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مقدمة 
تـم إعـداد هـذا الـتقريـر لـيعطي صـورة عـامـة عـما يـدور فـي تـويـتر حـول الـمواضـيع الـمتعلقة بـالـجامـعات 
الـسعوديـة كـافـة سـواء كـانـت حـكومـية أو خـاصـة  وتـم تحـديـد فـترة الـربـع ا=ول مـن الـسنة الـحالـية 2017 كـإطـار 
زمـني هـام يـمكن دراسـة إحـصائـياتـه وإسـتنتاجـاتـه، والـتي يـمكن مـن خـاللـها الـتنبؤ عـما يـمكن أن يـحصل مـن 
تـطورات خـالل الـفترة الـقادمـة مـن الـسنة. كـذلـك يـمكن أن تـساعـد هـذه االسـتنتاجـات عـلى مـعرفـة أبـرز 
الـمؤثـرات والـعوامـل فـي نـشاط وتـفاعـل مسـتخدمـي هـذه الشـبكات، سـواء كـانـوا مـن الـطلبة أو مـنسوبـي 

الجامعات أو غيرهم. 

ومـما تـم إسـتنتاجـه فـي هـذه الـدراسـة هـو مـن هـي أكـثر الـجامـعات نـشاطـo وأسـرعـها نـموn مـن حـيث عـدد 
الـمتابـعين، بـاsضـافـة إلـى تحـليل بـعض الـمواضـيع الـتي شـاعـت خـالل فـترة الـربـع ا=ول مـن هـذه الـسنة. كـذلـك 
تـم اسـتنتاج أفـضل حـسابـات الـجامـعات مـن حـيث االنـطباع الـعام لـدى مـتابـعيها أو الـمغرديـن فـي الـمواضـيع 
 Artificial) الـمتعلقة بـها بـشكل عـام، وذلـك بـإسـتخدامـنا فـي لـوسـيديـا أحـدث تـقنيات الـذكـاء االصـطناعـي
Intelligence) وتـعلم ا}لـة (Machine Learning). تـم أيـضا عـمل تحـليل جـغرافـي =مـاكـن الـتغريـدات 
لـمعرفـة الـمناطـق الـمحتقنة والـتي يسـتعرض هـذا الـتقريـر بـعض ا=مـثلة عـليها. يجـدر بـالـذكـر أنـه تـم إسـتثناء 

 .(Spam) التغريدات الوهمية والمزعجة أو ا}لية

نـأمـل مـن خـالل هـذا الـتقريـر مـساعـدة كـافـة مـؤسـسات الـتعليم الـعالـي فـي تـوضـيح الـصورة الـعامـة عـما يحـدث 
عـلى شـبكات الـتواصـل االجـتماعـي عـنها واسـتعراض الـمعلومـات الـتي يـمكن مـن خـاللـها تـطويـر وتحسـين 
ا=داء عـلى هـذه الشـبكات بـشكل خـاص، أو إتـخاذ قـرارات مـن شـأنـها أن تخـلق صـورة وإنـطباع أفـضل لـدى 

الطالب والطالبات وكافة الكوادر الجامعيين وغيرهم بشكل عام. 

   اLطار الفني للتقرير 
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نظرة عامة وإحصائيات 
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نظرة عامة وإحصائيات لكافة الجامعات السعودية على تويتر 

مجموع المتابعين لكل جامعة على تويتر 
تـحتل جـامـعة الـملك عـبد الـعزيـز الـمرتـبة ا=عـلى مـن حـيث مجـموع الـمتابـعين عـلى تـويـتر، حـيث بـلغ مجـموع 

متابعيها أكثر من 1.20 مليون متابع بنهاية الربع ا=ول من هذه السنة. 

