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نظرة عامة 1



أكثر العناوين نشرا  
ى في شهر أغسطس ،ركزت غالبية التغطيات عل" موهبة"من خالل عملية الرصد للكلمات الداللية وحسابات 

:المواضيع التالية
تطور مهارات الموهوبين في البحث واالبتكار للمنافسة في" كاكست"

المحافل المحلية واإلقليمية والدولية
في أعرق جامعات العالم" سفراء"طلبة موهوبين 105": موهبة"
جائزة في أولمبياد الكيمياء453رصيد الوطن يرتفع إلى .. جدد4

من موهوبي المملكة105أعرق جامعات العالم تنمي مهارات 
افتتاح برنامج جيل العلوم لصقل مهارات الطالب الموهوبين

يمالمشروعات والبرامج المبتكرة ركيزة نهضة التعل" : خليفة التربوية"
األولمبيادتعليم الشرقية يكرم سبعة من أبنائه المشاركين في 

م2021الدولية 
منهجية تشخيص مبتكرة تحقق لرشا القحطاني المركز الثالث

الدولية2021في آيسف 
توقعان مذكرة تعاون لدعم" موهبة " الهيئة الملكية للجبيل وينبع و

الموهوبين ورعايتهم
يتستعرض تجربة برامجها الصيفية في مؤتمر المجلس العالم" موهبة"

لألطفال الموهوبين والمتفوقين
محاضرة في أدبي األحساء عن االستثمار.. بالشراكة مع رابطة موهبة 

بالموهوبين

برنامج الكتشاف الطالب المتميزين وتأهيلهم.. « موهوب»
تبحثان تعزيز التعاون لبناء أجيال المستقبل” هيئة الفضاء”و” موهبة“

تعليم مكة يستعرض خطط مؤشرات األداء للعام الدراسي الجديد
2021تعليم ينبع يدعو الطالب للتسجيل في مسابقة موهوب 

االف طالب6طالبا  دوليا  يشاركون أكثر من 223… جامعات ومراكز أبحاث 7عبر 
اإلثرائية” موهبة“وطالبة سعوديين في برامج 

آالف طالب وطالبة سعوديين في برامج6طالب و223.. بينهم طالب من مصر 
موهبة اإلثرائية

دول7طالبا من 223تثري عقول « موهبة»برامج 
عين شاخصة على مسابقة موهوب.. تعليم القطيف 

طالبا  سعوديا  ودوليا  مشاركا  6826تختتم برامجها اإلثرائية الصيفية بـ" موهبة
السعودي ( موهبة)طالبا  كويتيا  يختتمون البرنامج اإلثرائي العالمي لمركز 16

2021اإلثرائي األكاديمي « موهبة»طالب موهوبون بحرينيون يختتمون برنامج 
جيل العلوم"يكّرم الطلبة الموهوبين الفائزين في برنامج " كاكست"رئيس 

"والتقنية اإلثرائي
دولة أوروبية33تعرض التجربة السعودية الرائدة في رعاية الموهوبين أمام " موهبة"



A European conference reviews the experience of caring for the gifted in Saudi Arabia
“Mawhiba” and “Space Authority” discuss strengthening cooperation to build future generations..
Mawhiba Shares Its Summer Enrichment Programs Experience at Saudi talent foundation
shares pandemic lessons at gifted children’s conference in US
Saudi Students Win 4 Awards, Increase Kingdom of Saudi Arabia’s Awards to 453
Saudi high school students enroll in Mawhiba Ambassadors program
105 talented students ambassadors in the most prestigious universities in the world
KACST Improves Talented Students' Research, Innovation Skills to Participate in Regional, International Events



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

العربية
"مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع"
"  البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين"
"  برنامج موهبة لاللتحاق بالجامعات المرموقة"
"  حبث تنتمي...موهبة"
"إبداع ال ينتهي"
" برنامج موهبة اإلثرائي"
"  برنامج موهبة التأهيلي للغة اإلنجليزية"
" برنامج سفراء موهبة"
"مسابقات موهبة"
"  برنامج موهبة لألولمبيادات الدولية"
"  األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي"
"  مسابقة موهوب"
"كانجارو موهبة"
" بيبراس موهبة"
"فصول موهبة"
"  برنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات"

" تلمذة موهبة“
"بعثة موهبة"
"  رابطة موهبة"
" عضوية موهبة"
"الموهوبين والموهوبات في التعليم العام"
"الموهوبون"
"الموهوبات"
"برنامج نوابغ الفضاء"
"2021إبداع "
"اإلبتكار"
" سعود المتحمي"
" نزيه العثماني"
"باسل السدحان"
موهبة  _كانجارو#
الموهبة #
ينتهي _ال_إبداع#



