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 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://almaydanedu.net/7100
05/ 

صحيفة الميدان 
 التعليمي اإللكترونية

طالب يتمكن من تصميم المكثف الكهربائي الفائق ويتفوق  
 1 2021-05-30 دولة″ 80“على طالب 

https://almstqbl.com/2021/05/
28/22/38/11/ 

صحيفة أضواء 
 المستقبل

كيف تمكن طالب سعودي من صناعة مكثف كهربائي يشحن 
 2 2021-05-28 نفسه باستخدام الضوء

https://kharjhome1.com/8851
55740.html 

منصات الخرج اليوم 
 اإلعالمية 

قصة طالب سعودي نجح في صناعة مكثف كهربائي يشحن 
 3 2021-05-28 نفسه باستخدام الضوء

https://cutt.us/KFq7Y 

صحيفة  رسالة 
 الدوادمي اإللكترونية

طالب ينجح في صناعة مكثف كهربائي يشحن نفسه  
 باستخدام النور

28-05-2021 4 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3895524.html 

 حمرين نيوز
طالب ينجح في صناعة مكثف كهربائي يشحن نفسه 

 5 2021-05-28 باستخدام النور

https://www.gulfeyes.net/sau
arabia/5015125-di 

 عيون الخليج
طالب ينجح في صناعة مكثف كهربائي يشحن نفسه 

 6 2021-05-28 باستخدام النور

mz.net/1501748/-https://mz 

صحيفة مزمز 
 اإللكترونية

طالب ينجح في صناعة مكثف كهربائي يشحن نفسه 
 7 2021-05-28 باستخدام النور

https://www.slaati.com/2021/
5/28/p1859812.html 

صحيفة صدى 
 اإللكترونية

طالب ينجح في صناعة مكثف كهربائي يشحن نفسه 
 8 2021-05-28 باستخدام النور

https://cutt.us/H15Yi مجلة سيدتي 
 قبول مباشر للفائزين باألولمبياد في جامعة البترول

28-05-2021 9 

https://cutt.us/gdP3a  السعودية 24أخبار 
قصة طالب سعودي نجح في صناعة مكثف كهربائي يشحن 

 10 2021-05-27 نفسه باستخدام الضوء

https://www.nafeza2world.co
Alm/678948-Al-m/Akhbar نافذة على العالم 

هنا قائمة المسابقات.. قبول مباشر للفائزين بـ"األولمبياد" 
 11 2021-05-27 في جامعة البترول

https://cutt.us/AoxdZ 12 2021-05-27 جامعة البترول: قبول مباشر للطلبة الفائزين في األولمبياد صحيفة فيفاء 

https://cutt.us/UlPc4 مصر اليوم 
هنا قائمة المسابقات.. قبول مباشر للفائزين بـ"األولمبياد" 

 13 2021-05-27 في جامعة البترول
https://3yonnews.com/162570

 شبكة عيون اإلخبارية 6
قائمة المسابقات.. قبول مباشر للفائزين بـ"األولمبياد" هنا 

 14 2021-05-27 في جامعة البترول

https://lomazoma.com/saudi/
8622261.html 15 2021-05-27 جامعة البترول: قبول مباشر للطلبة الفائزين في األولمبياد لوما زوما 

https://cutt.us/SqKuR Zawya  
Saudi Arabia wins bronze at Asia-

Pacific informatics Olympiad 27-05-2021 16 

https://cutt.us/mbrb6  17 2021-05-27 المناهج تكشف أسباب تطوير« التعليم» 365الخليج 

https://ajel.sa/rdqbKx/ 

صحيفة عاجل 
 18 2021-05-27 مبرًرا لتطوير الخطط والمناهج الدراسية 12«: التعليم» االلكترونية

https://balasmer.com/390792.
html صحيفة بلسمر 

أول مشاركة.. جائزة برونزية للمملكة باألولمبياد اآلسيوي 
 19 2021-05-26 للمعلوماتية

https://www.arabnews.com/n
arabia-ode/1865416/saudi 

Arab News 
Saudi Arabia wins bronze at Asia-

Pacific informatics Olympiad 26-05-2021 20 

https://cutt.us/kYhOn اإلبداع الخليجي 

المملكة تحصد جائزة برونزية في أول مشاركة في األولمبياد 
 21 2021-05-26 اآلسيوي للمعلوماتية

https://www.mnbr.news/2623
22.html 

صحيفة منبر 
 اإللكترونية

المملكة تحصد جائزة برونزية في أول مشاركة باألولمبياد 
 22 2021-05-26 اآلسيوي للمعلوماتية

