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ةمدقم

ادصر ريرقتلا اذه ي& مدقن
ً

ايمالعإ 
ً

ايرهش
ً

مالعإلا لئاسو ي& تالعافتلاو ءادصألا زربأل 

ادانتــسا يLاــمتجالا لــصاوتلا عــقاوم و
ً
 عاوــنأ زرــبأ ىــPإ ةفاــضإلاب ،تاءاــصحإلاو ماــقرألا ىــPإ 

الوادت ىوتحZا
ً

.م2021ويلوي رهش لالخ مهل ي&ارغجلا قاطنلا ليلحتو نيدرغملا مهأو 



ىوتحملا
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دصرلابرتيوت تاباسح زربأ•
ةيمالعإلا رداصملا ةغل•
رشنلل يفارغجلا قاطنلا•
ماعلا يأرلا تاهاجتا•
لوادتلا•
مايألا بسح روهظلا•

رتيوت ربع ةيمالعإلا ةيطغتلا-3
 ةيمالعإلا ةيطغتلا ليصافت-4
"ةبهوم" عادبإلاو ةبهوملل هلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم رابخأ•
ةيمالعإلا تاداهشلاو تالباقملا دصر•
ةبهوم نع ةماع رابخأ•

تايصوتلاو تانراقملا-5



ةماع ةرظن 1



 تايطغتلا ةيبلاغ تزكر ،ويلوي رهش يف"ةبهوم" تاباسحو ةيلالدلا تاملكلل دصرلا ةيلمع لالخ نم
:ةيلاتلا عيضاوملا ىلع

»فسيآ« تاسفانم ي7 لوخدلا تابلط لامكتسال وعدت »ةبهوم«

لعت ةبرجت
ّ

ةعماجلا ي20217 يميداكألا ةبهوم جمانرب ي7 ةيعون م

ايلاطيإب »بابشلا« زئاوج ىVع نوسفانتي نSيدوعس بالط3

زيزعت عادبإلل زيزعلادبع كلملا ةسسؤم عم ثحبت "ميلعتلاو ةيب_^لا"

ةيئانثلا تاكارشلا

ةلود22 عم ةسفانم دعب ةيلود زئاوج6 ب زوفي .. تايضايرلل ةكلمملا قيرف

نمض ةيزنو_uبو ةيبهذ تايلاديم ”دـــــعب“ نع نوعq^ني ةيقرشلاب بالط3

م2021 تايضايرلا ي7 نSئشانلل ناقلبلا دايبملوأ

2021 تايضايرلل نSئشانلل ناقلبلا دايبملوأ ي7 يناثلا زكرملا ققحتھيدوعسلا

�Äطولا دايبملوألا ي7 نSعدبملا بالطلا نضتحت »ةبهوم«

2021 ءايSqفلا دايبملوأ ي7 ةكلمملل تازاجنإ ةسمخ

2021 تايضايرلا دايبملوأ ي7 ةكلمملل تازاجنإ ةتس

ةزئاج14 ب نطولا اودياعو ديعلا مايأ او_uتخا ةيدوعسلا بالط

ءايحألاو ءايSqفلاو تايضايرلا ي7 ةيلودتادايبملوأ3 ي7 ةيملاع

مولعلاو تايضايرلا دايبملوأ ي7 ةكلمملا بهاومل ةيملاع تاسفانم

تايضايرلا دايبملوأ ي7 ةيملاع زئاوج نودصحي ةكلمملا بالط :»ميلعتلا«

تابوهوملل ةماعلا ةرادإلا عيراشمو جمارب

2021 ي7 ةكلمملا بالطل ةيلود ةزئاج449



 تايطغتلا ةيبلاغ تزكر ،ويلوي رهش يف"ةبهوم" تاباسحو ةيلالدلا تاملكلل دصرلا ةيلمع لالخ نم
:ةيلاتلا عيضاوملا ىلع

ى>ع ةكلمملا ركشي ملسملا فاشكلل يملاعلا داحتالل ماعلا ن$مألا

ن$قوفتملاو ن$بوهوملل اهمعد

دوعسكلملا ةعماجب يميداكألايئارثإلا ةبهوم جمانرب تايلاعف ماتتخا

ديفتسم100 نم [\كأ روضحب ھتايلاعف متتخي "يئارثإلا ةبهوم"

