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نظرة عامة 1



ركزت غالبية التغطيات ، في شهر يونيو"موهبة"من خالل عملية الرصد للكلمات الداللية وحسابات 
:على المواضيع التالية

ي" آيسف"ر ف  زانيزجور زيعر طلب " واب "عصادير رعل مييلرقيي  يني  في
 
عاؤك ي لفي اد  ير رك   ي رعزازي ح  س يرملدلك ي  مل  

تعد ي ؤ س يرمللكي ب ر عزازيعالن  هي لدواب يعرتز ر ي ايا ميرملورابي اي خرلفير قط   ئ

تكداميرملواوبينيرلح مليني لفينور زياع   يقب يز فير ع فير  الرس ي: عصادير رعل م

"رملؤ س"زج  ع ي" 2021 واب ي"رنط قيزدن  جي..  واوب  86زدش الك ي

 اي   راين  ييح  سي  مل   "  واب "ع" ر رعل م"ر رك  ل  يزينيز  ع قهآلير ش خييش  ي

2022ر ع في23رملدلك يتسرض في ؤتدديعصالرفيع سؤع اير ثق   ير عدبي اياعالتهير دي

تعزصير شدرك ي وير  ونيس ف"  واب "

يبحثي ويرمل يدير قل ميي ل ونيس فيتعزازير شدرك يعبدر جير طفو  "  واب "  يني  في

يعط  ب 168ررك ايمييلير ثدرئين  ع يرت  في ب ير د دنيزني    يتسرع يتنط قي واب ي
 
ط  ب 

ز  دا ضر ثدرئيط  بيزديدن ني واب ي100

ررك ايمير ثدرئين  ع يرر يرةينوالةيتطلقي ع    ئيزدن  جي واب ي

ط  بيث نوا يزدواب ين  ع يرمللكي عوا100

ن  ع ئي عواي 5 ج لي اي23بي" ر ثدرئي واب ي"رنط قيزدن  جي

ن  ع ئي عواي 5 ج لي اي23بي" ر ثدرئي واب ي"رنط قيزدن  جي

المحتوى

ررك ايمييزج  ع يرمللكي عوار ثدرئيرنط قي ع    ئيزدن  جي واب ي

ر   فير ثدرئي واوب  ي دنيزدن  جي واب ي168ن  ع ير   في ب ير د دنيزني    يتيهئي

ي د23آتفيط  بييرحو وني  في طب فيع يح  ينيع لد فيزدي
 
ي21 ج ت

 
يو  

 بع يط بي ني  رالسير تهقيبييرأالوني  في لرقىير   ف

ن  ع ئ5ز  شدرك ي وير ثدرئي«  واب »رنط قيزدن  جي.. آتفيط  بي ايرملدلك 6يسرف  ي حهي

تأا يثد ن  يع شداني واوب ي  في لرقىير   فيزرعل مير قط ف

يعط  ب 168ررك ايميي دير ثدرئين  ع ير   في ب ير د دنيزني    يتسرع يتنط قي واب ي
 
ط  ب 

م ف  ي لط بيرملواوبين ثدر   زدر جي..  اير يح   يع لمير طيررني

ي لدش الك ي اي لرقىير   في دني28ر قط فيت  ويزد
 
ي واوب 

 
ي ني ح طقيرملدلك 267ط  ب يعط  ب 

 
 ش الك 

   ميرملب  ين«  واب »توقوي قكدةيتف امي وي« ر بيئ »عصرالةي

يؤك يرارد فير  ع  يزإلشج ويرملواوبين« ر زرك التحد  ير بحثيعي»

  يدي  فيتعل مي    ييكدفير ط بيرملواوبين

ن  ع يرمللكي ي يتعلنيز فير قبوليرملب شدي لف  زاني اي س زق ئيررعملب  اير  ع   



المحتوى

Mawhiba Enriching Program Launched in Partnership with Five Universities to Benefit 6,000 Students in Saudi Arabia

Saudi Arabia leads Arab scientific research

Saudi Arabia to Host 23rd Conference of Arab Culture Ministers in 2022

Inside the corridors of Mawhiba, Saudi Arabia's foundation for creativity

Saudi Arabia to host ALESCO meeting in July

Saudi Arabia achieves 9 international awards and ranks 22nd in the 2021 Asian and Pacific Mathematics Olympiad



الكلمات الداللية
:واإلنجليزية والهاشتاجات التالية وقد تم تحضير األدوات الالزمة للرصد بناء  على الكلمات الداللية العربية 

العربية
"ز ر  ؤ س يرمللكي ب ر عزازيعالن  هي لدواب يعر ي"

"  ر برن  جير وطنيي لكشفي نيرملواوبين"