https://www.aldiyaar.com/?p=
 صحيفة الديار 254255

المملكة تحصد جائزة برونزية بأول مشاركة في األولمبياد 
 23 2021-05-26 اآلسيوي للمعلوماتية

https://www.hasatoday.com/3
 األحساء اليوم 14464

برونزية بأول مشاركة في األولمبياد السعودية تحصد جائزة 
 24 2021-05-26 اآلسيوي للمعلوماتية

https://almstqbl.com/2021/05/
26/19/32/53/ 

صحيفة أضواء 
 المستقبل

المملكة تحصد جائزة برونزية في أول مشاركة في األولمبياد 
 25 2021-05-26 علوماتيةاآلسيوي للم

https://lomazoma.com/saudi/
8619470.html لوما زوما 

السعودية تحصد جائزة برونزية بأول مشاركة في األولمبياد 
 26 2021-05-26 اآلسيوي للمعلوماتية
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https://cutt.us/z4Wo7  جريدة البالد السعودية 
المملكة تحصد جائزة برونزية في أول مشاركة في األولمبياد 

 27 2021-05-26 اآلسيوي للمعلوماتية

https://3yonnews.com/162549
 شبكة عيون اإلخبارية 9

للمملكة باألولمبياد اآلسيوي  أول مشاركة.. جائزة برونزية
 28 2021-05-26 للمعلوماتية

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3894388.html حمرين نيوز 

أول مشاركة.. جائزة برونزية للمملكة باألولمبياد اآلسيوي 
 29 2021-05-26 للمعلوماتية

https://www.alriyadh.com/188
 جريدة الرياض 7503

المملكة تحصد جائزة برونزية بأول مشاركة في األولمبياد 
 30 2021-05-26 اآلسيوي للمعلوماتية

https://www.nafeza2world.co
Alm/678086-Al-m/Akhbar نافذة على العالم 

أول مشاركة.. جائزة برونزية للمملكة باألولمبياد اآلسيوي 
 31 2021-05-26 للمعلوماتية

https://www.gulfeyes.net/sau
arabia/5013984-di عيون الخليج 

أول مشاركة.. جائزة برونزية للمملكة باألولمبياد اآلسيوي 
 32 2021-05-26 للمعلوماتية

https://www.aleqt.com/2021/0
5/26/article_2100331.html اإلقتصادية 

المملكة تحصد جائزة برونزية في أول مشاركة في األولمبياد 
 33 2021-05-26 اآلسيوي للمعلوماتية

https://sabq.org/qWSBKr 

صحيفة سبق 
 اإللكترونية

أول مشاركة.. جائزة برونزية للمملكة باألولمبياد اآلسيوي 
 34 2021-05-26 للمعلوماتية

https://cutt.us/UkGmG صحيفة بث 
برونزية في أول مشاركة في األولمبياد المملكة تحصد جائزة 
 35 2021-05-26 اآلسيوي للمعلوماتية

org.sa/596626/-https://barq صحيفة برق اإللكترونية 

المملكة تحصد جائزة برونزية في أول مشاركة في األولمبياد 
 36 2021-05-26 اآلسيوي للمعلوماتية

https://www.spa.gov.sa/views
tory.php?lang=ar&newsid=22

 وكالة األنباء السعودية 31525

المملكة تحصد جائزة برونزية في أول مشاركة في  
 األولمبياد اآلسيوي للمعلوماتية

26-05-2021 37 

https://www.alriyadh.com/188
 38 2021-05-26 منتخبنا السعودي للعلوم والهندسة جريدة الرياض 7379

-https://www.al
jazirah.com/2021/20210525/ln

13.htm  39 2021-05-25 جوائز بمعرض آيسف 5طالب وطالبات الرياض يحصدون  الجزيرة 
https://www.sauress.com/alm

adina/1733028 40 2021-05-25 جوائز في معرض آيسف الدولي 5طالب الرياض يحصدون  سعروس 

https://cutt.us/jQCR8 41 2021-05-25 جوائز في معرض آيسف الدولي 5طالب الرياض يحصدون  صحيفة المدينة 
https://www.arabia2.com/?p=

 توعرب 5747
الرياض في الحصول على خمس جوائز لطالب وطالبات 

 42 2021-05-24 معرض آيسف الدولي

https://www.sobranews.com/
sobra/124438 

صحيفة صبرة 
 اإللكترونية

ملتقى “موهوباً يمثلون مدارس القطيف في  20]أسماء[ 
 ”2021الربيع 

 43 2021-05-24 مسارات علمية تخصصية 6يشاركون ضمن 

https://cutt.us/0HMZ5 دار األخبار 
باألسماء.. طالب وطالبات الرياض يحصدون خمس جوائز 

