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مقدمة
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.م2021خالل الفترة شهر سبتمبرالجيرافي له 
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نظرة عامة 1



،ركزت غالبية التغطيات 2021خالل شهر سبتمبر " موهبة"من خالل عملية الرصد للكلمات الداللية وحسابات 
:على المواضيع التالية

مبادرات لرعاية الموهوبين بتعليم عسير3•

ا لطالب موهبةوزارة• ا صيفيًّ ا بحثيًّ الطاقة ُتنظم برنامج 

"2021موهوب "تحث الطالب والطالبات للمشاركة بمسابقة " تعليم الرياض"•

ة إدارة التعليم بالطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات تنظم ورشة تعريفي•
2021بمسابقة موهوب 

تعليم ظهران الجنوب يدعو للتسجيل في األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي•

تعليم الطائف تنظم ورشة تهدف إلى تعريف المجتمع التعليمي بأهداف •
مسابقات موهبة

ألف من الموهوبين والموهوبات في المدارس خالل 133اكتشافنا : ” موهبة ” •
عاما20

٢٠٢١األحساء يدعو للتسجيل في مسابقة موهوب _تعليم#النشاط الطالبي بـ•

إبداع "يحث الطالب والطالبات على المشاركة في أولمبياد " تعليم الرياض"•
"م2022

 كري  ال الب الموهوبيط•

م2022 ع ي  الق يف يدعو إلا أوسع مشاركإ في معرض إبدام •

اولإ أوروبيإ33موهبإ  عرض  جربإ السعوايإ في رعايإ الموهوبيط أمام •

 دعو أولياء األمور إلا سرعإ  سجيل أبنائه  في مسابقإ " موهبإ "•
2021موهوب 

الجاري29« موهوب»انتهاء التسجيل في : «موهبإ»•

عيط شاخاإ ع ا مسابقإ موهوب..  ع ي  الق يف•

 ستعرض  جربتها في كشف ورعايإ الموهوبيط في مؤ مر " موهبإ"•
المج س األوروبي لذوي القدرات الفائقإ

لإلبدام يدعو ال الب وال البات ل تسجيل في األولمبياا الوطني ع ي   بوك•
م2022الع مي 

موهوبًا مط مدارس ق ام الق يف الا م تقا النخبإ18 أهل•

ات الموهبإ ناصر األزوري يعوا مجدًاا بترشي ه لم تقا النخبإ لألولمبياا•
الدوليإ

أكثر العناوين نشرا  



الموهوبيط ه  ثروة األوطان ال قيقيإ: اليامدي•
معرض يرصد مسيرة ".. ول شيف قاإ .. ل موهبإ اار/ " اليوم الوطني •

موهوبي الوطط
معرض يرصد مسيرة موهوبي الوطط والفائزيط بالجوائز الدوليإ•
آالف من إ  ع يميإ 3.. ” ول شيف قاإ.. ل موهبإ اار“ألفًا شاهدوا فعاليات 70•

ل زوار
جائزة اوليإ ل   بإ 123الشراكإ بيط وزارة التع ي  وموهبإ  سفر عط   قيق •

الموهوبيط خالل جائ إ كورونا
 وطيط  دريب األولمبيااات في إاارات التع ي •
ريب إاارة الموهوبات بتع ي  ال ائف  نهي  دريب المجموعإ األولا لتنفيذ  د•

2022االبدام الع مي 

دام يدعو أبناء الم افظإ ل تسجيل باألولمبياا الوطني لإلب”  ع ي  خ يص“•
الع مي

2022إاارة الموهوبات  نفذ اورة التخ يط االسترا يجي ل مشروم الع مي إبدام •
«م2022إبدام »اعوة ال الب ل مشاركإ في أولمبياا •
وس إ  دريب ال البات ع ا التسجيل في مسابقإ موهوب ورشإ  دريبيإ بالمت•

ال اايإ والثالثون بمكإ
مدير فرم وزارة البيئإ بجازان يستقبل ممث ي مركز الم ك عبدالعزيز ورجاله•

ل موهبإ
ي تقون مدير عام بيئإ عسير ويزورون مزارم الورا والوءدة ” موهبإ“طالب •

الب ثيإ ل زراعإ
مع مًا ومع مإ في ع وم األولمبيااات الع ميإ455 دّرب ” موهبإ•
«2022إبدام »يوضح شروط المشاركإ في أولمبياا «  ع ي  الشرقيإ»•
 ع ي  ينبع يدعو ل مشاركإ في األولمبياا الوطني لإلبدام الع مي•



• Mawhiba" Shares its Experience in Discovering and Nurturing the Gifted with World Experts at 
European Council for High Ability Conference

• Mawhiba” Shares its Experience in Discovering and Nurturing the Gifted with World Experts at 
European Council