وفـي هـذا الـجانـب تـليها 8 جـامـعات تـجاوز عـدد مـتابـعيها أكـثر مـن 100 ألـف 
وصـوالً إلـى أكـثر مـن 237 ألـف مـتابـع، وهـي: جـامـعة الـملك سـعود، جـامـعة 
أم الـقرى، جـامـعة الـملك فـيصل، جـامـعة الـقصيم، جـامـعة اsمـام محـمد 
بـن سـعود اsسـالمـية، جـامـعة طـيبة، جـامـعة اsمـام عـبد الـرحـمن بـن فـيصل 
(جـامـعة الـدمـام)، وجـامـعة الـملك خـالـد. وا=رقـام الـتالـية تـوضـح تـرتـيب هـذه 

الجامعات والجامعات ا=خرى حسب مجموع المتابعين على تويتر. 
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 مجموع المتابعين لكل جامعة على
 تويتر

 بنهاية الربع ا:ول من 2017
(ألف متابع فأكثر 100)

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك سعود

جامعة أم القرى

جامعة الملك فيصل

جامعة القصيم

جامعة اsمام محمد بن سعود اsسالمية

جامعة طيبة

جامعة اsمام عبد الرحمن (جامعة الدمام)

جامعة الملك خالد

مجموع المتابعين
0 350,000 700,000 1,050,000 1,400,000

101,370

102,398

135,888

147,730

150,932

168,578

188,214

237,730

1,210,435
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 مجموع المتابعين لكل جامعة على تويتر
 بنهاية الربع ا:ول من 2017

(ألف متابع فأقل 100)

جامعة ا=ميرة نورة بنت عبدالرحمن

جامعة حائل

جامعة تبوك

الجامعة السعودية االلكترونية

جامعة شقراء

جامعة ا=مير سطام بن عبدالعزيز

جامعة المجمعة

جامعة الجوف

جامعة جازان

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

جامعة نجران

الجامعة اsسالمية

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

جامعة اليمامة

جامعة الطائف

جامعة الباحة

جامعة الملك عبدا� للعلوم والتقنية

جامعة جدة

جامعة دار العلوم

جامعة ا=مير محمد بن فهد

جامعة نايف العربية للعلوم ا=منية

جامعة عفت ا=هلية

الجامعة العربية المفتوحة

جامعة دار الحكمة

جامعة ا=مير سلطان

جامعة حفر الباطن

جامعة ا=مير فهد بن سلطان

كلية ا=مير محمد بن سلمان

جامعة الفيصل

جامعة بيشة

جامعة الحدود الشمالية

جامعة االمير مقرن

مجموع المتابعين
0 25,000 50,000 75,000 100,000

2,259

3,631

3,673

4,019

4,154

4,659

4,772

8,071

8,473

11,500

11,942

12,500

13,800

18,200

21,916

26,762

27,032

31,022

31,995

32,400

34,209

38,886

48,341

49,221

50,661

51,307

59,100

61,020

65,116

84,700

92,165

98,304
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الجامعات ا:كثر تداوالً 
يـكتب آالف الـمغرديـن يـومـيo عـن مـواضـيع تـتعلق بـالـجامـعات الـسعوديـة، و 
يـتناقـلونـها فـيما بـينهم عـبر إعـادات الـتغريـد (الـريـتويـت) ويـتفاعـلون مـعها 
بــالــردود. وا=رقــام الــتالــية تــوضــح حجــم الــتداول الــمتمثل فــي مجــموع 
الــتفاعــالت الــمذكــورة، والــتي تــتعلق بــكل جــامــعة عــلى حــدة. وتــتصدر 
جـامـعتي اsمـام محـمد بـن سـعود اsسـالمـية وجـامـعة الـقصيم هـذا 

الجانب من االحصائيات كما هو موضح أدناه.  
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 العشر الجامعات ا:كثر تداوالً
 من حيث مجموع التغريدات المتعلقة بها

 خالل الربع ا:ول من 2017
(ألف تغريدة فأكثر 50)

جامعة اsمام محمد بن سعود اsسالمية

جامعة القصيم

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة حائل

جامعة طيبة

جامعة الطائف

جامعة الملك سعود

جامعة جدة

جامعة ا=ميرة نورة بنت عبدالرحمن

جامعة الحدود الشمالية

جامعة الملك فيصل

جامعة اsمام عبد الرحمن (جامعة الدمام)

