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مؤسسة الملك عبدالعزيز  أخبار

ورجاله للموهبة واإلبداع 

 "موهبة"



 
 

 

 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://www.hiamag.com/ طالبا  30األميرة "ريما بنت بندر" تفتخر بمشاركة  مجلة هي

 "2021وطالبة في "آيسف 
09-05-2021 1 

https://www.hiamag.com لجروح مرضى الطالبة "شادن عيسى" تكتشف عالجا  مجلة هي
 السكري ومجلة عالمية تنشر بحثها

08-05-2021 2 

https://www.alriyadh.com/18844
85 

د. زمان يزور معسكر المنتخب السعودي للعلوم  جريدة الرياض
 والهندسة "آيسف"

08-05-2021 3 

-https://anbaa
aseer.com/98277.html 

صحيفة انباء 
 عسير

يزور معسكر المنتخب ” رئيس هيئة تقويم التعليم ” 
 ”آيسف“السعودي للعلوم والهندسة 

06-05-2021 4 

https://saudied.com/ يزور معسكر المنتخب ” رئيس هيئة تقويم التعليم ”  صحيفة التعليم
 ”آيسف“السعودي للعلوم والهندسة 

06-05-2021 5 

-http://www.almajd
ksa.com/?p=44396 

يزور معسكر المنتخب ” رئيس هيئة تقويم التعليم ”  المجد السعودية 
 ”آيسف“السعودي للعلوم والهندسة 

06-05-2021 6 

https://www.sauress.com/spa/22
25912 

يزور معسكر المنتخب ” رئيس هيئة تقويم التعليم ”  سعورس
 ”آيسف“السعودي للعلوم والهندسة 

06-05-2021 7 

hadth.com/?p=356543-https://al  صحيفة الحدث
 اإللكترونية 

يزور معسكر المنتخب ” رئيس هيئة تقويم التعليم ” 
 ”آيسف“السعودي للعلوم والهندسة 

06-05-2021 8 

-https://www.al
madina.com/article/730751/ 

رئيس هيئة تقويم التعليم يزور معسكر المنتخب  صحيفة المدينة
 السعودي للعلوم والهندسة "آيسف"

06-05-2021 9 

https://www.spa.gov.sa/viewfull
story.php?lang=ar&newsid=2225

912 

وكالة األنباء 
 السعودية

يزور معسكر المنتخب رئيس هيئة تقويم والتدريب 
 السعودي للعلوم والهندسة "آيسف"

06-05-2021 10 

https://www.hiamag.com/ طالًبا وطالبة يمثلون المنتخب السعودي للعلوم  30 مجلة هي

 والهندسة المنافس في معرض "آيسف" في أمريكا
06-05-2021 11 

https://www.zawya.com/mena/e
n/life/story/Saudi_team_compet

es_in_worlds_largest_precollege_
SNG_210317009-science_fair 

Zawya  Saudi team competes in world's largest 
pre-college science fair 

06-05-2021 12 

-team-http://news10.pk/saudi
-pre-largest-worlds-in-competes

fair/-science-college 

News10 Saudi team competes in world’s largest 
pre-college science fair 

06-05-2021 13 

https://www.arabnews.com/nod
arabia-e/1191041/saudi 

Arab News Top Saudi scholar says Muslims may pray 
in churches and synagogues 

06-05-2021 14 

https://newyorkpaper.blogspot.c
-team-om/2021/05/saudi

largest.html-worlds-in-competes 

New York 
Times 

Saudi team competes in world’s largest 
pre-college science fair 

06-05-2021 15 

https://www.sauress.com/almadi
na/1730674 

دولة في  80ينافس طالب « سعودي العلوم والهندسة» سعورس

 بأمريكا« آيسف»
06-05-2021 16 

https://lomazoma.com/saudi/85
39330.html 

دولة في  80ينافس طالب « سعودي العلوم والهندسة» لوما نيوز

 بأمريكا« آيسف»
06-05-2021 17 

-https://www.al
madina.com/article/730674/ 

دولة في  80ينافس طالب « سعودي العلوم والهندسة» صحيفة المدينة 

 بأمريكا« آيسف»
05-05-2021 18 

https://www.arabnews.com/nod
arabia-e/1854351/saudi 

Arab News Saudi team competes in world’s largest 
pre-college science fair 

05-05-2021 19 

-https://gulf365.com/saudi
news/10255276/-arabia 

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض  365الخليج 
 آيسف في أمريكالخوض منافسة 

05-05-2021 20 

https://albiladdaily.com/2021/05
/06/ 

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يخوض منافسة  البالد
 آيسف في أمريكا

05-05-2021 21 

https://www.alriyadh.com/18842
55 

 22 2021-05-05 العلوم والهندسة يستعد لخوض منافسة آيسفمنتخب  جريدة الرياض
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https://makkahnewspaper.com/a
rticle/1537508/ 

