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 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://oassf.net/949187/ 

صحيفة وصف 
 اإللكترونية

السعودية تحصد برونزية في األولمبياد اآلسيوي 
 1 2021-05-23 للفيزياء

gov.sa/Riyadhttps://edu.moe.
h/MediaCenter/News/Pages/2
021523101.aspx 

اإلدارة العامة للتعليم 
 بمنطقة الرياض

طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز 
 2 2021-05-23 في معرض آيسف الدولي

https://cutt.us/YKQvx 

Saudi 24 News 
Saudi Arabia wins a bronze prize in the 

2021 Asian Physics Olympiad 23-05-2021 3 

-http://hawl
alkhaleej.sa/?p=36752 

صحيفة حول الخليج 
 اإللكترونية

طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز 
 4 2021-05-23 في معرض آيسف الدولي

https://lomazoma.com/saudi/
8605852.html لوما زوما 

السعودية تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي 
 5 2021-05-23 2021للفيزياء 

https://www.okaz.com.sa/vari
ety/na/2069486?ref=rss&form
at=simple&link=link عكاظ 

السعودية تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي 
 6 2021-05-23 2021للفيزياء 

https://cutt.us/Fzl1e 

صحيفة إشراقة رؤية 
 اإللكترونية

المملكة تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي 
 7 2021-05-23 2021للفيزياء 

http://www.eshraqlife.net/359
084.html 

صحيفة إشراق اليف 
 اإللكترونية

المملكة تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي 
 8 2021-05-23 2021للفيزياء 

https://www.sauress.com/oka
z/2069486 سعروس 

السعودية تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي 
 9 2021-05-23 2021للفيزياء 

https://mobile.sabq.org/XpNV
Sf 

صحيفة سبق 
 اإللكترونية

طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز 
 10 2021-05-23 في معرض آيسف الدولي

https://cutt.us/XBoII أخبار مصر 
السعودية تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي 

 11 2021-05-23 2021للفيزياء 

-https://el
bayan.com/news/15577 العاجل البيان 

المملكة تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي 
 12 2021-05-23 2021للفيزياء 

https://cutt.us/l66cR دوت الخليج 
المملكة تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي 

 13 2021-05-23 2021للفيزياء 

https://www.sauress.com/alm
adina/1732776 سعروس 

المملكة تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي 
 14 2021-05-23 2021للفيزياء 

https://cutt.us/Hfw5r عسير نيوز 
المملكة تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي 

 15 2021-05-23 2021للفيزياء 

https://cutt.us/1ieV4 

 365الخليج 
السعودية تحصد جائزة برونزية باألولمبياد اآلسيوي 

 16 2021-05-23 للفيزياء

https://3yonnews.com/162454
 شبكة عيون اإلخبارية 6

عبر "القاسم سنقالي".. المملكة تحصد برونزية في 
 17 2021-05-23 األولمبياد اآلسيوي للفيزياء

https://cutt.us/nh2fC 18 2021-05-23 تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي للفيزياء رواتب السعودية 

https://cutt.us/w3fX3 اإلبداع الخليجي 
المملكة تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي 

 19 2021-05-23 2021للفيزياء 

https://www.sabaharabi.com/
 الصباح العربي 461068

المملكة تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي 
 20 2021-05-23 2021للفيزياء 

https://juwatha.net/254715.ht
ml 

صحيفة جواثا 
 اإللكترونية

طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز 
 21 2021-05-23 في معرض آيسف الدولي

https://lomazoma.com/saudi/
8605511.html لوما زوما 

"القاسم" يحصد برونزية األولمبياد اآلسيوي للفيزياء 
2021 23-05-2021 22 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3892151.html حمرين نيوز 

سنقالي".. المملكة تحصد برونزية في  عبر "القاسم
 23 2021-05-23 األولمبياد اآلسيوي للفيزياء

https://www.nafeza2world.co
Alm/673007-Al-m/Akhbar نافذة على العالم 

 عبر "القاسم سنقالي".. المملكة تحصد برونزية في
 24 2021-05-23 األولمبياد اآلسيوي للفيزياء