جامعة تبوك

جامعة المجمعة

جامعة الملك خالد

جامعة أم القرى

مجموع التغريدات المتعلقة بالجامعة
0 60,000 120,000 180,000 240,000

51,000

54,500

54,572

60,607

60,864

67,000

69,218

74,500

78,786

85,000

88,948

92,574

94,928

97,139

226,411

238,834
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 العشر الجامعات ا:كثر تداوالً
 من حيث مجموع التغريدات المتعلقة بها

 خالل الربع ا:ول من 2017
(ألف تغريدة فأقل 50)

جامعة نجران

جامعة الباحة

الجامعة اsسالمية

جامعة الملك عبدا� للعلوم والتقنية

جامعة الجوف

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

جامعة جازان

جامعة الفيصل

جامعة بيشة

جامعة شقراء

جامعة حفر الباطن

الجامعة السعودية االلكترونية

جامعة نايف العربية للعلوم ا=منية

جامعة ا=مير سطام بن عبدالعزيز

الجامعة العربية المفتوحة

جامعة اليمامة

جامعة االمير مقرن

جامعة ا=مير سلطان

جامعة ا=مير فهد بن سلطان

جامعة عفت ا=هلية

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

جامعة دار العلوم

كلية ا=مير محمد بن سلمان

جامعة دار الحكمة

جامعة ا=مير محمد بن فهد

مجموع التغريدات المتعلقة بالجامعة
0 10,000 20,000 30,000 40,000

1,933

2,000

2,500

2,861

3,149

3,500

3,764

6,235

6,352

7,000

11,000

13,820

18,227

18,500

20,664

21,661

22,772

24,000

28,439

30,500

32,674

36,000

37,109

39,332

39,961
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الجامعات ا:سرع نموc من حيث عدد المتابعين 
فـي هـذا التحـليل، وُجِـد أن جـامـعة الـملك عـبد الـعزيـز مـتفوقـة كـذلـك مـن 
نـاحـية مـعدالت نـمو عـدد تـابـعين، مـثلما هـي مـتفوقـة فـي جـانـب مجـموع 
عـدد الـمتابـعين، كـما اتـضح سـابـقo. حـيث سجـلت نـموn بـمعدل 38,999 
مـتابـع لـكل شهـر. وتـأتـي بـعدهـا كـلٌ مـن جـامـعة اsمـام محـمد بـن 
سـعود، وجـامـعة الـقصيم، وجـامـعة اsمـام عـبد الـرحـمن بـن فـيصل 
(جـامـعة الـدمـام)، وجـامـعة الـملك خـالـد، حـيث سجـلت هـذه الـجامـعات 
مـعدالت نـمو تـجاوزت 10 آالف مـتابـع لـكل شهـر، مـتفوقـة عـلى بـاقـي 

الجامعات التي تليها. 
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ًcالعشر الجامعات ا:سرع نمو 
من حيث عدد المتابعين على تويتر

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة اsمام محمد بن سعود اsسالمية

جامعة القصيم

جامعة اsمام عبد الرحمن (جامعة الدمام)

جامعة الملك خالد

جامعة طيبة

جامعة أم القرى

جامعة الطائف

جامعة شقراء

جامعة جدة

معدل النمو الشهري لعدد المتابعين على تويتر
0 10,000 20,000 30,000 40,000

5,646

7,118

7,344

9,114

9,983

11,249

11,370

11,893

14,781

38,999
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الجامعات ذات االنطباعات ا:فضل 
تــتم عــملية تــقييم االنــطباعــات عــن طــريــق اكــتشاف الــمشاعــر (emotions) مــن خــالل تحــليل مــحتوى 
الـتغريـدات وذلـك بـإسـتخدام أحـدث تـقنيات الـذكـاء االصـطناعـي (Artificial Intelligence) وتـعلم ا}لـة 
(Machine Learning) لـديـنا فـي لـوسـيديـا و الـتي مـكنتنا مـن إسـتخراج الـمشاعـر لـماليـين الـتغريـدات فـي عـدة 

ثواني. 