 44 2021-05-24 في معرض آيسف الدولي
https://www.albayannews.net

 صحيفة البيان /163037/
طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز في 

 45 2021-05-24 معرض آيسف الدولي

http://juhaina.in/?act=artc&id
=79495 

صحيفة جهينة 
 46 2021-05-24 مدارس القطيف في ضيافة ملتقى الربيعموهوبا من  20 اإلخبارية

https://www.first1saudi.net/13
519.html أوائل السعودية 

طالب بالمرحلة الثانوية يحصد جائزة دولية ومحلية بمجال 
 47 2021-05-24 الهندسة والعلوم

https://cutt.us/5qnC8  صحيفة التعليم 
طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز في 

 48 2021-05-24 معرض آيسف الدولي

-https://mini
news.net/?p=167634 

صحيفة المختصر 
 اإلخبارية

عشرون موهوبا من مدارس القطيف في ضيافة ملتقى 
 49 2021-05-24 الربيع

https://kharjhome1.com/8851
54934.html 

منصات الخرج اليومية 
 اإلعالمية 

طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز في 
 50 2021-05-24 معرض آيسف الدولي

http://alriyadhdaily.com/articl
e/81d44129a2874291b7804e2

7a6f8b2da Riyadh Daily 
Saudi Students Win Five Prizes at ISEF 

International Fair 24-05-2021 51 
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https://cutt.us/3pyuu 

صحيفة تواصل 
 اإللكترونية

باألسماء.. طالب وطالبات الرياض يحصدون خمس جوائز 
 52 2021-05-24 في معرض آيسف الدولي

https://cutt.us/QWEYK 

صحيفة وعد الشمال 
 اإلخبارية

وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز في  طالب
 53 2021-05-24 معرض آيسف الدولي

https://cutt.us/yxNPj دار األخبار 
طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز في 

 54 2021-05-24 معرض آيسف الدولي

-https://www.m
e3lamion.com/n/s/31926 إعالميون متميزون 

طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز في 
 55 2021-05-24 معرض آيسف الدولي

https://cutt.us/vF42M أخبار السعودية 
في معرض  يحصدون خمس جوائز« تعليم الرياض»طلبة 

 56 2021-05-24 آيسف الدولي بالواليات المتحدة

https://saudi.sahafahn.net/ne
ws11201860.html صحافة نت السعودية 

يحصدون خمس جوائز في معرض « تعليم الرياض»طلبة 
 57 2021-05-24 آيسف الدولي بالواليات المتحدة

https://www.saudipress.net/n
ews/873650.html السعودية برس 

يحصدون خمس جوائز في معرض « تعليم الرياض»طلبة 
 58 2021-05-24 آيسف الدولي بالواليات المتحدة

https://cutt.us/i74wn من المصدر 
يحصدون خمس جوائز في معرض « تعليم الرياض»طلبة 

 59 2021-05-24 آيسف الدولي بالواليات المتحدة
https://www.akhbar1.com/ne

807885.html-ws  1أخبار 
يحصدون خمس جوائز في معرض « تعليم الرياض»طلبة 

 60 2021-05-24 آيسف الدولي بالواليات المتحدة

https://cutt.us/fRVLy مصر اليوم 
يحصدون خمس جوائز في معرض « تعليم الرياض»طلبة 

 61 2021-05-24 آيسف الدولي بالواليات المتحدة

https://ajel.sa/4RnQjr/ 

صحيفة عاجل 
 االلكترونية

يحصدون خمس جوائز في معرض « تعليم الرياض»طلبة 
 62 2021-05-24 آيسف الدولي بالواليات المتحدة

https://akhbaar24.argaam.co
m/article/detail/548048  السعودية 24أخبار 

طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز في 
 63 2021-05-24 معرض آيسف الدولي

https://www.first1saudi.net/13
453.html أوائل السعودية 

طالب سعودي يحقق جائزة دولية بمعرض آيسف الدولي 
 64 2021-05-24 للعلوم والهندسة 2021

https://www.sauress.com/alm
owaten/3595328 سعروس 

جوائز في معرض  5طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون 
 65 2021-05-24 آيسف الدولي