https://oassf.net/949187/
https://oassf.net/949187/
https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/MediaCenter/News/Pages/2021523101.aspx
https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/MediaCenter/News/Pages/2021523101.aspx
https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/MediaCenter/News/Pages/2021523101.aspx
https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/MediaCenter/News/Pages/2021523101.aspx
https://cutt.us/YKQvx
https://cutt.us/YKQvx
http://hawl-alkhaleej.sa/?p=36752
http://hawl-alkhaleej.sa/?p=36752
https://lomazoma.com/saudi/8605852.html
https://lomazoma.com/saudi/8605852.html
https://www.okaz.com.sa/variety/na/2069486?ref=rss&format=simple&link=link
https://www.okaz.com.sa/variety/na/2069486?ref=rss&format=simple&link=link
https://www.okaz.com.sa/variety/na/2069486?ref=rss&format=simple&link=link
https://www.okaz.com.sa/variety/na/2069486?ref=rss&format=simple&link=link
https://cutt.us/Fzl1e
https://cutt.us/Fzl1e
http://www.eshraqlife.net/359084.html
http://www.eshraqlife.net/359084.html
https://www.sauress.com/okaz/2069486
https://www.sauress.com/okaz/2069486
https://mobile.sabq.org/XpNVSf
https://mobile.sabq.org/XpNVSf
https://cutt.us/XBoII
https://cutt.us/XBoII
https://el-bayan.com/news/15577
https://el-bayan.com/news/15577
https://cutt.us/l66cR
https://cutt.us/l66cR
https://www.sauress.com/almadina/1732776
https://www.sauress.com/almadina/1732776
https://cutt.us/Hfw5r
https://cutt.us/Hfw5r
https://cutt.us/1ieV4
https://cutt.us/1ieV4
https://3yonnews.com/1624546
https://3yonnews.com/1624546
https://cutt.us/w3fX3
https://cutt.us/w3fX3
https://www.sabaharabi.com/461068
https://www.sabaharabi.com/461068
https://juwatha.net/254715.html
https://juwatha.net/254715.html
https://lomazoma.com/saudi/8605511.html
https://lomazoma.com/saudi/8605511.html
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/3892151.html
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/3892151.html
https://www.nafeza2world.com/Akhbar-Al-Alm/673007
https://www.nafeza2world.com/Akhbar-Al-Alm/673007


 
 

 

https://lomazoma.com/saudi/
8605490.html لوما زوما 

عبر "القاسم سنقالي".. المملكة تحصد برونزية في 
 25 2021-05-23 األولمبياد اآلسيوي للفيزياء

https://www.gulfeyes.net/sau
arabia/5011763-di عيون الخليج 

عبر "القاسم سنقالي".. المملكة تحصد برونزية في 
 26 2021-05-23 األولمبياد اآلسيوي للفيزياء

https://sabq.org/wZMkCz 

صحيفة سبق 
 اإللكترونية

عبر "القاسم سنقالي".. المملكة تحصد برونزية في 
 27 2021-05-23 األولمبياد اآلسيوي للفيزياء

https://cutt.us/yKsYB صحيفة اليوم 
السعودية تحصد جائزة برونزية باألولمبياد اآلسيوي 

 28 2021-05-23 للفيزياء

https://ajel.sa/sCqHvD/ 

صحيفة عاجل 
 االلكترونية

السعودية تحصد جائزة برونزية باألولمبياد اآلسيوي 
 29 2021-05-23 للفيزياء

https://cutt.us/7OBdW المدينة 
المملكة تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي 

 30 2021-05-23 2021للفيزياء 

https://www.alriyadh.com/188
 جريدة الرياض 6821

المملكة تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي 
 31 2021-05-23 2021للفيزياء 

https://almstqbl.com/2021/05/
23/13/37/07/ 

صحيفة أضواء 
 المستقبل

المملكة تحصد جائزة برونزية في األولمبياد اآلسيوي 
 32 2021-05-23 2021للفيزياء 

https://cutt.us/eYJHa Albilad 
Saudi students win 8 prizes at global 

science and engineering fair 23-05-2021 33 
https://www.spa.gov.sa/views
tory.php?lang=ar&newsid=22
 وكالة االنباء السعودية 30324

اآلسيوي المملكة تحصد جائزة برونزية في األولمبياد 
 34 2021-05-23 2021للفيزياء 

https://www.nafeza2world.co
Alm/672911-Al-m/Akhbar نافذة على العالم 

طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز 
 35 2021-05-23 في معرض آيسف الدولي

https://cutt.us/7oPgl Albilad 
Crown Prince encourages innovation, 

Prince Abdulaziz tells students 23-05-2021 36 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3892094.html حمرين نيوز 