 23 2021-05-05 منتخب العلوم والهندسة يتأهب لخوض منافسة آيسف صحيفة مكة

https://www.sra7h.com/  صحيفة صراحة
 اإللكترونية 

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض 
 لخوض منافسة آيسف

05-05-2021 24 

https://alroeyah.com/83960  صحيفة الرؤية
 الدولية

الرياض المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في 
 لخوض منافسة آيسف

05-05-2021 25 

https://www.saudipress.net/new
s/863448.html 

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض  السعودية برس 
 لخوض منافسة آيسف

05-05-2021 26 

https://www.saudi24news.com/2
-saudi-the-021/05/general
-is-team-engineering-and-science
-compete-to-riyadh-in-camping
-the-and-america-in-isf-with

agency.html-press-saudi 

Saudi24news  The Saudi Science and Engineering Team is 
camping in Riyadh to compete with ISF in 

America and the Saudi Press Agency 

05-05-2021 27 

https://www.spa.gov.sa/viewstor
y.php?newsid=2225742 

وكالة األنباء 
 السعودية

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض 
 لخوض منافسة

05-05-2021 28 

-http://www.asdaa
okazz.com/tfr/10558 

اصداء عكاظ 
 االلكترونية

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض 
 لخوض منافسة آيسف

05-05-2021 29 

https://www.sauress.com/spa/22
25742 

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض  سعورس
 لخوض منافسة آيسف

05-05-2021 30 

https://aawsat.com/home/article
/2957181/ 

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض  الشرق األوسط
 بأميركا« آيسف»لخوض 

05-05-2021 31 

hadth.com/?p=356277-https://al  صحيفة الحدث
 اإللكترونية

لسعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض المنتخب ا
 لخوض منافسة آيسف في أمريكا

05-05-2021 32 

https://www.spa.gov.sa/viewfull
story.php?lang=ar&newsid=2225

742 

وكالة األنباء 
 السعودية

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض 
 لخوض منافسة آيسف في أمريكا

05-05-2021 33 

https://lomazoma.com/saudi/85
38216.html 

اخبار السعودية المنتخب السعودي للعلوم والهندسة  لوما نيوز
 يعسكر في الرياض لخوض منافسة آيسف في أمريكا

05-05-2021 34 

https://lomazoma.com/saudi/85
38119.html 

عنيزة طالًبا وطالبة بتعليم  460اخبار السعودية اليوم  لوما نيوز

يجتازون البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين 
 م2021

05-05-2021 35 

https://www.sauress.com/tareeb
news/6553788 

طالًبا وطالبة بتعليم عنيزة يجتازون البرنامج  460 سعورس

 م2021الوطني للكشف عن الموهوبين 
05-05-2021 36 

https://www.adwaalwatan.com/
3444584/ 

طالًبا وطالبة بتعليم عنيزة يجتازون البرنامج  460 أضواء الوطن

 م2021الوطني للكشف عن الموهوبين 
05-05-2021 37 

https://makkahnewspaper.com/a
rticle/1537475/ 

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض  صحيفة مكة
 لخوض منافسة آيسف في أمريكا

05-05-2021 38 

https://ekhbareeat.com/?p=5816
5 

والهندسة يعسكر في الرياض  المنتخب السعودي للعلوم إخباريات
 لخوض منافسة آيسف

05-05-2021 39 

https://alraynews.net/6553788.h
tm 

صحيفة الرأي 
 اإللكترونية

طالًبا وطالبة بتعليم عنيزة يجتازون البرنامج  460

 م2021الوطني للكشف عن الموهوبين 
05-05-2021 40 

http://www.alwebnews.net/6212
9/ 

صحيفة ويب 
 نيوز

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض 
 لخوض منافسة آيسف في أمريكا

05-05-2021 41 

https://www.sadacom.news/new
s/s/57130 

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض  صداكم
 آيسفلخوض منافسة 

05-05-2021 42 

https://dora.sa/?p=61056  صحيفة درة
 اإللكترونية

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض 
 لخوض منافسة آيسف

05-05-2021 43 

https://almstqbl.com/2021/05/0
5/16/42/38/ 

صحيفة أضواء 
 المستقب

 المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض
 لخوض منافسة آيسف في أمريكا

05-05-2021 44 
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24.com/362618/-https://ham  صحيفة هام
 اإللكترونية

طالًبا وطالبة بتعليم عنيزة يجتازون البرنامج  460

 م2021الوطني للكشف عن الموهوبين 
05-05-2021 45 

https://alkssr.com/portal/400920
/ 

صحيفة كسر 
 اإللكترونية

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض 
 لخوض منافسة آيسف

05-05-2021 46 

https://balasmer.com/386532.ht
ml 

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يستعد للمنافسة في  صحيفة بللسمر
 "آيسف" في أمريكا