https://www.onenewspage.us
/n/Middle+East/1zn1t8x88m/S

-Five-Win-Students-audi
-ISEF-at-Prizes

International.htm One News Page 
Saudi Students Win Five Prizes at ISEF 

International Fair 24-05-2021 66 
https://lomazoma.com/saudi/

8608089.html لوما زوما 
اخبار السعودية اليوم : طالب وطالبات تعليم الرياض 

 67 2021-05-24 معرض آيسف الدوليجوائز في  5يحصدون 
https://headtopics.com/sa/15

-911604157515778391
20243311 

Head 
Topics.com 

جوائز في معرض  5طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون 
 68 2021-05-24 آيسف الدولي

http://www.nazahaa.com/166
262/ 

صحيفة نزاهة 
 اإللكترونية

طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز في 
 69 2021-05-24 معرض آيسف الدولي

https://www.swiftnewz.com/a
rchives/212193 سويفت نيوز 

طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز في 
 70 2021-05-24 معرض آيسف الدولي

https://www.spa.gov.sa/views
newsid=2tory.php?lang=en&

 وكالة االنباء السعودية 230533
Saudi Students Win Five Prizes at ISEF 

International Fair 24-05-2021 71 
-https://al

hadth.com/?p=364049 

منصة الحدث 
 اإللكترونية

في طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز 
 72 2021-05-24 معرض آيسف الدولي

https://cutt.us/7rvpt  365الخليج 
جوائز في معرض  5طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون 

 73 2021-05-24 آيسف الدولي

https://cutt.us/tUI5l صحيفة المواطن 
جوائز في معرض  5طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون 

 74 2021-05-24 آيسف الدولي

https://cutt.us/fAUIn صحيفة اليوم 
تتويج الطالب "السنقالي" ببرونزية أولمبياد الفيزياء 
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https://www.mnbr.news/2618
20.html 

صحيفة منبر 
 اإللكترونية

جوائز في معرض  5طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون 
 76 2021-05-24 آيسف الدولي

https://www.spa.gov.sa/viewf
ullstory.php?lang=ar&newsid

=2230530 

طالب وطالبات تعليم الرياض يحصدون خمس جوائز في   وكالة االنباء السعودية
 77 2021-05-24 معرض آيسف الدولي
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مؤسسة الملك عبدالعزيز  أخبار

ورجاله للموهبة واإلبداع 

 "موهبة"

 رصد المقابالت

 والشهادات اإلعالمية 

2 



 
 

 

 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1398927240675696643 

 موهبة

 موهبة وشغف الطالبة أروى نيازي من تعليم الشرقية
@MOE_EPR 

جعلها تحصل على المركز الرابع بمجال علم المواد في مسابقة  
 2021آيسف 

30-05-2021 

1 

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1399045691624804357 

 موهبة
 أخوة مروا ببرامج موهبة.. يشاركون تجربتهم كعائلة: ٣

موهبة طورتنا لألفضل وصقلت مهاراتنا وأوصلتنا لمواقع مرموقة 
 كانت حلًما لنا، وزادت من التعاون بيننا في المنزل.

30-05-2021 
2 

https://www.facebook.com/2951
61185052/posts/1015906734975

0053 

 موهبة
 كعائلة:أخوة مروا ببرامج موهبة.. يشاركون تجربتهم  ٣

موهبة طورتنا لألفضل وصقلت مهاراتنا وأوصلتنا لمواقع مرموقة 
 كانت حلًما لنا، وزادت من التعاون بيننا في المنزل.

30-05-2021 
3 

https://twitter.com/3madAlshar
1577793127eef/status/13984148

0 

 عماد الشريف

الطالب منصور المرزوقي يفوز بالمركز الثاني في مجال الطاقة 
دولة  80الدولية متفوقاً بذلك على طالب  2021 بمسابقة آيسف

عن مشروعة المكثف الكهربائي والذي يشحن نفسه باستخدام 
 Thumbs upالنور

29-05-2021 

4 

https://twitter.com/alekhbariya_
net/status/139832430587689780

0?s=24 

 اإلخبارية.نت

في مجال العلوم االجتماعية  3فيديو | الفائزة بالمركز الـ 
: القلق  ني" لـ النشرة"القحطا 2021والسلوكية "آيسف" الدولية 

لدى البعض قبل الجائحة كان يؤثر على حياة الشخص .. وفي 
 الجائحة ازداد هذا القلق بشكل ال يمكن التحكم به

28-05-2021 

5 

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1398175455971352577 

 موهبة

الطالب منصور المرزوقي   2021الفائز بالجائزة األولى في إبداع 
 MOE_RYHمن تعليم الرياض@

 حصد الفوز بالمركز الثاني في مجال الطاقة في مسابقة آيسف 
دولة، بمشروعة المكثف الكهربائي  80على طالب من   2021

ائق الذي يمكنه أن يشحن نفسه بكفاءة عالية باستخدام النور الف
 فقط.