الرياض يحصدون خمس جوائز  طالب وطالبات تعليم
 37 2021-05-23 في معرض آيسف الدولي

https://sabq.org/XpNVSf 

صحيفة سبق 
 اإللكترونية

طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز 
 38 2021-05-23 في معرض آيسف الدولي

https://www.gulfeyes.net/sau
arabia/5011695-di عيون الخليج 

طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز 
 39 2021-05-23 في معرض آيسف الدولي

https://almstqbl.com/2021/05/
23/11/41/02/ 

صحيفة أضواء 
 المستقبل

طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز 
 40 2021-05-23 في معرض آيسف الدولي

-https://newsformy.com/news
637654.html نيوز فور مي 

تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية السعودية 
 41 2021-05-23 2021متقدمة في معرض آيسف 

https://www.elkalimanews.co
m/125133 الكلمة 

السعودية تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية 
 42 2021-05-23 2021متقدمة في معرض آيسف 

-http://www.al
jazirah.com/2021/20210523/ln
35.htm الجزيرة 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8المملكة تحقق 

 43 2021-05-23 2021متقدمة في آيسف 

https://cutt.us/B4sUD 44 2021-05-23 2021المملكة تحصد جوائز عالمية في معرض آيسف  مجموعة شادو العربية 

https://cutt.us/wClHu المدينة 

صناعية جوائز عالمية متجاوزًة دوالً  8المملكة تفوز بـ 

 45 2021-05-23 2021متقدمة في معرض آيسف 

https://cutt.us/Gwyv5 46 2021-05-23 جوائز لطالب المملكة في معرض آيسف الدولي 8 جريدة البالد السعودية 

https://www.aleqt.com/2021/0
5/23/article_2097951.html اإلقتصادية 

طالب سعوديين يحصدون جوائز عالمية في معرض  8

 47 2021-05-23 «آيسف»

https://cutt.us/QeAgf Asharq Al -Awsat 
Saudi Arabia Tops Other Industrial 

Countries, Wins 8 Awards at ISEF 2021 22-05-2021 48 

https://cutt.us/8rNox تغطيات 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8السعودية تفوز بـ

 49 2021-05-22 2021متقدمة في آيسف 
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https://www.sauress.com/ana
ween/1274986 سعروس 

جوائز عالمية متجاوزًة دوالً صناعية  8المملكة تفوز ب 

 50 2021-05-22 متقدمة

https://cutt.us/yZqTo الجالية 
المملكة تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية 

 51 2021-05-22 2021متقدمة في معرض آيسف 
https://en.akhbar1.com/crown

-encourages-prince-
-abdulaziz-prince-innovation

163347.html-students-tells 

 Englishأخبار 
Crown Prince encourages innovation, 

Prince Abdulaziz tells students 22-05-2021 52 

https://cutt.us/CY1SP مجلة هي 

جوائز عالمية حصاد المنتخب السعودي للعللوم و 8

 53 2021-05-22 2021الهندسة في معرض أيسف 

https://cutt.us/Au6ph Msn News 
Crown Prince encourages innovation, 

Prince Abdulaziz tells students 22-05-2021 54 

https://www.anaween.com/27
 عناوين /4986

جوائز عالمية متجاوزًة دوالً صناعية  8المملكة تفوز بـ 

 55 2021-05-22 متقدمة

https://cutt.us/jYVbf عالم التكنولوجيا 
السعودية تحصد جوائز عالمية  في معرض آيسف 

2021 22-05-2021 56 

https://elarabielyoum.com/sh
ow587393 العربي اليوم 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية المملكة تحقق 
 57 2021-05-22 2021متقدمة في معرض آيسف 

http://www.eshraqlife.net/359
016.html 

صحيفة إشراق اليف 
 اإللكترونية

المملكة تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية 
 58 2021-05-22 2021آيسف  متقدمة في معرض

https://cutt.us/wKE7E دوت الخليج 
المملكة تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية 

 59 2021-05-22 2021متقدمة في معرض آيسف 

https://www.sabaharabi.com/
 الصباح العربي 460868

جوائز عالمية  3تتجاوز دوالً صناعية| السعودية تحقق 

 60 2021-05-22 2021في معرض آيسف 
-https://ajel.sa/english/saudi

-at-prizes-8-win-students
-and-science-global

fair/-engineering 

Ajel 
Saudi students win 8 prizes at global 

science and engineering fair 22-05-2021 61 

https://cutt.us/W3Nq2 الوفد 

جوائز عالمية  3دوالً صناعية| السعودية تحقق تتجاوز 

 62 2021-05-22 2021في معرض آيسف 

http://bishatna.com/18740 

بوابة بيشة  -بيشتنا 
 للتواصل االجتماعي

جوائز عالمية في مسابقة  8طلبة التعليم يحصدون 

 63 2021-05-22 ”آيسف الدولية“

https://cutt.us/yX6Cw العرب اليوم 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8السعودية تفوز بـ