سسؤملا ةعماجبةيئارثإ ةيفيص جمارب

[$بك يملع فغش »ةبهوم« يg ةيبالطلا ةكراشملا :ناحدسلا.د

"سسؤملا" ةعماجب "2021 ةبهوم" جمانرب قالطنا ..اًبوهوم86 ةكراشمب

ةبهوم يفيص يg نوكراشي ةبلاطو ابلاط222

”وسكلألا“ مولعلاو ةفاقثلاو ةيب[yلل ةيبرعلا ةمظنملل يذيفنتلا سلجsا سيئر لبقملا يناه

؟"وسكلألا" يg يذيفنتلا سلجsا لمعي فيك ..ھتسائرب يدوعسلا زوفلا دعب

ةرمتسم تاردابمو يروحم رودو ةديطو ةقالع .."وسكلألا"و ةيدوعسلا

يميداكألايئارثإلا ةبهوم جمانرب متتخت ةرون ةعماج

»2021يئارثإلا ةبهوم« يg ةبلاط99 ميركت

قـطاـنـملا فـلتـخم يـف ةبلاـطو بـلاط فالآ ةتس فدÇÉستةيئارثإلا ةبهوم جمارب

2021”ةبهوم”و دوعس كلملا ةعماج ن$ب يئارثإ جمان[âب نوكراشي بلاط100

)يفيصلا يميداكألايئارثإلا ةبهوم( جمانرب ةطشنأ متتخت نمحرلادبع مامإلا ةعماج



Saudi students bag 14 prizes in three international Olympiads

“KAUST” .. a Saudi scientific embassy in the “Cairo Book” 

100 Saudi students complete talent program



ةيلالدلا تاملكلا

 ةيبرعلا ةيلالدلا تاملكلا ىلع ًءانب دصرلل ةمزاللا تاودألا ريضحت مت دقو
: ةيلاتلا تاجاتشاهلاو ةيزيلجنإلاو
ةيبرعلا

"عادبإلاو ةبهوملل ھلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم"
 "نIبوهوملا نع فشكلل BCطولا جمان<=لا"
 "ةقومرملا تاعماجلاب قاحتلالل ةبهوم جمانرب"
 "Cمتنت ثبح...ةبهوم"
"C\تني ال عادبإ"
 "يئارثإلا ةبهوم جمانرب"
 "ةيIfلجنإلا ةغلل يbيهأتلا ةبهوم جمانرب"
 "ةبهوم ءارفس جمانرب"
"ةبهوم تاقباسم"
 "ةيلودلا تادايبملوألل ةبهوم جمانرب"
 "Cملعلا عادبإلل BCطولا دايبملوألا"
 "بوهوم ةقباسم"
"ةبهوم وراجناك"
"ةبهوم سا<=يب"

"ةبهوم لوصف"
 "تايضايرلاو مولعلا يu مدقتملا ةبهوم جمانرب"
 "ةبهوم ةذملت"
"ةبهوم ةثعب"
 "ةبهوم ةطبار"
 "ةبهوم ةيوضع"
"ماعلا ميلعتلا يu تابوهوملاو نIبوهوملا"
"نوبوهوملا"
"تابوهوملا"
"ءاضفلا غباون جمانرب"
"2021 عادبإ"
"راكتبإلا"
 "Cمحتملا دوعس"
"ينامثعلا ھيزن"