فـعلى سـبيل الـمثال وبـشكل مبسّـط، يـمكن تـقييم االنـطباع فـي الـتغريـدات عـلى أنـها ذات إنـطباع إيـجابـي إذا 
كـان مـحتواهـا يـدل عـلى مـديـح أو إعـجاب. وبـالـمقابـل، تـكون ذات إنـطباع سـلبي إذا مـحتواهـا يـدل عـلى إسـتياء او 
عـدم رضـا. تـم تـصنيف الـتغريـدات الـتي ال تـحتوي عـلى أي رأي محـدد أو مـشاعـر تحـدد إنـطباع الـمغرد تـجاه 

الموضوع الذي يغرد عنه (كـ ذكر خبر  او معلومة) على أنها تغريدات ذات إنطباع محايد. 

فـي هـذالتحـليل، تـم الـتوصـل الـى أفـضل ١٠ جـامـعات سـعوديـة مـن حـيث  االنـطباعـات االيـجابـية فـي تـويـتر و هـم 
كالتالي:  
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 الجامعات ذات االنطباعات ا:فضل
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تقرير عن نشاط و سمعة الجامعات السعودية على تويتر (الربع ا:ول من 2017)   

  hالجامعات ا:كثر جذب
فـي هـذا التحـليل، تـم اسـتنتاج حـسابـات الـجامـعات ا=كـثر جـذبـاُ لـمشاركـات وتـفاعـالت الـمتابـعين وغـيرهـم مـمن 
هـم خـارج دائـرة هـذه الـحسابـات. ومـن أهـم الـعوامـل فـي هـذا الـجانـب نـوعـية الـمحتوى الـمطروح ومـدى تـركـيزه 
عـلى تـطلعات وإهـتمامـات الجـمهور المسـتهدف بـشكل فـعّال، وهـذا مـما يـؤثـر بـشكل كـبير عـلى مـدى انـتشار 

المحتوى وإزدياد التفاعل فيه، حتى بين المغردين من غير المنتسبين لهذه الجامعات. 

جامعة الملك عبدا� للعلوم والتقنية

جامعة الملك عبد العزيز

جامعة أم القرى

جامعة اsمام عبد الرحمن بن فيصل (جامعة الدمام)

كلية ا=مير محمد بن سلمان

جامعة حائل

الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة

جامعة الفيصل

جامعة المجمعة

جامعة شقراء

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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تقرير عن نشاط و سمعة الجامعات السعودية على تويتر (الربع ا:ول من 2017)

بعض المواضيع الشائعة  
خـالل الـعمل عـلى اكـتشاف االنـطباعـات لـدى الـمغرديـن، تـم اكـتشاف بـعض الـمواضـيع الـمتعلقة بـبعض 
الـجامـعات، والـتي تـبدو هـامـة جـدn عـلى الـصعيد الـتعليمي بـشكل خـاص وكـذلـك عـلى الـصعيد االجـتماعـي 

والثقافي والديني بشكل عام. وهنا عينة من تلك المواضيع التي شاعت على تويتر. 

الموضوع: #الذكرى_الثانية_للبيعة 
الجامعة المرتبطة بالموضوع: جميع الجامعات 

أهـتمت الـجامـعات بهـذه الـذكـرى الـوطـنية عـبر تـويـتر مـن خـالل بـعض الـتغريـدات، 
مجـددة العهـد والـوالء لـمقام خـادم الحـرمـين الشـريـفين الـملك سـلمان بهـذه 

المناسبة. 
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https://twitter.com/hashtag/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B0%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%2589_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9_%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25A9?src=hash


تقرير عن نشاط و سمعة الجامعات السعودية على تويتر (الربع ا:ول من 2017)   

 

الموضوع:#جامعه_الدمام_حفل_مختلط_وموسيقي
الجامعة المرتبطة بالموضوع: جامعة الدمام

انتشــر هــذا الــموضــوع فــي أواخــر شهــر يــنايــر، والــذي أبــدى فــيه بــعض الــمغرديــن 
اعـتراضـهم عـلى مـا رأوه فـي إحـدى االحـتفاالت الـتكريـمية الـتي أقـامـتها جـامـعة 
اsمـام عـبد الـرحـمن (جـامـعة الـدمـام)، فـي حـين غـرد الـبعض ا}خـر مـعبرn عـن تـأيـيده 

للحفل التكريمي. 