"  زدن  جي واب ي   رح قيز لج  ع ئيرملد وق "

"   بثيتنرمي... واب "

" ز ر يتيينرهي"

"  زدن  جي واب ير ثدرئي"

"  زدن  جي واب ير رأا لاي لغ ير نجليزي "

"  زدن  جي فدرفي واب "

" س زق ئي واب "

"  زدن  جي واب ي ألعملب  ارئير  ع   "

"  ررعملب  اير وطنيي إلز ر ير علمي"

"  س زق ي واوب"

"ك نج العي واب "

"ز بررسي واب "

"  ولي واب "

"  زدن  جي واب يرملرق في اير علوفيعر دا    ئ"

"  تلدقةي واب "

"بعث ي واب "

"  الرزط ي واب "

"   ضوا ي واب "

"رملواوبينيعرملواوب ئي اير رعل مير ع ف"

"رملواوبوني"

"رملواوب ئ"

"زدن  جينوربغير فض ف"

"2021 ز ر ي"

"ر زرك ال"

"   عوايرملرحمي"

"نزاهير عثد ني"



الكلمات الداللية
:واإلنجليزية والهاشتاجات التالية وقد تم تحضير األدوات الالزمة للرصد بناء  على الكلمات الداللية العربية 

العربية
"ز   ير س   ن"

 واب يي_ك نج العي#

رملواب ي#

ينرهيي_ت_ ز ر #

2021_ ز ر #

 واب ي_ م رالرئ#

 واب _الرزط #

رملواوبيني_ ن_ لكشف_ر وطني_ر برن  ج#

رملرع اة_ر عقل  _ لق الرئ_ واب _ ق  س#

 واب _زدر ج#

ر ثدر   ي_ واب _زدر ج#

 واب _ز بررس#

ر  ع   ي_ ألعملب  ارئ_ واب #

ر عدبي_رملوابوني#

"ز   ير س   ن"

 واب يي_ك نج العي#

رملواب ي#

ينرهيي_ت_ ز ر #

2021_ ز ر #

 واب ي_ م رالرئ#

 واب _الرزط #

رملواوبيني_ ن_ لكشف_ر وطني_ر برن  ج#

رملرع اة_ر عقل  _ لق الرئ_ واب _ ق  س#

 واب _زدر ج#

ر ثدر   ي_ واب _زدر ج#

 واب _ز بررس#

ر  ع   ي_ ألعملب  ارئ_ واب #

ر عدبي_رملوابوني#



الكلمات الداللية
:واإلنجليزية والهاشتاجات التالية وقد تم تحضير األدوات الالزمة للرصد بناء  على الكلمات الداللية العربية 

العربية
 واب ي_ ضوا #

ر عدبي_ر فض ف_نوربغ#

 واب ي_زدر ج#

ر ثدر   _ واب _زدر ج#

 واب ي_ز بررس#

ر  ع   _ ألعملب  ارئ_ واب #

ر عدب_ر فض ف_نوربغ#

 لعلوفي_ر سعواي_رملحرخب#

 لدا    ئي_ر سعواي_رملحرخب#

 لك د  في_ر سعواي_رملحرخب#

 لفيزي في_ر سعواي_رملحرخب#

 أل   في_ر سعواي_رملحرخب#

 لدعلو  ت  ي_ر سعواي_رملحرخب#

عر يح   _ لعلوف_ر سعواي_رملحرخب#

ر  ع   ي_ ألعملب  ارئ_ واب _زدن  ج#

ر  ع اي_ر دا    ئ_ عملب  ا#

ر  ع اي_ر ك د  ف_ عملب  ا#

ر  ع اي_ر فيزي ف_ عملب  ا#

ر  ع اي_رملعلو  ت  _ عملب  ا#

ر  ع اي_رر   ف_ عملب  ا#

 لح شئيني_ر  ع ا_ر علوف_ عملب  ا#

 لدا    ئيي_عر ب  ف ك_آ   _ عملب  ا#

 لك د  في_رملح   ف_ عملب  ا#

رآل  وييي_ر فيزي ف_ عملب  ا#

 لدا    ئيي_ر بلق ن_ عملب  ا#

ررعالعبييي_ر دا    ئ_ عملب  ا#

 لح شئينيي_ لدا    ئ_ر بلق ن_ عملب  ا#

 لدا    ئ_ر عدبي_رلخل ج_ عملب  ا#



الكلمات الداللية
:واإلنجليزية والهاشتاجات التالية وقد تم تحضير األدوات الالزمة للرصد بناء  على الكلمات الداللية العربية 