ةيبرعلا
"ناحدسلا لساب"
  ةبهوم_وراجناك#

 ةبهوملا#

 <=تني_ال_عادبإ#

2021_عادبإ#
 ةبهوم_تارادصإ#

ةبهوم_ةطبار#

 نNبوهوملا_نع_فشكلل_<Fطولا_جمانBCلا#

ةددعتملا_ةيلقعلا_تاردقلل_ةبهوم_سايقم#

ةبهوم_جمارب#

 ةيئارثإلا_ةبهوم_جمارب#

ةبهوم_ساBCيب#

 ةيلودلا_تادايبملوألل_ةبهوم#

 برعلا_نوبهوملا#

 ةبهوم_ةيوضع#

 برعلا_ءاضفلا_غباون#

 ةبهوم_جمارب#

ةيئارثإلا_ةبهوم_جمارب#

 ةبهوم_ساBCيب#

ةيلودلا_تادايبملوألل_ةبهوم#

برعلا_ءاضفلا_غباون#

 مولعلل_يدوعسلا_بختنملا#

 تايضايرلل_يدوعسلا_بختنملا#

 ءايميكلل_يدوعسلا_بختنملا#

 ءايNhفلل_يدوعسلا_بختنملا#

 ءايحألل_يدوعسلا_بختنملا#

 ةيتامولعملل_يدوعسلا_بختنملا#

ةسدنهلاو_مولعلل_يدوعسلا_بختنملا#



ةيبرعلا
 ةيلودلا_تادايبملوألل_ةبهوم_جمانرب#
 ي8ودلا_تايضايرلا_دايبملوأ#

 ي8ودلا_ءايميكلا_دايبملوأ#
 ي8ودلا_ءاي?<فلا_دايبملوأ#

 ي8ودلا_ةيتامولعملا_دايبملوأ#

 ي8ودلا_ءايحألا_دايبملوأ#
 ن<ئشانلل_ي8ودلا_مولعلا_دايبملوأ#

  تايضايرلل_كيفسابلاو_ايسآ_دايبملوأ#
 ءايميكلل_فيلدنملا_دايبملوأ#

  يويسآلا_ءاي?<فلا_دايبملوأ#

  تايضايرلل_ناقلبلا_دايبملوأ#
  يبوروألا_تايضايرلا_دايبملوأ#

  ن<ئشانلل_تايضايرلل_ناقلبلا_دايبملوأ#
تايضايرلل_يبرعلا_جيلخلا_دايبملوأ#

  ءاي?<فلل_يبرعلا_جيلخلا_دايبملوأ#
 يويسآلا_ةيتامولعملا_دايبملوأ#

2021_فسيآ#
 فسيآ#

 ةصاخلا_ةبهوم_ةزئاج#

 ى_^كلا_ةبهوم_زئاوج#
 cملعلا_عادبإلل_bcطولا_دايبملوألا#

 عادبإ#
 ءاتشلا_ىقتم#

 عيبرلا_ىقتلم#

 فيصلا_ىقتلم#
 ةبخنلا_ىقتلم#

فثكملا_بيردتلا#
ةبهوم_ةذملت#



ةيبرعلا
 ةبهوم_بلاط_ةلحر#

 ةبهوم_بلاط_لجس#

 ةبهوم_سيناوف#

 ةبهوم_نهم#

 ةبهوم_ةيلاديم#

 ةبهوم_ءاكرش#

 ةبهوم_لئاوع#

نألا_ثدحي#

2030_ةيدوعسلا_ةيؤر#
 كتاراهم_روط#

 LMع#

 ةبهوم_تالاقم#

 كيفارجوفنا#

 ةرطق_صتخم_لك_نم#



ةيزيلجنإلا
"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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ةيمالعإلا داوملا

2021 ويلوي رهش لالخ ةيمالعإ ةدام4,599 دصر مت

Volume 

4,559
 داوملا ددع
ةيمالعإلا

-9.76%

عقاوميفةيمالعإلاداوملاددع

اهريغوتايدتنملا ,رابخألا ,تنرتنإلا

)%5.6(روهظ256

 تاونق يف ةيمالعإلا داوملا ددع
يعامتجإلا لصاوتلا

)%4.94(روهظ4,303



تانايبلارداصم
 لوانت يف ًاطاشن رثكألا تناك ةيرابخإلا عقاوملاورتيوت ،قباسلا رهشلا يف امك
.اهتايلاعفو "ةبهوم" جمارب نع ءارآلاو رابخألا

:رداصملا هذه مجح فينصت نكميو

Data Sources 

 )%5.6(  ةماعلا تاقالعلا

 ربع ةدناسملاو لصاوتلا
)%94.4( ديدجلا مالعإلا تاونق



 Top Monitored Websitesدصرلاب ةينورتكلإلا عقاوملا زربأ



 Top Twitter Accountsدصرلاب رتيوت تاباسح زربأ

باسحلانيعباتملاددعباسحلانيعباتملاددعباسحلانيعباتملاددعباسحلانيعباتملاددع



Language ةيمالعإلا رداصملا ةغل
 ةداملا ددع غلب امنيب ، )%97.21 (ًاروهظ4,400 ةيبرعلا ةغللاب ةيمالعإلا داوملا  ددع غلب
. )%2.79( ًاروهظ127 ىرخألا تاغللاو ةيزيلجنإلا ةغللاب ةقطانلا