عينة من التغريدات المعارضة للحفل التكريمي

 !

عينة من التغريدات المؤيدة للحفل التكريمي

 !
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https://twitter.com/hashtag/%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2587_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585_%25D8%25AD%25D9%2581%25D9%2584_%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2584%25D8%25B7_%25D9%2588%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2582%25D9%258A?src=hash


تقرير عن نشاط و سمعة الجامعات السعودية على تويتر (الربع ا:ول من 2017)

الموضوع: عدم تعليق الدراسة رغم سوء ا=حوال الجوية
الجامعة المرتبطة بالموضوع: جامعة القصيم 

فـي تـاريـخ ١٩ مـارس لـم تـقر جـامـعة الـقصيم بـوقـف الـدراسـة رغـم سـوء ا=حـوال 
الـجويـة حـيث كـان يشـتكي الـطالب عـبر تـوتـير عـن تـأثـرهـم مـن الـغبار و ا=تـربـة 

حتى قامت الجامعة بإعالن وقف الدراسة اليوم التالي .  

عينة من تغريدات الطالب 

 

 

 

#تعجيز_الرياضيات_جامعة_الطائف 
الجامعة المرتبطة بالموضوع: جامعة الطائف 

ظهر هذا الموضوع في بدايات شهر يناير، ويبدو فيه استياء طالب وطالبات 
جامعة الطائف من إمتحان إحدى مواد الرياضيات. في حين رد عليهم 

البعض ا}خر ومقارنo امتحاناتهم بإمتحانات جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن.  

عينة من التغريدات المستاءة من االمتحان 

�
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https://twitter.com/hashtag/%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AC%25D9%258A%25D8%25B2_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B6%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2581?src=hash


تقرير عن نشاط و سمعة الجامعات السعودية على تويتر (الربع ا:ول من 2017)   

عينة من التغريدات التي تقارن امتحانات جامعة الطائف بجامعة البترول 

  

�

!

�

�
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تقرير عن نشاط و سمعة الجامعات السعودية على تويتر (الربع ا:ول من 2017)

تحليل نموذجي 
لجامعة اLمام محمد بن سعود 

@15



تقرير عن نشاط و سمعة الجامعات السعودية على تويتر (الربع ا:ول من 2017)   

تحليل نموذجي لجامعة اLمام محمد بن سعود 
تـم إخـتيار جـامـعة اsمـام محـمد بـن سـعود لـعمل تحـليل نـموذجـي sعـتالء الـجامـعة لـقائـمة الـجامـعات ا=كـثر 
تـداوالً فـي الـربـع االول مـن عـام ٢٠١٧ حـيث كـانـت مـحور الحـديـث فـي أكـثر مـن ربـع مـليون تـغريـدة. نـقوم فـي 
هـذا الـقسم مـن الـتقريـر بـتوجـيه الـعدسـة بـشكل أدق عـلى الـجامـعة لـعمل تحـليل عـميق =داء الـجامـعة و 

سمعتها و معرفة التفاصيل التي جعلتها أكثر الجامعات تداوالً في تويتر. 

 hحجم النشاط والتفاعل أسبوعي
تـبين ا=رقـام الـتالـية مجـموع الـتغريـدات لـكل أسـبوع خـالل الـربـع ا=ول مـن هـذه الـسنة. وكـما هـو ظـاهـر، بـرز أكـثر 
نـشاط لـلتغريـدات الـمتلعقة بهـذه الـجامـعة خـالل ثـالـث أسـبوع مـن شهـر يـنايـر، وثـالـث أسـبوع مـن شهـر فـبرايـر، 