العربية
2021_إبداع#
موهبة _إصدارات#
موهبة_رابطة#
الموهوبين _عن_للكشف_الوطني_البرنامج#
المتعددة_العقلية_للقدرات_موهبة_مقياس#
موهبة_برامج#
اإلثرائية _موهبة_برامج#
موهبة_بيبراس#
الدولية _لألولمبيادات_موهبة#
العرب _الموهبون#
موهبة _عضوية#
العرب _الفضاء_نوابغ#
موهبة _برامج#
اإلثرائية_موهبة_برامج#
موهبة _بيبراس#
الدولية_لألولمبيادات_موهبة#
العرب_الفضاء_نوابغ#
للعلوم _السعودي_المنتخب#

للرياضيات _السعودي_المنتخب#
للكيمياء _السعودي_المنتخب#
للفيزياء _السعودي_المنتخب#
لألحياء _السعودي_المنتخب#
للمعلوماتية _السعودي_المنتخب#
والهندسة_للعلوم_السعودي_المنتخب#
الدولية _لألولمبيادات_موهبة_برنامج#
الدولي _الرياضيات_أولمبياد#
الدولي _الكيمياء_أولمبياد#
الدولي _الفيزياء_أولمبياد#
الدولي _المعلوماتية_أولمبياد#
الدولي _األحياء_أولمبياد#
للناشئين _الدولي_العلوم_أولمبياد#
للرياضيات  _والباسفيك_آسيا_أولمبياد#
للكيمياء _المندليف_أولمبياد#
اآلسيوي  _الفيزياء_أولمبياد#
للرياضيات  _البلقان_أولمبياد#
األوروبي  _الرياضيات_أولمبياد#



العربية
للناشئين  _للرياضيات_البلقان_أولمبياد#
للرياضيات _العربي_الخليج_أولمبياد#
للفيزياء  _العربي_الخليج_أولمبياد#
اآلسيوي _المعلوماتية_أولمبياد#
2021_آيسف#
آيسف #
الخاصة _موهبة_جائزة#
الكبرى _موهبة_جوائز#
العلمي _لإلبداع_الوطني_األولمبياد#
إبداع #

الشتاء _متقى#
الربيع _ملتقى#
الصيف _ملتقى#
النخبة _ملتقى#
المكثف_التدريب#
موهبة _تلمذة#
موهبة _طالب_رحلة#
موهبة _طالب_سجل#

موهبة _فوانيس#
موهبة _مهن#
موهبة _ميدالية#
موهبة _شركاء#
موهبة _عوائل#
األن_يحدث#
2030_السعودية_رؤية#
مهاراتك _طور#
عبر #
موهبة _مقاالت#
انفوجرافيك #
قطرة_مختص_كل_من#



اإلنجليزية

"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"
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المواد اإلعالمية
2021مادة إعالمية خالل شهر أغسطس 5,182تم رصد 

Volume 

5,182

عدد المواد 
اإلعالمية

+13.57%

عدد المواد اإلعالمية في مواقع 
اإلنترنت،األخبار،المنتديات وغيرها

%(8.4)ظهور427

عدد المواد اإلعالمية في قنوات 
التواصل اإلجتماعي

%(6.91)ظهور4,755



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

:ويمكن تصنيف حجم هذه المصادر

Data Sources 

(  %8.4)العالقات العامة  

التواصل والمساندة عبر 
%(6١.9.)قنوات اإلعالم الجديد 



 Top Monitored Websitesأبرز المواقع اإللكترونية بالرصد



 Top Twitter Accountsأبرز حسابات تويتر بالرصد

الحسابالمتابعينعددالحسابالمتابعينعددالحسابالمتابعينعددالحسابالمتابعينعدد



Languageلغة المصادر اإلعالمية 
، بينما بلغ عدد المادة %( 96.01 (ظهورا  5,000بلغ عدد  المواد اإلعالمية باللغة العربية 
%( .3.99)ظهورا  207الناطقة باللغة اإلنجليزية واللغات األخرى 

:  وركزت المواد على
مهارات الموهوبين في البحث واالبتكار للمنافسة في المحافل المحلية• 

.موهبة في أعرق جامعات العالم" سفراء"واإلقليمية والدولية ليكونوا 
.الجوائز العديدة للطالب الموهوبين داخل المملكة وخارجها•  
مشروعات والبرامج المبتكرة لنهضة التعليم وتكريم المشاركين في•  