05-05-2021 47 

-maj-https://www.s
news.net/?p=13867251 

صحيفة الساحات 
 العربية

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض 
 لخوض منافسة آيسف

05-05-2021 48 

http://www.akhbaralasr.net/sau
news/7256077/-di 

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يستعد للمنافسة في  أخبار العصر
 "آيسف" في أمريكا

05-05-2021 49 

w.m3llm.net/281068/http://ww  لصحيفة التعليم
 اإللكترونية

المنتخب السعودي .. للعلوم والهندسة يعسكر في 
 في أمريكا” آيسف ” الرياض لخوض منافسة 

05-05-2021 50 

-https://gulf365.com/saudi
news/10251374/-arabia 

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض  365الخليج 
 لخوض منافسة آيسف في أمريكا

05-05-2021 51 

https://www.nafeza2world.com/
Alm/650429-Al-Akhbar 

أخبار العالم : المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يستعد  نافذة على العالم
 للمنافسة في "آيسف" في أمريكا

05-05-2021 52 

https://www.saudipress.net/new
s/863159.html 

السعودية برس : المنتخب السعودي للعلوم والهندسة  السعودية برس 
 يستعد للمنافسة في

05-05-2021 53 

https://api.sabq.org/Mqc3gb  صحيفة سبق
 اإللكترونية

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يستعد للمنافسة في 
 أمريكا "آيسف" في

05-05-2021 54 

https://3yonnews.com/1620161  شبكة عيون
 اإلخبارية

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يستعد للمنافسة في 
 "آيسف" في أمريكا

05-05-2021 55 

https://mobile.sabq.org/Mqc3gb  صحيفة سبق
 اإللكترونية

 المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يستعد للمنافسة في
 "آيسف" في أمريكا

05-05-2021 56 

https://samhnews.com/wordpres
s/2021/05/05 

صحيفة سمح 
 اإللكترونية

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يستعد للمنافسة في 
 "آيسف" في أمريكا

05-05-2021 57 

-https://hamrinnews.net/saudi
arabia/3881950.html 

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يستعد للمنافسة في  حمرين نيوز
 "آيسف" في أمريكا

05-05-2021 58 

-https://www.gulfeyes.net/saudi
arabia/5001394 

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يستعد للمنافسة في  عيون الخليج
 في أمريكا "آيسف"

05-05-2021 59 

https://sabq.org/Mqc3gb  صحيفة سبق
 اإللكترونية

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يستعد للمنافسة في 
 "آيسف" في أمريكا

05-05-2021 60 

-https://www.al
madina.com/article/730580/ 

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض  صحيفة المدينة
 لخوض منافسة "آيسف" بأمريكا

05-05-2021 61 

https://www.slaati.com/2021/5/
5/p1848643.html 

صحيفة صدى 
 اإللكترونية

والهندسة يعسكر في الرياض  المنتخب السعودي للعلوم
 لخوض منافسة آيسف في أمريكا

05-05-2021 62 

https://fahoomy66.blogspot.com
2021.html-/2021/05/460 

أخبار العالم 
 التقني

ج طالًبا وطالبة بتعليم عنيزة يجتازون البرنام 460

 2021الوطني للكشف عن الموهوبين 
05-05-2021 63 

https://www.ar8ar.com/news/ne
w/s/60761 

صحيفة وظائف 
 اإللكترونية

طالًبا وطالبة بتعليم عنيزة يجتازون البرنامج  460

 2021الوطني للكشف عن الموهوبين 
05-05-2021 64 
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عبدالعزيز مؤسسة الملك  أخبار

ورجاله للموهبة واإلبداع 

 "موهبة"

 رصد المقابالت

 والشهادات اإلعالمية 
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 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

https://twitter.com/Alekhbariya
_net/status/1390833742273449

989 

فيديو | مجلة علمية تنشر بحًثا لطالبة سعودية في صف  اإلخبارية.نت
األول ثانوي حول عالج جروح مصابي السكري والطالبة 

: استلهمت بحثي من قصص جدتي عن 120لـ شادن 

 الماضي 

08-05-2021 1 

https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1390833742273449989
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1390833742273449989
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1390833742273449989
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1390833742273449989


 

 

 أخبار عامة عن الموهبة
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 # التاريخ عنوان الخبر المصدر الرابط

-https://www.al
-ar/70-press.com/index.php/ar/business

ar/50339-corporate 

AL PRESS  مركز دبي المالي العالمي و جمعية التكنولوجيا
 المالية يتعاونان لتأسيس منتدى اإلبتكار

05-05-2021 1 

 

https://www.al-press.com/index.php/ar/business-ar/70-corporate-ar/50339
https://www.al-press.com/index.php/ar/business-ar/70-corporate-ar/50339
https://www.al-press.com/index.php/ar/business-ar/70-corporate-ar/50339
https://www.al-press.com/index.php/ar/business-ar/70-corporate-ar/50339