 .oوهو ما سيتم توضيحه بتفصيل أعمق الحق

حجم الوصول والظهور 
بـلغ مجـموع الـمغرديـن فـي هـذه الـفترة أكـثر مـن 74 ألـف مـغرد يتحـدثـون عـن مـواضـيع تـتعلق بـالـجامـعة. 
وتـبين أن مجـموع مـن يـتابـعهم بـلغ أكـثر مـن 512 مـليون مـتابـع تـقريـبo يـحتمل وصـول أو إنـتقال تـلك الـمواضـيع 
إلـيهم. ومـن ا=رقـام الـمهمة فـي هـذا الـصدد، مـا يـعرف بـ الـمشاهـدات الـمتكررة، بـمعنى أنـه يـمكن لـلشخص 
الواحد أن يشاهد تغريدة أكثر من مرة. تجاوز عدد المشاهدات المتكررة في هذه الفترة 4.2 مليار مشاهدة. 
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حجم النشاط أسبوعيh خالل الربع ا:ول من 2017
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تقرير عن نشاط و سمعة الجامعات السعودية على تويتر (الربع ا:ول من 2017)

تحليل أبرز الزيادات في حجم التفاعل 
 

االثنین 16  ینایر: 

في ھذا الیوم نشر حساب الجامعة التغریدة الموضحة، 
مشیدة بإحدى قرارات خادم الحرمین الشریفین، وھو ما 

نتج عنھ تفاعل كبیر مع أخبار المؤتمر المعلن: 
"صدور موافقة #خادم_الحرمين_الشريفين 

على تنظيم #جامعة_اsمام مؤتمرًا دوليًا عن 
جهود المملكة في تأصيل منهج أهل السنة 

والجماعة."

االثنین 18  ینایر: 
أعلنت الجامعة عن فتح القبوالت لمرحلتي الماجستیر 

والدكتوراه، مما خلق تفاعالً كأن من أبرز زیادات التفاعل 
خالل ھذا األسبوع، نظراً ألھمیة خبر فتح القبوالت بالنسبة 

للطلبة الراغبین باإللتحاق بالجامعة. 

�

�
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حجم النشاط خالل ا:سبوع الثالث من يناير 2017
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https://twitter.com/hashtag/%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2585_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2586?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585?src=hash


تقرير عن نشاط و سمعة الجامعات السعودية على تويتر (الربع ا:ول من 2017)   

 

االثنین 20 فبرایر: 
في ھذا الیوم نشر أشادت الجامعة بإنجازات بعض من 
منسوبیھا عبر التغریدتین الموضحة. مما خلق تفاعال 

ملحوظا عبر حسابھا.

االثنین 25 فبرایر: 
د. عزیزة الرویس تنشر مقالة لھا عبر تغریدة تتضمن 

وسم #جامعة_اإلمام. 

و د. عائض القرني یعید التغریدة على حسابھ. وھو یعتبر 
من أكثر المؤثرین على تویتر، حیث یتابعھ أكثر من 15 

ملیون متابع 

!

!
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حجم النشاط خالل ا:سبوع الثالث من فبراير 2017
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تقرير عن نشاط و سمعة الجامعات السعودية على تويتر (الربع ا:ول من 2017)

 cالحسابات ا:كثر تأثير
في هذا القسم تم استنتاج الحسابات ا=كثر تأثيرn على المواضيع المتعلقة بـ جامعة اsمام محمد بن 

 سعود، وذلك بناءn على أعداد المتابعين ومدى أهمية تلك المواضيع و إنتشارها و التفاعل عليها.

@19

أهم المشاركات الحساب
واالنطباع (محايد) (ايجابي) (سلبي)

د. عائض 
القرني

إعادة تغريدة 
د. عزيزة الرويس 

 @drazizah2013 
9:29 PM - 25 Feb 

2017

صحيفة 
سبق

تغريدة أصلية 
7:51 PM - 20 Jan 2017

ـمدـير ـجاـمعة اsمـام يخـطب الجـمعة ويحـذّر ـمن 
" Via @sabqorg غيبة ـخطر "اـل

أخبار 
السعودية

تغريدة أصلية 
1:30 AM - 21 Jan 2017

مدير جامعة االمام عضو هيئة كبار العلماء 
الشيخ ا.د سليمان اباالخيل يحذر من الغيبه 

ويتاكد تحريمها وتكون من الكبائر اذا كانت 
موجهه لوالة ا=مر.