 64 2021-05-22 2021متقدمة في آيسف 

-http://khabar
news.net/464952.html 

 Newsخبر 
المملكة تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية 

 65 2021-05-22 2021متقدمة في معرض آيسف 

http://alardhapress.org/news/
s/62046 

صحيفة العارضة 
 اإللكترونية

جوائز عالمية في مسابقة  8طلبة التعليم العام يحصدون 

 66 2021-05-22 م 2021"آيسف الدولية" 

https://cutt.us/LTc1n 

 365الخليج 
جوائز عالمية في مسابقة  8طلبة التعليم يحصدون 

 67 2021-05-22 "آيسف الدولية"

https://ksa24.com/?p=33861 موجز األخبار 
السعودية تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية 

 68 2021-05-22 2021متقدمة في معرض آيسف 

https://cutt.us/mZG1H Write Caliber 
Crown Prince encourages innovation, 

Prince Abdulaziz tells students 22-05-2021 69 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3891485.html حمرين نيوز 

جوائز عالمية في مسابقة  8طلبة التعليم يحصدون 

 70 2021-05-22 "آيسف الدولية"

https://www.gulfeyes.net/sau
arabia/5011078-di عيون الخليج 

جوائز عالمية في مسابقة  8طلبة التعليم يحصدون 

 71 2021-05-22 "آيسف الدولية"

y.com/13726http://bishahtoda
 اليوم بيشة 1

جوائز عالمية في مسابقة  8طلبة التعليم يحصدون 

 72 2021-05-22 ”آيسف الدولية“

https://www.slaati.com/2021/
5/22/p1856536.html 

صحيفة صدى 
 اإللكترونية

جوائز عالمية في مسابقة  8طلبة التعليم يحصدون 

 73 2021-05-22 "آيسف الدولية"
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ves/315584 صحيفة التحلية 

لطالب ” الطاقة“جوائز كبرى في  4قدمت ” موهبة“

 138 2021-05-21 العالم ضمن رعايتها

https://cutt.us/td9Zt مصر اليوم 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8السعودية تفوز بـ

 139 2021-05-21 "2021متقدمة في "آيسف 

https://cutt.us/ZUEc0 مصر اليوم 
تتجاوز دواًل صناعية متقدمة  إنجاز سعودي.. المملكة

 140 2021-05-21 2021في معرض آيسف 

https://cutt.us/9JNAh 

AYN NEWS 
جوائز عالمية وتتجاوز دوالً متقدمة  8السعودية تفوز بـ

 141 2021-05-21 «2021آيسف »في 
-https://vd

sa.blogspot.com/2021/05/202
1_21.html 

 24وسم 
المملكة تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية 

 142 2021-05-21 2021متقدمة في معرض آيسف 

https://www.hasanews.com/6
656751.html صحيفة األحساء اليوم 

إنجاز سعودي.. المملكة تتجاوز دواًل صناعية متقدمة 
 143 2021-05-21 2021في معرض آيسف 

https://www.swiftnewz.com/a
rchives/211453 سويفت نيوز 

المملكة تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية 
 144 2021-05-21 2021متقدمة في معرض آيسف 

https://nbdalarab.com/462561
/ 

صحيفة نبض العرب 
 اإللكترونية

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8تفوز بـالسعودية 

 145 2021-05-21 2021متقدمة في آيسف 
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24.com/366244/-https://ham 

صحيفة هام 
 اإللكترونية

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8السعودية تفوز بـ

 146 2021-05-21 ”2021آيسف “متقدمة في 
https://headtopics.com/sa/15

-751604158715988151
20211173 

Head 
Topics.com 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً  8السعودية تفوز بـ 

 147 2021-05-21 2021صناعية متقدمة في آيسف 

https://www.saudipress.net/n
ews/872428.html السعودية برس 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً  8السعودية تفوز بـ 

 148 2021-05-21 2021صناعية متقدمة في آيسف 

https://saudi.sahafahn.net/ne
ws/11185901 صحافة نت السعودية 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً  8السعودية تفوز بـ 

