد

جائزة عمار تطوف بلدان الخليج العربي

صحيفة ورقية

السعودية

https://shortest.link/6WDw


المدينة

انطلقت في موسمها السادس بجوائز تقارب ربع مليون لاير, 2022جائزة عمار 

صحيفة ورقية

السعودية

https://shortest.link/6D5r


البالد

جائزة عمار تحتفي بالفائزين اليوم.. في تظاهرة خليجية وعربية

صحيفة ورقية

السعودية

https://shortest.link/6YVb


مكة

في عاصمة القرار جائزة عمار تتوج الفائزين من ذوي العزيمة واإلصرار في تظاهرة خليجية وعربية

صحيفة ورقية

السعودية

https://makkahnewspaper.com/article/1574944/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-/%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85


مكة

التوحدي المعجزة بطالً لجائزة عمار في موسمها السادس

صحيفة ورقية

السعودية

https://makkahnewspaper.com/article/1575119/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3


البالد

التوحدي المعجزة بطالً لجائزة عمار في موسمها السادس

صحيفة ورقية

السعودية

https://albiladdaily.com/2022/10/25/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d8%a9-%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85/


المدينة

التوحدي المعجزة بطالً لجائزة عمار في موسمها السادس

صحيفة ورقية

.السعودية

https://www.al-madina.com/article/811615




سيدتي

. 2022شركة وسط جدة للتطوير توقع مذكرة تفاهم مع جمعية اإلرادة و رعاية جائزة عمار 

مجلة

السعودية

https://shortest.link/6YrX


المناطق

.

صحيفة الكترونية

2022شركة وسط جدة للتطوير توقع مذكرة تفاهم مع جمعية اإلرادة و رعاية جائزة عمار السعودية

https://shortest.link/6Yn3


صراحة

.

صحيفة الكترونية

2022شركة وسط جدة للتطوير توقع مذكرة تفاهم مع جمعية اإلرادة و رعاية جائزة عمار السعودية

https://shortest.link/79dF


جوالت

.

صحيفة الكترونية

2022شركة وسط جدة للتطوير توقع مذكرة تفاهم مع جمعية اإلرادة و رعاية جائزة عمار السعودية

https://shortest.link/6YoQ


24اخبار 

..

صحيفة الكترونية

2022شركة وسط جدة للتطوير توقع مذكرة تفاهم مع جمعية اإلرادة و رعاية جائزة عمار السعودية

https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/615352/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9


اليوم

. تكتشف أصحاب المواهب من ذوي اإلعاقة2022عمار 

صحيفة الكترونية

السعودية

https://shortest.link/6D9W


عالم اإلعاقة

.

صحيفة الكترونية

2022شركة وسط جدة للتطوير توقع مذكرة تفاهم مع جمعية اإلرادة و رعاية جائزة عمار السعودية

https://shortest.link/79ec


نبض

. انطلقت في موسمها السادس بجوائز تقارب ربع مليون لاير,  2022جائزة عمار 

صحيفة الكترونية

السعودية

https://shortest.link/6Dat


حباشة

. جائزة عمار تنطلق اليوم في موسمها السادس خليجياً بجوائز تقارب ربع مليون لاير

صحيفة الكترونية

السعودية

https://shortest.link/6Phw


نبض

. مشروًعا في جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة من سلطنة ُعمان37تقييم 

صحيفة الكترونية

السعودية

https://shortest.link/799S


سبق

. التوحدي المعجزة بطالً لجائزة عمار والسعودية تستحوذ على جوائز مسار خدمة ذوي اإلعاقة

صحيفة الكترونية

السعودية

https://shortest.link/6Fms


اإلخبارية مباشر

.

صحيفة الكترونية

التوحدي المعجزة بطالً لجائزة عمار والسعودية تستحوذ على جوائز مسار خدمة ذوي اإلعاقةالسعودية

https://shortest.link/6Pr5


جدة نيوز

.

صحيفة الكترونية

التوحدي المعجزة بطالً لجائزة عمار والسعودية تستحوذ على جوائز مسار خدمة ذوي اإلعاقةالسعودية

https://shortest.link/79fM


صحيفة الكترونيةجدة نيوز

.الكويتي سليمان العنزي ثاني الموهوبين في جائزة عمار لمبدعي ذوي اإلعاقةالسعودية

https://nabd.com/s/110486879-ad77b5/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B2%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9


اليمامة

. جائزة عمار تكرم الفائزين تحت شعار اإللهام يتكلم خليجي 

صحيفة الكترونية

السعودية

https://shortest.link/6YYT




. جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة في دورتها السادسة

تلفزيون

السعودية

SBC

https://shortest.link/73d4


. لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة في موسمها السادس2022انطالق جائزة عمار 