هاشتاق 
السعودية

تغريدة أصلية 
7:55 AM - 16 Feb 

2017

#عين_المواطن ترصد معاناة الطالبات في 
#جامعة_اsمام مع الطريق الرئيسي، وسط 

: @i___ross غياب وسائل السالمة. | عبر

خبر عاجل
تغريدة أصلية 

11:26 PM - 17 Jan 2017

#جامعة_االمام محمد بن سعود اsسالمية 
بالرياض تعلن عن مواعيد التسجيل في برامج 

. http://الماجستير والدكتوراه الصباحي
 cutt.us/W1DRw

فايز 
المالكي

إعادة تغريدة 
 مجاهد االميري 
@mujahd_alame

 ery
1:16 PM - 14 Mar 2017

#الجامعات_تفصل_البويات  
البداية من #جامعة_االمام وعقبال بقيه 

الجامعات.. قطاع #التعليم ينبغي ان يحارب 
مثل هذه المظاهر# ..السعودية #الرياض

جريدة 
الرياض

تغريدة أصلية 
11:51 AM - 18 Jan 2017

جامعة اsمام تعلن فتح باب القبول لمرحلتي 
http:// الماجستير والدكتوراه
 www.alriyadh.com/1564091

طرق 
الرياض

تغريدة أصلية 
 10:25 AM - 5 Jan

2017

جامعة االمام ( بنات) كالعادة فوضى وال يوجد 
https:// تنظيم وال شيء الساعه ١٠:١٣ ص

twitter.com/113boh/status/
@113boh 816905202355884032عبر/video/1 … (

موجز 
ا:خبار

تغريدة أصلية 
12:06 PM - 18 Jan 2017

جامعة اsمام تفتح باب القبول لمرحلتي 
الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1438 / 

1439هـ

سكاي 
نيوز 

العربية

تغريدة أصلية 
10:18 PM - 5 Mar 2017

#سكاي_من_الرياض يستضيف سليمان أبا الخيل 
مدير جامعة اsمام وحديث عن مدلوالت كلمة 

العاهل السعودي في الجامعة اsسالمية بماليزيا 
@h_almahmoudSKY

@

@

@

@

@

فكري ـفي ـعصر  مقال ( واقع #ا=مـن_اـل  
قلمي نُشـر ـفي  تحول اـلوطـني) ـب اـل

http://alriyadh.com/جريدة_الرياض#
#  1504249جامعة_اsمام #التوعية_الفكرية

@

@

@

@

@

https://twitter.com/drazizah2013
https://twitter.com/drazizah2013/status/835557368729591813
https://t.co/Du1AQiAuX2
https://twitter.com/sabqorg/status/822486660495589377
https://twitter.com/sabqorg
https://twitter.com/SaudiNews50/status/822572063449903104
https://twitter.com/HashKSA/status/832090982736916481
https://twitter.com/hashtag/%25D8%25B9%25D9%258A%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2586?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585?src=hash
https://twitter.com/i___ross
https://twitter.com/AjelNews24/status/821453592678854656
https://twitter.com/hashtag/%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585?src=hash
https://t.co/qsaHU3Bv5R
https://twitter.com/drazizah2013
https://twitter.com/mujahd_alameery/status/841593923957080064
https://twitter.com/hashtag/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25B5%25D9%2584_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B6?src=hash
https://twitter.com/AlRiyadh/status/821641164944277506
https://t.co/bIFjChONVi
https://twitter.com/Ruh_Rd/status/816908368321323008
https://t.co/r1pC9Osubq
https://twitter.com/113boh
https://twitter.com/KSA24/status/821644992166920193
https://twitter.com/skynewsarabia/status/838468811435147264
https://twitter.com/hashtag/%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%258A_%25D9%2585%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B6?src=hash
https://twitter.com/h_almahmoudSKY
https://t.co/Du1AQiAuX2
https://t.co/Du1AQiAuX2
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الحسابات ا:كثر تفاعالً 
يظهـر الـشكل الـتالـي مسـتخدمـي تـويـتر ا=كـثر تـفاعـال ونـشاطـo فـي الـمواضـيع الـمتعلقة بـ جـامـعة اsمـام 
محــمد بــن ســعود. أبــرز هــذه الــحسابــات كــان لــه 1,774 مــنشورn، وهــو الــحساب الــخاص بــموقــع آصــال 
(AsalImamUnivers@)، والـذي يـختص بـمساعـدة الـطالب  فـي أعـمالـهم مـثل إعـداد الـبحوث والـرسـائـل و 