• Aplikasi Reseller Termurah Dan Mudah Di Gunakan
• The AI Academy’s Alumni Participate in the AI Center’s Mentoring Program for the National 

Olympiad for STEM
• 13 international awards for talented students during the Corona pandemic
• Tinejdžerka osmislila videoigru koja detektira anksioznost
• Saudi talent foundation awards 3,000 scholarships to youth
• サウジ・タレント財団が3,000名の若者に奨学金を授与



الكلمات الداللية
تاجات وقد تم تحضير األدوات الالزمة للرصد بناء  على الكلمات الداللية العربية واإلنجليزية والهاش

:التالية 
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#



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#



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"



الرصدإحصائيات 2



المواد اإلعالمية
2021شهر سبتمبر مادة إعالمية خالل 4,158تم رصد 

4,158

عدد المواد 
اإلعالمية

-1.89%

عدد المواد اإلعالمية في مواقع 
اإلنترنت،األخبار،المنتديات وغيرها

%(9.6)ظهور444

عدد المواد اإلعالمية في قنوات 
التواصل اإلجتماعي

%(4.90)ظهور3,714



البياناتمصادر
وفعالياتها، ويمكن" موهبة"تويتر والمواقع اإلخبارية كانت األكثر نشاطا  في تناول األخبار واآلراء عن برامج 

:تصنيف حجم هذه المصادر

(  %9.6)العالقات العامة  

ت التواصل والمساندة عبر قنوا
%(409.)اإلعالم الجديد 



خالل شهر سبتمبرأبرز المواقع اإللكترونية بالرصد



د خالل شهر سبتمبرأبرز حسابات تويتر بالرص

الحسابالمتابعينعددالحسابالمتابعينعددالحسابالمتابعينعددالحسابالمتابعينعدد



لغة المصادر اإلعالمية 
، بينما بلغ عدد المادة الناطقة %( 97.56 (ظهورا  4,100باللغة العربية خالل شهر سبتمبربلغ عدد  المواد اإلعالمية

%( .2.44)ظهورا  102باللغة اإلنجليزية واللغات األخرى 



: المواضيع التالية علىالمواد اإلعالميةركزت 

علوم تكريم الموهوبين الفائزين بالمراكز الخمسة األولى في برنامج جيل ال•
من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 2021والتقنية اإلثرائي البحثي لعام 

.والتقنية
استعراض موهبة تجربتها في كشف ورعاية الموهوبين في مؤتمر •

.المجلس األوروبي لذوي القدرات الفائقة
.دعوة األهالي لتسجيل ابنائهم في مسابقة موهوب•
ي دعوة اإلدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة للطالب لإلشتراك ف•

.2021ومسابقة موهوب 2022أولمبياد اإلبداع العلمي لعام 
.2022اعالن موهبة للتسجيل في مسابقة موهوب و أولمبياد إبداع لعام •
ألف طالب وطالبة من الموهوبين والموهوبات 133اكتشاف موهبة لـ •

.عاما20بمختلف المراحل واالجيال خالل 
.معلما  ومعلمة في علوم األولمبيادات العلمية455تدريب موهبة لـ •
استقبال وزارة البيئة والمياه والزراعة لعدد من طالب موهبة في عدة •

.مناطق من المملكة منها جازان وعسير ومكة
جائزة خالل فترة 123الشراكة بين وزارة التعليم وموهبة تسفر عن تحقيق •

.جائحة كورونا

.توطين تدريب األولمبيادات في إدارات التعليم•
تنظيم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع لفعالية بعنوان •

وللشغف قصة واستمرت على مدى ثالثة أيام في غرناطة مول .. للموهبة دار 
.ألف زائر وزائرة70في مدينة الرياض، وشارك فيها أكثر من 

وللشغف .. للموهبة دار“آالف منحة تعليمية لزوار فعالياتها 3” موهبة“تقديم •
”قصة



النطاق الجغرافي للنشر 
في المملكة العربية السعودية % 81.43اهتم اإلعالم السعودي بأخبار موهبة وبلغت نسبة التغطية 

من مادة الرصد% 18.57وكان اإلعالم الخارجي حاضرا  بنسبة 

المملكة العربية السعودية
أخرى

الواليات المتحدة األمريكية
مصر

ألمانيا

%81.43
%12.52
%2. 34
%2.08
%1.63



إتجاهات 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

:يةاآلراء اإليجاب•
.  توقيع االتفاقيات بهدف دعم الموهوبين-
.جائزة دولية خالل جائحة كورونا123تحقيق -
." الشغف قصة"و " للموهبة دار"إشادات بنجاح فعالية -
.آالف منحة تعليمية وتدريبية3الفعالية إهداء زوار-