تلفزيون

السعودية

اإلخبارية

https://shortest.link/73dZ


. جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي القدرات الخاصة

تلفزيون

السعودية

السعودية

https://shortest.link/6JuT


. بمجموع جوائز تصل إلى ربع مليون لاير2022جائزة عمار 

تلفزيون

السعودية

السعودية

https://shortest.link/73hh


السعودية

. وستقام بالرياضأكتوبر 23موعد إعالن جائزة عمار في : عبدهللا جريد

تلفزيون

السعودية

https://shortest.link/73ir


. جائزة عمار تهدف إلى اكتشاف الموهوبين وتسليط الضوء عليهم: عبدهللا جريد

تلفزيون

السعودية

السعودية

https://shortest.link/73jC


. في موسهما السادس تكريم المبدعين من ذوي اإلعاقة في مبادرة جائزة عمار

تلفزيون

السعودية

MBC

https://shortest.link/6JAe


. جائزة عمار مبادرة لدعم المبدعين من ذوي االحتياجات الخاصة في الخليج

تلفزيون

السعودية

العربية

https://shortest.link/6KA3


. ختام جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة في موسمها السادس

تلفزيون

السعودية

السعودية

https://shortest.link/74nG


. جائزة عمار تختتم حفلها لدعم الموهوبين من ذوي اإلعاقة بنسختها السادسة

تلفزيون

السعودية

روتانا خليجية

https://shortest.link/74oV


. ختام جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة 

تلفزيون

السعودية

العربية

https://shortest.link/74sJ


.  ً انطالق جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة في موسمها السادس محليا والثاني خليجيا

تلفزيون

السعودية

روتانا خليجية

https://shortest.link/74tp


. لجائزة عمارفي الحفل الختامي  MBC FMكاميرا 

إذاعة

السعودية

MBC FM

https://shortest.link/74qy


. جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة الموسم السادس السعودية

إذاعـةبانوراما

https://shortest.link/74uM


. عمار بوقس مؤسس وأمين عام جائزة عمار. مع د السعودية

إذاعـةالرياض

https://shortest.link/74va


. عمار بوقس أمين عام ومؤسس جائزة عمار. لقاء مع د السعودية

إذاعـةبانوراما

https://shortest.link/6PRw




. أهمية توفير الحماية الشاملة لذوي العزيمة واكتشاف مواهبها: وزير التنمية االجتماعية

صحيفة 

البحرين

وكالة األنباء

https://shortest.link/6EYX


. موهبة بحرينية تشارك في جائزة عمار لذوي اإلعاقة22

صحيفة ورقية 

البحرين

الوطن

https://shortest.link/6Dlx


.

صحيفة الكترونية 

البحرين

الوطن نيوز

موهبة بحرينية تشارك في جائزة عمار لذوي اإلعاقة22

https://shortest.link/6EW0


.

بحضور وزير التنمية جائزة عمار تكتشف المبدعين البحرينيين والخليجيين من ذوي اإلعاقة

صحيفة ورقية 

البحرين

األيام

https://shortest.link/6F1U


. مشاركاً من الكويت في جائزة عمار 20

صحيفة ورقية الرأي

الكويت

https://shortest.link/6ERx


.

صحيفة ورقية

الكويت

األنباء

مبدعاً كويتياً من ذوي اإلعاقة في جائزة عمار 20

https://www.alanba.com.kw/1140487


.

صحيفة ورقية

الكويت

المرصد

مبدعاً كويتياً من ذوي اإلعاقة في جائزة عمار 20

https://shortest.link/6YQi


.

صحيفة ورقية

الكويت

األنباء

مبدعاً كويتياً من ذوي اإلعاقة في جائزة عمار 20

https://www.dailymotion.com/video/x8dm9sr


. طارق العلي عضو لجنة تحكيم في عمار

صحيفة ورقية

الكويت

الجريدة

https://shortest.link/6EOm


.

صحيفة الكترونية

الكويت

نيشان نيوز

مبدعاً كويتياً من ذوي اإلعاقة في جائزة عمار 20

https://shortest.link/6PaG


. دولة الكويت تستضيف جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة في محطتها السادسة