 :ىلع داوملا تزكرو

.ةيفيصلا ةبهوم جمارب قالطنا  •
يميداكألايئارثإلا جمانربلا تايلاعف ماتتخا •

كلملا سسؤملا ةعماج اهنم ةعماج نم رثكأب

.زيزعلا دبع
ةكلمملا ةكراشم اهتفلخ يتلا ةعساولا ءادصألا •

نم ددعل اهقيقحتو دايبملوألا يف ةحجانلا

  .ةيملاعلا زئاوجلاو تايلاديملا



GEO Locations رشنلل يفارغجلا قاطنلا

 ةيبرعلا ةكلمملا يف %84.25 ةيطغتلا ةبسن تغلبو ةبهوم رابخأب يدوعسلا مالعإلا متها
دصرلا ةدام نم %15.75 ةبسنب ًارضاح يجراخلا مالعإلا ناكو ةيدوعسلا

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ىرخأ
ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا

 رصم
ةدحتملا ةكلمملا

%84.25

%11.71

%1.56

%1.27

%1.2



 Sentimentsماعلا يأرلا تاهاجتإ

ماع لكشب دياحم وه عابطنإلا

ةبهوم رابخأ لقانت ببسب كلذو ةدياحم تناك تاعابطنإلا مظعم
 .ايديم لايشوسلا تاباسح و ةيفحصلاو ةيرابخإلا تاباسحلا نيب

 رخفلاو ءانثلاو زازتعإلا لوح تروحمت ةيباجيإلا تاعابطنإلا
 رودبدييشتلاو ةرتفلا هذه لالخ ةكلمملا اهتققح يتلا تازاجنإلاب

.بالطلا تاردقو تاراهملا ةيمنتو بهاوملا لقص يف ةبهوم

 مدعل نيدرغملا ضعب يواكش تناك ةيبلسلا لعفلا دودر ضعب
 دنع ةينقتلا لكاشملا ضعب دوجوو لصاوتلل تباث مقر دوجو
 طبارل مهلوصح مدعو ةبهومب ةصاخلا ريسالك ةصنمل مهلوخد
.ةبهوم تاءاقلو  تارود نم ضعبل روضحلا

47%

52%

1%

يباجيإلا دياحملا يبلسلا



Reachلوادتلا
 تضفخنإ ،2021 ويلوي رهشل ةيمقرلا تاونقلا ىلع "ةبهوم" رابخأل ةيطغتلا لالخ نم
.تاونقلا هذهل لمتحملا راوزلا ددع بسح %43 لوادتلا ةبسن