 149 2021-05-21 2021صناعية متقدمة في آيسف 

https://www.saudipress.net/n
ews/872442.html السعودية برس 

المملكة تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية 
 150 2021-05-21 متقدمة في معرض آيسف

https://mubasher.news/24029
2/ 

صحيفة مباشر نيوز 
 اإللكترونية

حقق نتائج « أيسف»الفريق السعودي في معرض 
 151 2021-05-21 مميزة وتبشر بمستقبل كبير

https://cutt.us/O4qxT سواح برس 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً متقدمة  8السعودية تفوز بـ

 152 2021-05-21 «2021آيسف »في 
-https://www.al

jazirahonline.com/2021/05/21/
 صحيفة الجزيرة /148886

المملكة تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية 
 153 2021-05-21 متقدمة في معرض آيسف

https://1asir.com/516171 

صحيفة عسير 
 اإللكترونية

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً  8السعودية تفوز بـ 

 154 2021-05-21 2021صناعية متقدمة في آيسف 

https://www.alriyadh.com/188
 جريدة الرياض 6613

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8المملكة تفوز بـ 

 155 2021-05-21 «2021آيسف »متقدمة في 

https://almstqbl.com/2021/05/
21/19/49/55/ 

صحيفة أضواء 
 المستقبل

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8السعودية تفوز بـ

 156 2021-05-21 2021متقدمة في آيسف 

https://balasmer.com/389551.
html صحيفة بللسمر 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8السعودية تفوز بـ

 157 2021-05-21 ”2021آيسف “متقدمة في 

https://ajel.sa/LbdVnF/ 

عاجل صحيفة 
 االلكترونية

إنجاز سعودي.. المملكة تتجاوز دواًل صناعية متقدمة 
 158 2021-05-21 2021في معرض آيسف 

https://cutt.us/8XuCJ صحيفة المواطن 

جوائز عالمية وتتجاوز دواًل صناعية  8السعودية تفوز بـ

 159 2021-05-21 2021متقدمة في آيسف 

https://cutt.us/GBFOq صحيفة اليوم 
المملكة تتجاوز دوالً صناعية متقدمة في معرض آيسف 

2021 21-05-2021 160 

https://cutt.us/ox71x صحيفة الوئام 
في معرض آيسف المملكة تتجاوز دوالً صناعية متقدمة 

2021 21-05-2021 161 

org.sa/595934/-https://barq 

صحيفة برق 
 اإللكترونية

المملكة تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية 
 162 2021-05-21 2021متقدمة في معرض آيسف 

-https://al
hadth.com/?p=363016 الحدث 

#المملكة تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية 
 163 2021-05-21 2021متقدمة في معرض آيسف 

https://www.aleqt.com/2021/0
5/21/article_2097451.html صحيفة االقتصادية 

المملكة تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية 
 164 2021-05-21 2021متقدمة في معرض آيسف 

-https://www.misr
alan.com/12018587 مصر األن 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً  8السعودية تفوز بـ 

 165 2021-05-21 2021صناعية متقدمة في آيسف 
https://www.spa.gov.sa/views
tory.php?lang=ar&newsid=22
 وكالة االنباء السعودية 30019

المملكة تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  
 166 2021-05-21 2021متقدمة في معرض آيسف 

https://3yonnews.com/162417
 شبكة عيون اإلخبارية 0

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8السعودية تفوز بـ

 167 2021-05-21 "2021متقدمة في "آيسف 

news.com/27307/-https://fai 

صحيفة في 
 اإللكترونية

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8السعودية تفوز بـ

 168 2021-05-21   2021متقدمة في آيسف 

https://www.okaz.com.sa/new
s صحيفة عكاظ 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً متقدمة  8السعودية تفوز بـ

 169 2021-05-21 «2021آيسف »في 

https://sabq.org/D9h42y 

صحيفة سبق 
 اإللكترونية

صناعية جوائز عالمية وتتجاوز دوالً  8السعودية تفوز بـ

 170 2021-05-21 "2021متقدمة في "آيسف 
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https://www.slaati.com/2021/
5/21/p1856331.html 

صحيفة صدى 
 اإللكترونية

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8السعودية تفوز بـ

 171 2021-05-21 2021متقدمة في آيسف 

https://www.gulfeyes.net/sau
arabia/5010868-di عيون الخليج 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8السعودية تفوز بـ