صحيفة الكترونية

الكويت

وزارة االعالم–األخبار 

https://shortest.link/6Plo


. الكويتي سليمان العنزي ثاني الموهوبين في جائزة عمار لمبدعي ذوي اإلعاقة

صحيفة ورقية

الكويت

بو بيان

https://shortest.link/79im


. الكويتي سليمان العنزي ثاني الموهوبين في جائزة عمار لمبدعي ذوي اإلعاقة

صحيفة ورقية

الكويت

الرأي

https://shortest.link/6Z0d


. اإلماراتي الموسوي بطالً لجائزة عمار والكويتي العنزي في المركز الثاني

صحيفة ورقية

الكويت

األنباء

https://2u.pw/p6dP4


. في جائزة عمار لمبدعي ذوي اإلعاقة« الموهوبين»الكويتي سليمان العنزي ثاني 

صحيفة الكترونية

الكويت

العرب

https://shortest.link/6Pl-


. الكويتي سليمان العنزي ثاني الموهوبين في جائزة عمار لمبدعي ذوي اإلعاقة

صحيفة الكترونية

الكويت

الكويت برس

https://shortest.link/79le


. الشيخة سهيلة الصباح مشاركتها في تحكيم جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة 

صحيفة الكترونية

الكويت

أصحاب الهمم نيوز

https://shortest.link/6Ff5


. الكويتي سليمان العنزي ثاني الموهوبين في جائزة عمار لمبدعي ذوي اإلعاقة

صحيفة الكترونية

الكويت

الجون

https://shortest.link/6PmM


. الكويتي سليمان العنزي ثاني الموهوبين في جائزة عمار لمبدعي ذوي اإلعاقة

صحيفة الكترونية

الكويت

نتكراكيب

https://shortest.link/79kx


.

صحيفة الكترونية

الكويت

مجلس األمة

الشيخة سهيلة الصباح مشاركتها في تحكيم جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة 

https://shortest.link/6Fei


.

صحيفة الكترونية

الكويت

أخبار الكويت

الكويتي سليمان العنزي ثاني الموهوبين في جائزة عمار لمبدعي ذوي اإلعاقة

https://shortest.link/6Pkh


.

صحيفة ورقية

قطر

الشرق

2022مبدعاً يتنافسون على في جائزة عمار 20

https://shortest.link/6WNf


. دعم المبدعين القطريين من ذوي اإلعاقة

صحيفة ورقية

قطر

دار الوطن

https://shortest.link/79CY


.

صحيفة ورقية

قطر

الشرق

2022مبدعاً يتنافسون على في جائزة عمار 20

https://shortest.link/6YSL


.

صحيفة ورقية

قطر

الشرق

جائزة عمار تكرم إذاعة و تلفزيون قطر

https://shortest.link/6PE-


. مشروًعا في جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة من سلطنة ُعمان37تقييم 

صحيفة ورقية

سلطنة عمان

وكالة األنباء

https://shortest.link/6Din


.

صحيفة ورقية

سلطنة عمان

الوطن

مشروعا مشاركا في جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة37تقييم 

https://alwatan.com/details/482137


. "عمار لذوي اإلعاقة"بدء تقييم مشاريع المشاركين في جائزة 

صحيفة ورقية

سلطنة عمان

الرؤية

https://shortest.link/79DN


.

صحيفة الكترونية

سلطنة عمان

البوابة اإلعالمية

مشروًعا في جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة من سلطنة ُعمان37تقييم 

https://shortest.link/79Eg


.

صحيفة الكترونية

سلطنة عمان

وصال

مشروًعا في جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة من سلطنة ُعمان37تقييم 

https://www.wisal.fm/cms/2022/09/81074


.

صحيفة الكترونية

سلطنة عمان

المسار

مشروًعا في جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة من سلطنة ُعمان37تقييم 

https://shortest.link/6Ylm


. جائزة عمار لدعم الموهوبين والمبدعين من ذوي اإلعاقة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي

صحيفة الكترونية

سلطنة عمان

عاشق عمان

https://2u.pw/bMD08


. جائزة عمار لدعم المبدعين من ذو الهمم تستعرض إنجازات المرشحين في االمارات

صحيفة ورقية

االمارات

االتحاد

https://shortest.link/6YTE


. تختتم جولتها في دبي« جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة»

صحيفة ورقية

االمارات

البيان

https://shortest.link/6Dcc


. 2022شركة وسط جدة للتطوير توقع مذكرة تفاهم مع جمعية اإلرادة ورعاية ماسية لجائزة عمار 

صحيفة الكترونية

االمارات

الزاوية

https://shortest.link/6E-8


. موهوباً في اإلمارات يتنافسون على جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة45

صحيفة ورقية

االمارات

البيان

https://shortest.link/6WSs


. 2022مبدعاً من ذوي اإلعاقة يتنافسون على جائزة عمار 20

صحيفة الكترونية

االمارات

مجلس تعاون دول الخليج

https://shortest.link/79Gd


. بطالً لجائزة عماراإلماراتي أحمد الموسوي

صحيفة ورقية

االمارات

الوحدة

https://shortest.link/79GX




.