مشاريع  التخرج وغيرها من أعمال. كذلك من أبرز الحسابات التي ظهرت في هذا الجانب هو حساب  

 .nالمختص بنقل الطالبات والموظفات داخل مدينة الرياض، حيث كان له 1,124 منشور (@mshRiyadh3)
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 المغردين ا:كثر تفاعال
بالمنشورات المتعلقة بجامعة اLمام محمد بن سعود 

AsalImamUnivers

mshRiyadh3

mamasaud

qllmss

n_asam85

gol_rwshhz

shogi202020

na7o_1405

luutoos

 مجموع التغريدات المتعلقة بالجامعة لكل مستخدم
خالل الربع ا:ول من 2017

0 450 900 1,350 1,800

474

486

506

546

551

594

738

1,124

1,774

http://asal.tech/


تقرير عن نشاط و سمعة الجامعات السعودية على تويتر (الربع ا:ول من 2017)

 االنطباع العام 
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عينة من التغريدات ذات االنطباع اLيجابي

عينة من التغريدات ذات االنطباع السلبي

}

}

}

�

}

}

}
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 مصادر التغريدات حسب المكان الجغرافي
فـي الـصور الـتالـية، تظهـر الـمصادر الـجغرافـية لـبعض الـتغريـدات حـول مـديـنة الـريـاض. وبـما أن هـذا التحـليل يـركـز 
عـلى الـمواضـيع الـمتعلقة بـ جـامـعة اsمـام محـمد بـن سـعود ، فـإن مـعظمها بـطبيعة الـحال يـتركـز داخـل 

حرم الجامعة ذاتها كما هو ظاهر على الخريطة.  
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عالمات لمواقع التغريدات 
حول مدينة الرياض 

خريطة حرارية لمواقع التغريدات 
حول مدينة الرياض 

صورة أقرب لمواقع التغريدات 
داخل حرم الجامعة 

صورة أقرب للخريطة الحرارية 
داخل حرم الجامعة 

@

@

@

@
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معلومات وإحصائيات أخرى 

cالصور والمقاطع ا:كثر إنتشار
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معلومات وإحصائيات أخرى 

 cالروابط والمواقع ا:كثر إنتشار

 �

خبر على صحیفة الریاض: 
(جامعة اإلمام تفتح باب القبوم للماجستیر والدكتوراه) 

خبر على موقع 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: 
(جامعة اإلمام تمنح معالي الرئیس العام "السدیس" أعلى وسام)

رابط موقع "امتیاز": 
(ملخصات وأسئلة تدريبية واختبارات محاكية من األعوام السابقة واملقررات الجديدة)
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معلومات وإحصائيات أخرى 

أهم ا:وسمة (الهاشتاقات) المتعلقة 

 hا:جهزة والمنصات ا:كثر إستخدام

@

@
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عن لوسيديا 
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عن لوسيديا 

لـوسـيديـا هـي مـنصة إلـكترونـية عـربـية تـعمل عـلى رصـد وتحـليل مـحتوى شـبكات 
الـتواصـل اsجـتماعـي  بـطريـقة مـتقدمـة لـمساعـدتـك عـلى اتـخاذ قـرارات ذكـيّة 

وفعّالة. 
 

 @

للحصول على تجربة مجانية للمنصة أو لطلب تقرير مماثل لمنظمتك الرجاء 
التواصل معنا عبر البريد اsلكتروني 

  see@lucidya.com
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