م، ومنها تحقيق رشا القحطاني المركز الثالث2021األولمبياد الدولية 
.2021في آيسف 

توقيع مذكرات عديدة لدعم الموهوبين ورعايتهم ومن خالل البرامج•  
الصيفية، محاضرات متنوعة حول االستثمار بالموهوبين واكتشاف

.وتأهيل الطالب المتميزين
الخطط والمؤشرات االدائية للعام الدراسي الجديد ومسابقات متنوعة•  

.داخل المملكة وخارجها لبناء أجيال المستقبل



GEO Locationsالنطاق الجغرافي للنشر 
في المملكة العربية % 83.68اهتم اإلعالم السعودي بأخبار موهبة وبلغت نسبة التغطية 

من مادة الرصد% 16.32السعودية وكان اإلعالم الخارجي حاضرا  بنسبة 

المملكة العربية السعودية

أخرى

مصر

الكويت

اإلمارات العربية المتحدة

%83.68
%10.45
%2.19
%2.09
%1.59



 Sentimentsإتجاهات الرأي العام

اإلنطباع هو محايد بشكل عام

ن معظم اإلنطباعات كانت محايدة وذلك بسبب تناقل أخبار موهبة بي
.  الحسابات اإلخبارية والصحفية و حسابات السوشيال ميديا

ت اإلنطباعات اإليجابية تمحورت حول اإلعتزاز والثناء والفخر باإلنجازا
التي حققتها موهبة وطالبها خالل هذه الفترة واالتفاقيات التي

.تمت و التي بدورها تدعم وترعى الطالب الموهوبين

بعض ردود الفعل السلبية كانت شكاوي بعض المغردين لعدم وجود
رقم ثابت للتواصل واستيائهم لعدم الرد عليهم عن طريق وسائل
ول التواصل المتاحة ووجود بعض المشاكل التقنية كالتسجيل والدخ

.لبعض من دورات موهبة 

44%

55%

1%

اميج ري السح يد السلبي



Reachالتداول
، زادت 2021على القنوات الرقمية لشهر أغسطس " موهبة"من خالل التغطية ألخبار 

.حسب عدد الزوار المحتمل لهذه القنوات% 24نسبة التداول 

التداول المحتمل
213,899,206



Days of activityالظهور حسب األيام



التغطية اإلعالمية عبر تويتر 
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 

انضم اآلن 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 

انضم اآلن 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@تغريد تفاعال  لحساب إعادة أبرز 

123 29 15



mawhiba@أبرز التغريدات لحساب 



mawhiba@أبرز تغريدة تفاعال  لحساب 

199 200 24



MawhibaAlumni@أبرز التغريدات لحساب



MawhibaAlumni@أبرز تغريدة تفاعال  لحساب

19 17



M_Membership@أبرز التغريدات لحساب



M_Membership@تغريد تفاعال  لحسابإعادة أبرز 

88 164 39
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"موهبة"أخبار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ              #

أنقرهنا للوصول للتقرير 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QaIGn_F-sz8DWNbDpsKyOFjX8Zzrl_Ev/edit?usp=sharing&ouid=105010595238707749343&rtpof=true&sd=true


رصد المقابالت والشهادات اإلعالمية
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ              #

أنقرهنا للوصول للتقرير 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bo2budpewMkcR9F_tIfP5xgMRK3_pDlU/edit?usp=sharing&ouid=105010595238707749343&rtpof=true&sd=true


أخبار عامة عن موهبة
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ              #

أنقرهنا للوصول للتقرير 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17At_EtesSUVPzGS8xYtFC_gK21IKEwgw/edit?usp=sharing&ouid=105010595238707749343&rtpof=true&sd=true
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المقارنات والمؤشرات

المقارنات والمؤشراتمقارنة إتجاهات الرأي العام 



المقارنات والمؤشرات

مقارنة أعداد الرصدمقارنة التداول



المقارنات والمؤشرات
مقارنة أعداد المتابعين
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التوصيات

ظات، من خالل عملية الرصد لحسابات السوشيال ميديا لموهبة فقد تم رصد بعض المالح
:و التي نوصي بمعالجتها على النحو التالي

سين خدمات الدعم الفنيتح

بةمن خالل تصاميم انفوجرافيك تسهل عملية التسجيل للطلللمسابقاتتوضيح كيفية التسجيل

تصميم مادة اعالنية عن طريق الموشن جرافيك لتوضيح كيفية التواصل مع الطالب وجمهور موهبة

عمل سيمنار تواصلي لجمهور موهبة وتقديم األجوبة لهم حسب االستفسارات الواردة منهم



شكرا  لكم