صحيفة الكترونية

2022شركة وسط جدة للتطوير توقع مذكرة تفاهم مع جمعية اإلرادة ورعاية ماسية لجائزة عمار مصر

نيوز4نيوز 

https://newsformy.com/news-1341619.html


. جائزة عمار تنطلق في موسمها السادس خليجياً بجوائز تقارب ربع مليون لاير

صحيفة الكترونية

مصر

مصر اليوم

https://shortest.link/6EUq


. الكويتي سليمان العنزي  ثاني الموهوبين في جائزة عمار لمبدعي ذوي اإلعاقة

صحيفة الكترونية

مصر

نيوزنيوم

https://nuomnews.com/n-636303266


.

صحيفة الكترونية

الموسوي بطالً لجائزة عمار في موسمها السادس.. التوحدي المعجزة اإلماراتيمصر

مصر اليوم

https://www.misrday.com/ksa/791433


.

صحيفة الكترونية

في عاصمة القرار جائزة عمار تتوج الفائزين بها من ذوي العزيمة واإلصرارمصر

نيوز4نيوز 

https://shortest.link/79JF


.

صحيفة الكترونية

انطلقت في موسمها السادس بجوائز تقارب ربع مليون لاير, 2022جائزة عمار اليمن

برس بي

https://shortest.link/6WKq


.

صحيفة الكترونية

«جائزة عمار لمبدعي ذوي اإلعاقة»في « الموهوبين»ثاني : الكويتي سليمان العنزي اليمن

برس بي

https://shortest.link/79Ig


.

صحيفة الكترونية

الموسوي بطالً لجائزة عمار في موسمها السادس.. التوحدي المعجزة اإلماراتياليمن

بازار جحا

https://shortest.link/6POp


.

صحيفة الكترونية

جائزة عمار تنطلق في موسمها السادس خليجياً بجوائز تقارب ربع مليون لايرتركيا

سواح ميديا

https://shortest.link/6YMu


.

صحيفة الكترونية

جائزة عمار تنطلق في موسمها السادس خليجياً بجوائز تقارب ربع مليون لايرتركيا

العربترند

https://shortest.link/6PNA


.

صحيفة الكترونية

الموسوي بطالً لجائزة عمار في موسمها السادس.. التوحدي المعجزة اإلماراتيتركيا

سواح ميديا

https://shortest.link/79Ky


.

صحيفة الكترونية

الموسوي بطالً لجائزة عمار في موسمها السادس.. التوحدي المعجزة اإلماراتيالواليات المتحدة

Head Topics

https://shortest.link/79MM




.

تلفزيون

جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة الموسم السادسالبحرين

البحرين

https://2u.pw/wHkgf


.

تلفزيون

دولة الكويت تستضيف جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة في محطتها السادسةالكويت

الكويت

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JiRvGJ5KLZY


.

تلفزيون

2022مبدعاً كويتياً من ذوي اإلعاقة في جائزة عمار لدعم المبدعين 20الكويت

وكالة األنباء

https://2u.pw/NU6QE


.

تلفزيون

الكويت تستضيف جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة الكويت

المجلس

https://2u.pw/sUtmh


.

تلفزيون

الكويت تستضيف جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة الكويت

A tV

https://2u.pw/NrGsb


.

إذاعة

المارينا في جائزة عمار للمبدعينالكويت

FMمارينا 

https://2u.pw/MpQUT


.

إذاعة

جائزة عمار مسار الموهوبين من ذوي اإلعاقةالكويت

FMمارينا 

https://2u.pw/4jdSI


.

تلفزيون

بعد حصوله على المركز الثاني بجائزة عمار( مساء الخير يا كويت)لقاء سليمان العنزي في برنامج الكويت

الكويت

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mz2Ru14-hNM


.

تلفزيون

ختام فعاليات جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقةسلطنة عمان

عمان

https://2u.pw/TrHdq


.

إذاعة

«عمار لذوي اإلعاقة»مريم المال  تشكيلية قطرية من متحدي اإلعاقة تشارك في جائزة قطر

إذاعة قطر

https://2u.pw/ITRUq


.

تلفزيون

2022حضور سعادة السيدة مريم بنت علي المسند جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة قطر

قطر

https://2u.pw/QDOuA


.

تلفزيون

2022حضور سعادة السيدة مريم بنت علي المسند جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة قطر

قطر

https://2u.pw/iiSLe


.

تلفزيون

ختام جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقةقطر

قطر

https://2u.pw/wyhFW


.

إذاعة

جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي اإلعاقة في موسمها السادسقطر

إذاعة قطر

https://www.qatarradio.qa/Videos/video/764247730
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