:اآلراء السلبية•
.عند دخولهم للموقع اإللكتروني.. شكاوي تقنية-
.  التسجيل بالمسابقات عبر الموقع اإللكترونيعلى عدم القدرة -
.شهادات بعض البرامج والمسابقاتالطالب على بعض عدم حصول -

29%

70%

1%

اإليجابي الم ايد الس بي



التداول
%  20,94، زادت نسبة التداول خالل شهر سبتمبر على القنوات الرقمية " موهبة"من خالل التغطية ألخبار 

.حسب عدد الزوار المحتمل لهذه القنوات

التداول المحتمل
163,595,937



الظهور حسب األيام



التغطية اإلعالمية عبر تويتر 
لحسابات البرنامج

3



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 برامج
انضم اآلن إلى رابطة موهبة

@MawhibaAlumni
منصة | موهبة_عضوية#الحساب الرسمي لـ 

عالمية لرعاية العقول المبدعة ضمن مبادرات 
موهبة المجتمعية#

@M_Membership @mawhiba



لشهر سبتمبرمتابعين 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



خدمة العمالءأبرز التغريدات لحساب 



خدمة العمالءتغريد تفاعال  لحسابإعادة أبرز 

104 166 16



موهبةأبرز التغريدات لحساب



موهبةتغريد تفاعال  لحسابإعادة أبرز 

3.1K 1.5K 55



رابطة موهبةأبرز التغريدات لحساب



رابطة موهبةأبرز تغريدة تفاعال  لحساب

28 54 1



عضوية موهبةأبرز التغريدات لحساب



M_Membership@تغريد تفاعال  لحسابإعادة أبرز 

55 0 0



تفاصيل التغطية اإلعالمية 4



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

أنقرهنا للوصول للتقرير 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dc8ihs7y2fsXUehPa5wFRZWlcPJt01B-/edit?usp=sharing&ouid=110190797498458461187&rtpof=true&sd=true


رصد المقابالت والشهادات اإلعالمية
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ              #

أنقرهنا للوصول للتقرير 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FTbhNegpk05PMcc7YhpHZQeW0rhe3gOw/edit?usp=sharing&ouid=110190797498458461187&rtpof=true&sd=true


أخبار عامة عن موهبة
الرابط  المصدر عنوان الخبر التاريخ              #

أنقرهنا للوصول للتقرير 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V3T22wknWzROSV1bJSlX64w700jhN6Pl/edit?usp=sharing&ouid=110190797498458461187&rtpof=true&sd=true


األخبار الصحفية الخاصة بموهبة باألرقام 5



:األخبار الا فيإ الخاصإ بموهبإ باألرقام 
ة عدد التقارير التلفزيوني

واإلذاعية
عدد الصحف التي نشرت عدد األخبار الصادرة التاريخ #

2 0 0 سبتمبر01 1

1 0 3 سبتمبر02 2

0 0 0 سبتمبر03 3

0 0 0 سبتمبر04 4

3 2 1 سبتمبر 05 5

0 0 2 سبتمبر06 6

0 0 2 سبتمبر07 7

0 4 2 سبتمبر08 8

1 0 1 سبتمبر09 9

0 0 0 سبتمبر10 10

1 2 0 سبتمبر11 11



:األخبار الا فيإ الخاصإ بموهبإ باألرقام 
ة عدد التقارير التلفزيوني

واإلذاعية
عدد الصحف التي نشرت عدد األخبار الصادرة التاريخ #

2 0 2 سبتمبر12 12

0 0 2 سبتمبر13 13

0 0 1 سبتمبر14 14

1 31 2 سبتمبر15 15

1 0 0 سبتمبر16 16

0 0 0 سبتمبر17 17

0 0 0 سبتمبر 18 18

0 40 1 سبتمبر19 19

1 0 3 سبتمبر20 20

0 0 1 سبتمبر21 21

0 1 1 سبتمبر22 22



:األخبار الا فيإ الخاصإ بموهبإ باألرقام 
ة عدد التقارير التلفزيوني

واإلذاعية
عدد الصحف التي نشرت عدد األخبار الصادرة التاريخ #

2 0 1 سبتمبر23 23

0 0 1 سبتمبر24 24

0 1 1 سبتمبر25 25

0 0 0 سبتمبر26 26

0 17 2 سبتمبر27 27

0 0 1 سبتمبر28 28



المقارنات والتوصيات 6



المقارنات والمؤشرات

المقارنات والمؤشراتمقارنة إتجاهات الرأي العام 



المقارنات والمؤشرات

مقارنة أعداد الرصدمقارنة التداول



المقارنات والمؤشرات
مقارنة أعداد المتابعين



التوصيات

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

.مع ضرورة المتابعة والتحسين المستمرالخاص بموهبة الموقعتطوير نوصي ب•

.موشن جرافيك أنفوجرافيك أو عن طريق توضيح آلية التسجيل للمسابقات والبرامج •

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



شكرا  لكم