28-05-2021 

6 

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1397812455192018945 

 موهبة

أ.عبدهللا مشاط، معيد قسم الجراحة بجامعة الملك عبدالعزيز 
 وعضو رابطة موهبة 

"أحبتي الموهوبين: ال تجعل الغاية من المشاركة في المسابقات  
 للفوز وإنما لتنمية المهارات البحثية..وال شيء مستحيل!"

27-05-2021 

7 

https://www.facebook.com/2951
61185052/posts/1015905938683

0053 

 موهبة

أ.عبدهللا مشاط، معيد قسم الجراحة بجامعة الملك عبدالعزيز 
 وعضو رابطة موهبة
شاركة في المسابقات "أحبتي الموهوبين: ال تجعل الغاية من الم

 للفوز وإنما لتنمية المهارات البحثية..وال شيء مستحيل!"

27-05-2021 

8 

https://www.facebook.com/2951
61185052/posts/1015905530084

0053 

 موهبة

برعاية من سمو الشيخ منصور بن   التربويةجائزة خليفة كرمت 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجاس أمناء 

وذلك لفوزها بجائزة المشاريع والبرامج   موهبةالجائزة مؤسسة 

 فصول موهبةالتعليمية المبتكرة عن مشروع برنامج 

25-05-2021 

9 

https://twitter.com/KSAForUNE
SCO/status/13972329801674301

52 

 
KSA 

Mission 
UNESCO 

Discover 2021 RegeneronISEF special 
prizewinner and pioneer Ruby Rajab's 

heartwarming story behind her wearable 
#auditive #tech creation: a glove designed 

to support the hearing impaired.  

25-05-2021 

10 

https://www.youtube.com/watc
h?v=dhvfzlpkl7E شبكة المجد 

مداخلة أ.بدر المجرذي مدير إدارة المسابقات بمؤسسة الملك عبد 
 العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة"

24-05-2021 
11 

itter.com/AlmajdChanhttps://tw
nels/status/13968823623912243

 شبكة المجد 22

مداخلة أ.بدر المجرذي مدير إدارة المسابقات بمؤسسة الملك عبد 
 العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة"

24-05-2021 
12 

https://twitter.com/SabahAlsau
diah/status/13967345327501271

 قناة السعودية 05

صباح السعودية | حقق طالب وطالبات اإلدارة العامة للتعليم 
جوائز كبرى خالل مشاركتهم في "معرض  3بمنطقة الرياض 

 آيسف الدولي للعلوم والهندسة".
العزيز ورجاله نائب أمين مؤسسة الملك عبد -د. نزيه العثماني 

 للموهبة واإلبداع.

24-05-2021 

13 

https://twitter.com/SabahAlsau
diah/status/13967351199862497

 قناة السعودية 28

في صباح السعودية | هل يتم تبنِّي مشاريع الطالب المشاركين 
"معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة" في القطاع الخاص أو 

 .؟العام
24-05-2021 

14 
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 أخبار عامة عن الموهبة
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 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

-https://suna
news.net/read?id=713527 

وكالة السودان 
 1 2021-05-28 جامعة الجزيرة تستضيف فريق المبتكرين الصغار لألنباء

https://cutt.us/ujMTz السلطة الرابعة 
انطالق الفاعليات النهائية لمسابقة عين شمس 

 2 2021-05-27 تبتكر في نسختها الثاني  

https://nbdalarab.com/463568/ 
صحيفة نبض العرب 

 3 2021-05-27 ”وتشرق موهبتي“تعليم جازان ينظم لقاء  اإللكترونية

https://cutt.us/A55Hl 4 2021-05-26 تنظيم الطبعة األولى للمنافسة الوطنية للروبوتيك الوطني 

https://www.saudipress.net/news/8
75180.html السعودية برس 

تدشين منصة لرعاية ذوي اإلعاقة «.. قدرة»
ا بالجبيل  5 2021-05-26 الموهوبين فني ً

https://cutt.us/7XF69 Fibladi 
آخر صيحات التكنولوجيا في …المنزل الذكي

 6 2021-05-25 الجزائر

https://www.facebook.com/HeureD
uJournal.officiel/posts/3101034807

00414 
Heure Du 
Journal 

اعطاء انطالقة النسخة الرابعة لقافلة مغرب اإلبتكار 
 7 2021-05-24 باقليم الصويرة
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