 172 2021-05-21 "2021متقدمة في "آيسف 

https://lomazoma.com/saudi/
8599316.html لوما زوما 

جوائز كبرى في "الطاقة" لطالب  4"موهبة" قدمت  

 173 2021-05-21 العالم ضمن رعايتها

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3891267.html حمرين نيوز 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8السعودية تفوز بـ

 174 2021-05-21 2021متقدمة في آيسف 

http://almnatiq.net/985131/ 

صحيفة المناطق 
 السعودية

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8بـ السعودية تفوز

 175 2021-05-21 2021متقدمة في آيسف 

https://cutt.us/oAnit صحيفة المدينة 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8السعودية تفوز بـ

 176 2021-05-21 2021متقدمة في آيسف 

https://cutt.us/AffBJ صحيفة البالد 

جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية  8السعودية تفوز بـ

 177 2021-05-21 2021متقدمة في آيسف 

https://cutt.us/Z7AvH صحيفة مكة المكرمة 
جوائز كبرى في "الطاقة" لطالب  4"موهبة" قدمت 

 178 2021-05-21 العالم ضمن رعايتها

https://oassf.net/948099/ 

صحيفة وصف 
 اإللكترونية

األمير عبدالعزيز بن سلمان : ولي العهد حريص على 
 179 2021-05-21 تطوير قطاع االبتكار

https://cutt.us/lPAZZ 180 2021-05-21 جهة سعودية تتابع مبادرات وبرامج االلكسو 50 أخبار السعودية 

https://cutt.us/fgCDG ينبع نيوز 
عبدالعزيز بن سلمان: المملكة من األوائل في حلول 

 181 2021-05-21 الطاقة

https://cutt.us/oGt2I ترند 
ا على تطوير قطاع  وزير الطاقة: ولي العهد حريص جد ً

 182 2021-05-21 االبتكار السعودي

https://www.societyforscienc
-release/2021-e.org/press

awards/-sao-isef-regeneron 

Society for 
Science  &the 

Public 
Regeneron ISEF 2021 Special Awards 
Winners Announced 20-05-2021 183 

https://cutt.us/ZnnV7 

صحيفة العربية 
 السعودية

وزير الطاقة السعودي: ولي العهد حريص على تطوير 
 184 2021-05-19 قطاع االبتكار 

http://mixfm.sa/news/667/ozy
-ttyh-sof-albtrol-jamaa-altak-r

-fy-llshabat-altaalym-frs
aljamaay-almrhl 

 FMمكس 
فرص التعليم وزير الطاقة جامعة البترول سوف تتيح 

 185 2021-05-19 للشابات في المرحلة الجامعية
https://akhbaar24.argaam.co
m/article/detail/547414?utm_
source=A24SM&utm_medium
=twitter 

 لسعوديةا 24أخبار 
العهد حريص على تطوير قطاع  وزير_الطاقة: ولي
 186 2021-05-19 االبتكار في المملكة 

https://www.adwaalwatan.co
m/3446771/ أضوء الوطن 

وزير الطاقة: ولي العهد حريص على تطوير قطاع 
 187 2021-05-19 االبتكار في المملكة

https://alarsal.com/144385/ 188 2021-05-19 ولي العهد حريص على تطوير قطاع اإلبتكار  صحيفة اإلرسال 

https://mawtenalakhbar.com/
p/68143 موطن األخبار 

وزير الطاقة: ولي العهد حريص على تطوير قطاع 
 189 2021-05-19 االبتكار في المملكة

https://t.co/db4Z56znFs?amp
=1 

صحيفة هام 
 اإللكترونية

وزير الطاقة: ولي العهد حريص على تطوير قطاع 
 190 2021-05-19 االبتكار في المملكة

https://cutt.us/FIDEJ صحيفة عين اإلعالم 
جهة  50قائداً في  70تستعرض مبادراتها أمام ” األلكسو

 191 2021-05-20 سعودية

https://www.alriyadh.com/188
 جريدة الرياض 6457

حقق نتائج « أيسف»السعودي في معرض الفريق 
عبدالعزيز بن سلمان:  -مميزة وتبشر بمستقبل كبير 

 192 2021-05-20 المملكة من األوائل في حلول الطاقة

http://www.alkharjnet.net/418
940.html صحيفة الخرج نت 

 50قائداً في  70مبادراتها أمام تستعرض « األلكسو»