العربية
 لفيزي فيي_ر عدبي_رلخل ج_ عملب  ا#

رآل  ويي_رملعلو  ت  _ عملب  ا#

2021_آيسف#

آيسفي#

رلخ م ي_ واب _ن  زة#

ر كبرىي_ واب _نور ز#

ر علميي_ إلز ر _ر وطني_ررعملب  ا#

 ز ر ي#

ر شر في_ رقى#

ر دب وي_ لرقى#

ر   في_ لرقى#

ر حخب ي_ لرقى#

رملكثف_ر ر الاب#

 واب _تلدقة#

 لفيزي فيي_ر عدبي_رلخل ج_ عملب  ا#

رآل  ويي_رملعلو  ت  _ عملب  ا#

2021_آيسف#

آيسفي#

رلخ م ي_ واب _ن  زة#

ر كبرىي_ واب _نور ز#

ر علميي_ إلز ر _ر وطني_ررعملب  ا#

 ز ر ي#

ر شر في_ رقى#

ر دب وي_ لرقى#

ر   في_ لرقى#

ر حخب ي_ لرقى#

رملكثف_ر ر الاب#

 واب _تلدقة#



الكلمات الداللية
:واإلنجليزية والهاشتاجات التالية وقد تم تحضير األدوات الالزمة للرصد بناء  على الكلمات الداللية العربية 

العربية
 واب ي_ط  ب_ال ل #

 واب ي_ط  ب_سج #

 واب ي_ ورنيس#

 واب ي_ ين#

 واب ي_   ر   #

 واب ي_شدك ف#

 واب ي_ ور  #

ررن_يح ث#

2030_ر سعواي _الؤا #

 ي الرتكي_طوالي#

 بري#

 واب ي_ ق تئ#

رنفوندر  كي#

قطدةي_ خرص_ك _ ن#



الكلمات الداللية
:واإلنجليزية والهاشتاجات التالية وقد تم تحضير األدوات الالزمة للرصد بناء  على الكلمات الداللية العربية 

األنجليزية
"King Abdulaziz and His Companions Foundation

for Giftedness and Creativity" 

"Mawhiba" 

"Saudi Giftedness"

"Saudi Creativity" 

"Saudi Giftedness and Creativity"  

#mawhiba

#Kangarooksa

#mawhibaalumni

#RegeneronISEF

@mawhiba_Care

@MawhibaAlumni

@M_Membership

"Mawhiba1444" 

"mawhibaportal"

"mawhiba.org"

"bebrasksa.org"



الرصدإحصائيات 2



المواد اإلعالمية
2021يونيو مادة إعالمية خالل شهر 4,905تم رصد 

Volume 

4,905

عدد المواد 
اإلعالمية

+0.41%

مواقعفياإلعالميةالموادعدد
المنتديات ,األخبار ,اإلنترنت

وغيرها
%(9.9)ظهور494

عدد المواد اإلعالمية في قنوات 
التواصل اإلجتماعي

%(90.1)ظهور4,411



البياناتمصادر
ناول المواقع اإلخبارية كانت األكثر نشاطا  في توتويتركما في الشهر السابق، 
.وفعالياتها" موهبة"األخبار واآلراء عن برامج 

:ويمكن تصنيف حجم هذه المصادر

Data Sources 

( %9.9)العالقات العامة  

التواصل والمساندة عبر 
%(90.1)قنوات اإلعالم الجديد 



 Top Monitored Websiteأبرز المواقع اإللكترونية بالرصد



 Top Twitter Accountsأبرز حسابا ت تويتر بالرصد

الحسابالمتابعينعددالحسابالمتابعينعدد



Languageلغة المصادر اإلعالمية 
، بينما بلغ عدد المادة %( 94.68 (ظهورا  4,600بلغ عدد  المواد اإلعالمية باللغة العربية 
%( .5.32)ظهورا  261الناطقة باللغة اإلنجليزية واللغات األخرى 

:  وركزت المواد على

الفخر بإنجازات المنتخب السعودي للفيزياء في األولمبياد األوروبي•
فوز المنتخب السعودي للمعلوماتية بميدالية برونزية في األولمبياد•

2021الدولي للمعلوماتية 
في أولمبياد آسيا والباسفيك22جوائز عالمية والمركز 9تحقيق المملكة •

2021للرياضيات 
جامعات سعودية5مجال في 23ب " موهبة اإلثرائي"انطالق برنامج •
”2021موهبة "زيارة نائب األمين العام لموهبة لخدمات الموهوبين برامج •

بجامعة الملك عبدالعزيز
”آيسف"والطلبة الفائزين بجوائز "موهبة"لقاء وزير التعليم أمين عام •