لمتحملا لوادتلا

181,410,422



Days of activityمايألا بسح روهظلا



 رتيوت ربع ةيمالعإلاةيطغتلا
جمانربلا تاباسحل

3



جمانربلا تاباسح

 ةسسؤمل يمسرلا باسحلا
 هلاجرو زيزعلا دبع كلملا

 عادبإلاو ةبهوملل
 ىلع ةباجإلل يمسرلا باسحلا

 كلملا ةسسؤم ءالمع تاراسفتسا
عادبإلاو ةبهوملل هلاجرو زيزعلا دبع

@mawhiba Care
 يجيرخـل يمسرلا باسحلا
 ةطبار ىلإ نآلا مضنا .جمارب

ةبهوم

@MawhibaAlumni
 |ةبهوم_ةيوضع# ـل يمسرلا باسحلا

 ةعدبملا لوقعلا ةياعرل ةيملاع ةصنم
ةيعمتجملا ةبهوم# تاردابم نمض

@M_Membership @mawhiba



جمانربلا تاباسح نيعباتم

 ةسسؤمل يمسرلا باسحلا
 هلاجرو زيزعلا دبع كلملا

 عادبإلاو ةبهوملل
 ىلع ةباجإلل يمسرلا باسحلا

 كلملا ةسسؤم ءالمع تاراسفتسا
 ةبهوملل هلاجرو زيزعلا دبع

عادبإلاو

@mawhiba Care
 يجيرخـل يمسرلا باسحلا
 ةطبار ىلإ نآلا مضنا .جمارب

ةبهوم

@MawhibaAlumni
 ـل يمسرلا باسحلا

 ةيملاع ةصنم |ةبهوم_ةيوضع#
 نمض ةعدبملا لوقعلا ةياعرل

ةيعمتجملا ةبهوم# تاردابم

@M_Membership@mawhiba



باسح لكل ًالوادت رثكألا قاتشاهلا

@mawhiba Care @MawhibaAlumni @M_Membership@mawhiba



mawhiba_Care@ باسحل تاديرغتلا زربأ



mawhiba_Care@ باسحل ًالعافت ةديرغت زربأ

8 13 10



mawhiba@ باسحل تاديرغتلا زربأ



mawhiba@ باسحل ًالعافت ةديرغت زربأ

218 261 25



MawhibaAlumni@باسحل تاديرغتلا زربأ



MawhibaAlumni@باسحل ًالعافت ةديرغت زربأ

9 27 4



M_Membership@باسحل تاديرغتلا زربأ



M_Membership@باسحل ًالعافت ةديرغت زربأ

7 12



ةيمالعإلا ةيطغتلا ليصافت 4



"ةبهوم" عادبإلاو ةبهوملل هلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم رابخأ
ردصملا طبارلا ربخلا ناونع ردصملا طبارلا   #           خيراتلا ربخلا ناونع    #           خيراتلا



"ةبهوم" عادبإلاو ةبهوملل هلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم رابخأ
ردصملا طبارلا ربخلا ناونع ردصملا طبارلا   #           خيراتلا ربخلا ناونع    #           خيراتلا



"ةبهوم" عادبإلاو ةبهوملل هلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم رابخأ
ردصملا طبارلا ربخلا ناونع ردصملا طبارلا   #           خيراتلا ربخلا ناونع    #           خيراتلا



"ةبهوم" عادبإلاو ةبهوملل هلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم رابخأ
ردصملا طبارلا ربخلا ناونع ردصملا طبارلا   #           خيراتلا ربخلا ناونع    #           خيراتلا



"ةبهوم" عادبإلاو ةبهوملل هلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم رابخأ
ردصملا طبارلا ربخلا ناونع ردصملا طبارلا   #           خيراتلا ربخلا ناونع    #           خيراتلا



"ةبهوم" عادبإلاو ةبهوملل هلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم رابخأ
ردصملا طبارلا ربخلا ناونع ردصملا طبارلا   #           خيراتلا ربخلا ناونع    #           خيراتلا



"ةبهوم" عادبإلاو ةبهوملل هلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم رابخأ
ردصملا طبارلا ربخلا ناونع ردصملا طبارلا   #           خيراتلا ربخلا ناونع    #           خيراتلا



"ةبهوم" عادبإلاو ةبهوملل هلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم رابخأ
ردصملا طبارلا ربخلا ناونع ردصملا طبارلا   #           خيراتلا ربخلا ناونع    #           خيراتلا



"ةبهوم" عادبإلاو ةبهوملل هلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم رابخأ
ردصملا طبارلا ربخلا ناونع ردصملا طبارلا   #           خيراتلا ربخلا ناونع    #           خيراتلا



ةيمالعإلا تاداهشلاو تالباقملا دصر
ردصملا طبارلا ربخلا ناونع ردصملا طبارلا   #           خيراتلا ربخلا ناونع    #           خيراتلا



ةيمالعإلا تاداهشلاو تالباقملا دصر
ردصملا طبارلا ربخلا ناونع ردصملا طبارلا   #           خيراتلا ربخلا ناونع    #           خيراتلا



ةبهوم نع ةماع رابخأ
ردصملا طبارلا ربخلا ناونع    #           خيراتلا



تانراقملا تايصوتلاو 5



تارشؤملاو تانراقملا

تانايبلا رداصم ماعلا يأرلا تاهاجتا



تارشؤملاو تانراقملا

دصرلا دادعأ لوادتلا



تارشؤملاو تانراقملا

نيعباتملا دادعأ
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تايصوتلا

 ،تاظحالملا ضعب دصر مت دقف ةبهومل ايديم لايشوسلا تاباسحل دصرلا ةيلمع لالخ نم
 :يلاتلا وحنلا ىلع اهتجلاعمب يصون يتلا و

تامدخلل رمتسملا نيسحتلاو ينفلا معدلا تامدخ نيسحت و ةبهومب ةصاخلا اريسالك ةصنم ريوطت

نيدجتسملا ةبلطلل ليجستلا ةيلمع لهست كيفارجوفنا ميماصت لالخ نم ليجستلا ةيفيك حيضوت

ةبهوم روهمجو بالطلا عم لصاوتلا ةيفيك حيضوتل كيفارج نشوملا قيرط نع ةينالعا ةدام ميمصت

مهنم ةدراولا تاراسفتسالا بسح مهل ةبوجألا ميدقتو ةبهوم روهمجل يلصاوت رانميس لمع



مكل ًاركش