 193 2021-05-20 جهة سعودية
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طالب "موهبة" لـ"سبق": سعداء بلقاء وزير الطاقة 
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 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://twitter.com/HashKSA/stat
us/1396455777209143297 

هاشتاق 
 السعودية

ليرتفع رصيدها  2021جوائز عالمية للمملكة في آيسف  8

جائزة في هذا المعرض منذ أول مشاركة في العام  83إلى 

2007 . 
23-05-2021 1 

https://www.youtube.com/watch
?v=ppAvhcty5u4 

القناة السعودية 
 اإلخبارية 

موهبة تتجاوب مع المبادرة األسرية لمؤسسة محمل الخير 
 الوقفية الكتشاف الموهوبين

23-05-2021 2 

https://twitter.com/Studioekhbari
4y/status/139637344930049638 

القناة السعودية 
 اإلخبارية 

موهبة تتجاوب مع المبادرة األسرية لمؤسسة محمل الخير 
 الوقفية الكتشاف الموهوبين 

 برنامج اليوم
23-05-2021 3 

https://twitter.com/Riyadh_Radio
/status/1394910445090316294 إذاعة الرياض 

 إذاعة الرياض -برنامج صباحكم أجمل 
أ.طالل محمد الرشيدي : أقيمت أول مسابقة ل األولمبياد 

 25م ويشارك فيها قرابة 2000اآلسيوي للفيزياء في عام 

 دولة سنوياً 

23-05-2021 4 

https://twitter.com/Alekhbariya_
net/status/1396118503057502213 اإلخبارية.نت 

جوائز عالمية وتتجاوز دوال صناعية  8المملكة تحقق  

 2021متقدمة في "آيسف" 
22-05-2021 5 

https://twitter.com/sauditv_1/stat
us/1396096213431226369 أخبار السعودية 

 6 2021-05-22 .2021المملكة تحقق جوائز عالمية في معرض آيسف 

https://twitter.com/Alekhbariya_
net/status/1396157845603766273 اإلخبارية.نت 

جوائز خاصة بمعرض  3جوائز كبرى و  5"موهبة" تحقق 

مبادرة  19"آيسف" الدولي .. و"العثماني" لـ النشرة : 

 ة تقدمها موهبة للطلبة الموهوبينمتنوع
22-05-2021 7 

https://twitter.com/saudiatv/stat
us/1396053911530885120 قناة السعودية 

إنجاز وطني مميز حققه شباب المملكة خالل مشاركاتهم في 
معرض العلوم والهندسة لطلبة المدارس في العالم 

 جوائز.  8وحصولهم على 

نائب األمين العام لالتصال المؤسسي  -نزيه العثماني 
 بموهبة.

22-05-2021 8 

https://twitter.com/saudiatv/stat
us/1396056439383334921 قناة السعودية 

من_السعودية | طورت مكثف كهربائي فائق معد صديق 
في  2030تحقيق رؤية للبيئة، وممكن يساعدنا بشكل كبير ب

 مجال الطاقة.
الحائزة على المركز الرابع في معرض  -أروى نيازي 

 لهندسةآيسف الدولي للعلوم وا

22-05-2021 9 

https://twitter.com/sauditv_1/stat
us/1395817349710757895 أخبار السعودية 

المملكة تحقق جوائز عالمية وتتجاوز دوالً صناعية متقدمة 
 الواليات المتحدة.الذي أقيم في  2021في معرض آيسف

22-05-2021 10 

https://twitter.com/mawhiba/stat
us/1395734898992889856 موهبة 

عبارة  2021حققت إنجازاً عالمياً باسم  السعودية في آيسف

الطالبة روبي خالد عن منحة تعليمية لجامعة أريزونا.شاهد 
تشرح مشروعها: تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف 
السمع واإلحساس بالموسيقى من خالل قفاز لمسي مطور 

 في مجال الهندسة الطبية

21-05-2021 11 

https://twitter.com/alekhbariyatv/
status/1395810437342638083 قناة اإلخبارية 

جوائز عالمية وتتجاوز دوال صناعية  8المملكة تفوز بـ  

 "2021متقدمة في "معرض آيسف 
21-05-2021 12 

https://twitter.com/Alekhbariya_
net/status/1395783745081331715 اإلخبارية.نت 

آالف ساعة من التدريب كانت كفيلة بتحقيق إنجاز  3فيديو | 

.. و"حسن آل ليل" لـ  2021سعودي في أولمبياد الفيزياء 

#النشرة: طموحي أن أكون من رواد تعليم الكمبيوتر في 
 #المملكة

21-05-2021 13 

https://twitter.com/AlArabiya_KS
A/status/1395096671164542979 

العربية 
 السعودية

وزير الطاقة السعودي لـ العربية نت :ولي العهد حريص 
 على تطوير قطاع االبتكار

21-05-2021 14 

https://twitter.com/AlArabiya_KS
A/status/1395638317497167873 

العربية 
 السعودية

"موهبة" السعودية تقدم جوائز عالمية في مجاالت الطاقة 
  2021بمعرض "آيسف" الدولي للعلوم والهندسة 