أهمية التكامل لتعزيز منافسة المملكة عالميا  وتأكيده على



GEO Locationsالنطاق الجغرافي للنشر 
في المملكة العربية % 85.5اهتم اإلعالم السعودي بأخبار موهبة وبلغت نسبة التغطية 

من مادة الرصد% 14.5السعودية وكان اإلعالم الخارجي حاضرا  بنسبة 

المملكة العربية السعودية

أخرى 

الواليات المتحدة األميركية

مصر 

األمارات

%85.17
%9.81
%2.03
%51.7
%41.2



 Sentimentsإتجاهات الرأي العام

اإلنطباع هو محايد بشكل عام
ةمعظم االنطباعات كانت محايدة وذلك بسبب تناقل أخبار موهبة بين الحسابات اإلخباري• 

.والصحفية و حسابات السوشيال ميديا
مملكةاالنطباعات اإليجابية تمحورت حول االعتزاز والثناء والفخر باإلنجازات التي حققتها ال• 

.خالل هذه الفترة
.طالب البعض بتشجيع ودعم هذه المواهب والمطالبة بدعمهم إعالميا  • 
بعض ردود الفعل السلبية كانت شكاوي بعض المغردين و الطالب عن خدمة العمالء وعدم• 

وجود رقم ثابت للتواصل وبعض المشاكل التقنية عند دخولهم للمنصة وبعض من
.دورات موهبة

39%

60%

1%

اإليجابي المحايد السلبي



Reachالتداول
، إنخفضت 2021على القنوات الرقمية لشهر يونيو " موهبة"من خالل التغطية ألخبار 

.حسب عدد الزوار المحتمل لهذه القنوات%  37نسبة التداول 

التداول المحتمل
311,149,083



Days of activityالظهور حسب األيام



اإلعالمية عبر تويتر التغطية
لحسابات البرنامج
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حسابات البرنامج

الحساب الرسمي لمؤسسة 
الملك عبد العزيز ورجاله 

للموهبة واإلبداع 
الحساب الرسمي لإلجابة على 

استفسارات عمالء مؤسسة الملك 
عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع

@mawhiba Care
الحساب الرسمي لـخريجي 

انضماآلن إلى رابطة . برامج
موهبة

@MawhibaAlumni
| موهبة_عضوية#الحساب الرسمي لـ 

منصة عالمية لرعاية العقول المبدعة 
موهبة المجتمعية#ضمن مبادرات 

@M_Membership @mawhiba



متابعين حسابات البرنامج

الحساب الرسمي لمؤسسة 
الملك عبد العزيز ورجاله 

للموهبة واإلبداع 
الحساب الرسمي لإلجابة على 

استفسارات عمالء مؤسسة الملك 
عبد العزيز ورجاله للموهبة 

واإلبداع

@mawhiba Care
الحساب الرسمي لـخريجي 

انضماآلن إلى رابطة . برامج
موهبة

@MawhibaAlumni
الحساب الرسمي لـ 

منصة عالمية | موهبة_عضوية#
لرعاية العقول المبدعة ضمن 

موهبة المجتمعية#مبادرات 

@M_Membership@mawhiba



الهاشتاق األكثر تداوال  لكل حساب

@mawhiba Care @MawhibaAlumni @M_Membership@mawhiba



mawhiba_Care@أبرز التغريدات لحساب 



mawhiba_Care@أبرز إعادة تغريد تفاعال  لحساب 

38 49 13



mawhiba@أبرز التغريدات لحساب 



mawhiba@أبرز تغريدة تفاعال  لحساب 

305 76 22



MawhibaAlumni@أبرز التغريدات لحساب



MawhibaAlumni@أبرز تغريدة تفاعال  لحساب



MawhibaAlumni@أبرز تغريدة تفاعال  لحساب



M_Membership@أبرز تغريدة تفاعال  لحساب

24 39 3
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"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



رصد المقابالت والشهادات اإلعالمية
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



رصد المقابالت والشهادات اإلعالمية
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



رصد المقابالت والشهادات اإلعالمية
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ            الرابط #    المصدر عنوان الخبر التاريخ               #



المقارنات والتوصيات 5



المقارنات والمؤشرات

مصادر البياناتأعداد الرصد



المقارنات والمؤشرات

الرأي العام تجاهات االتداول 



المقارنات والمؤشرات

أعداد المتابعين



التوصيات

:إنشاء محتوى تفاعلي  لمساندة خدمة العمالء في• 

.العامةالرد على االسئلة -
.الفنيالمساعدة في الدعم -
.موهبةتوضيح كيفية التسجيل لدورات -

ات الي الدورأو عند زيادة الطاقة االستيعابية للقاعات وذلك من خالل توفير مقاعد إضافية • 
.المرئيتتم عبر االتصال 



لكمشكرا  