21-05-2021 15 

https://www.youtube.com/watch
?v=9Yxvy_ct0wE اليوتيوب 

مداخلة األستاذ ماجد الكناني مدير االعالم في مؤسسة  
 الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع

21-05-2021 16 

https://twitter.com/saudi24/statu
s/1395496174359126024?s=24 

 24قناة 

 السعودية

وزارة التعليم هي الشريك اإلستراتيجي الهام الذي اليمكن 
أن يتحقق أي نجاح بدونه في مجال اكتشاف الموهوبين . 

21-05-2021 17 
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لقاء األستاذ ماجد الكناني مدير االعالم في مؤسسة الملك 
وهبة واإلبداع برنامج المملكة في  عبد العزيز ورجاله للم

24 

https://twitter.com/Saudi24/statu
s/1395492017581576193 

 24قناة 

 السعودية

الملك سلمان حفظه هللا كان صاحب فكرة مؤسسة الملك عبد 
 اله للموهبة واإلبداع منذ أن كان أميراً للرياض.العزيز ورج

لقاء األستاذ ماجد الكناني مدير االعالم في مؤسسة الملك 
عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع برنامج المملكة في  

24 

21-05-2021 18 

https://twitter.com/mawhiba/stat
us/1395482750426271745 

العربية 
 السعودية

فعالية سعودية افتراضية إلطالق مبادرات مشتركة بين  
 السعودية وألكسو

20-05-2021 19 

https://twitter.com/Alekhbariya_
net/status/1395411573758365698 اإلخبارية.نت 

ابتكارا في معرض "آيسف"  30فيديو | "موهبة" تعرض 

  2021للعلوم والهندسة في العام 
20-05-2021 20 

om/iEN_tv/status/https://twitter.c
 قناة عين 1395315347373371394

سمو وزير_الطاقة يلتقي بـ  المنتخب السعودي للعلوم 
والهندسة ويشيد بمشاريعهم التي ينافسون بها أكثر من 

طالب وطالبة من مختلف دول العالم في معرض  1800

RegeneronISEF االفتراضي 

20-05-2021 21 

https://twitter.com/Riyadh_Radio
/status/1394910445090316294?s

 إذاعة الرياض 20=

أ.طالل محمد الرشيدي : أقيمت أول مسابقة ل األولمبياد 
 25 م ويشارك فيها قرابة2000اآلسيوي للفيزياء في عام 

 دولة سنوياً 
19-05-2021 22 

https://m.youtube.com/watch?v=
D6Jd2ZsqK5Q إذاعة الرياض 

أ. بدر المجرذي: خالل حديث عن معرض موهبة في ايسف 
 في اذاعة الرياض ٢٠٢١

19-05-2021 23 
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dz.net/73148.html-https://edd الدولة أعطت “المدير المكلف بالمؤسسات الناشئة: الجزائر دايلي
إهتماما كبيراً بالمؤسسات الناشئة بوضعها 

خاص  صندوقاً لالستثمار بمعايير دولية
 ”بالمشاريع المبتكرة.

23-05-2021 1 

https://cutt.us/oXfxn 

Economic Key 
إستراتجية مصر الرقمية يتم تنفيذها من خالل  

 2021-05-21 تشجيع اإلبتكار والتكنولوجيات البازغة
2 

https://cutt.us/7015m صحيفة زاوية 

هايف" في مركز دبي المالي برنامج "فينتك 
العالمي يواصل دعمه لشركات التكنولوجيا المالية 

عات اإلبتكار  2021-05-19 الرائدة عبر مسر 

3 

https://www.facebook.com/HeureDuJo
urnal.officiel/posts/1273995629700777 

Heure Du 
Journal 

إعطاء انطالقة قافلة مغرب اإلبتكار بهدف البحث 
عن المشاريع و األفكار المبتكرة لشباب اإلقليم 

 2021-05-18 بعمالة إقليم سيدي بنور

4 
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