
 
 

 

 

 
                                                          

 

Towards Environmental Advocacy: Building Capacities of Civil Society 

 

Workshop on 

 

Social Media Strategies  

 
 Trainer: Nada Hamzeh 

 

 Training Objective: Acquire basic knowledge about how use social media, how to advocate 

for your cause using social media and how to target specific groups. 

 

 Training Brief: the training included the following themes and topics  

a) Introduction to social media 

b) Strategic planning in social media 

c) How to create your network 

d) Definition of SMART – Specific, Measurable, Achievable, realistic and time bound. 

e) Definition of a Blog 

f) Communication Strategies 

 

 

Training Agenda:  

 

Time Program 

9:00 – 11:00 Session 1: 

- Introduction, Overview, and Icebreaker 

- Networked NGOs 

- Assessing Participants in social media:  Maturity of Practice Model sit, Crawl, 

Walk, Run, Fly  

11:00 – 

11:15 

Coffee Break  

11:15 – 

01:15 

Session 2:  

- Introduction to the Tools 

- Network Building Primer 

- Principles of Effective Social Media Strategy/ Strategic Campaigns 

- Digital media tools 

- Tactics for social media presence 

01:15 – 

02:00 

Lunch 

02:00 – 

03:30 

Session 3:  

- Social Media Game 

- Creating your social media strategy plan 

- Implementation  Steps 

03:30 – 

04:00 

Session 4: 

- Reflection and Closing 

- Evaluation 
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وسائل اإلعالم االجتماعٌة والمنظمات الشبكٌة غٌر الحكومٌة الخاصة 

استراتٌجًنظرة عامة وتخطٌط : بالمجتمع المدنً

مقدمة عن وسائل اإلعبلم االجتماعٌة •

خطة إستراتٌجٌة لوسائل اإلعبلم االجتماعٌة وضع •

أنت حر فً استخدام هذا العمل ما دمت تسنده للمؤلفة، بٌث كانتر، وتقوم بوصله 
http://www.bethkanter.org بموقع

قواعد استخدام هذا المحتوى

رخصة إسناد الموسوعة اإلبداعٌة 

النتائج
جدول األعمال 

الخطوات الصغٌرة تعمل بشكل أفضل •

لست مضطرا الستعمال جمٌع •

األدوات االجتماعٌة بتعمق لتكون 

ناجحا 

مجموعة واسعة من المهارات •

والمعارف المتاحة فً الغرفة 

الجمٌع سوف ٌشارك•

التأطٌر 

مقدمة، نظرة عامة، تعارف 

وكسر جلٌد 

المنظمات الشبكٌة غٌر الحكومٌة 

الزحف، السٌر، الركض، الطٌران 

مقدمة لؤلدوات المستخدمة

التمهٌد لبناء الشبكة

التأمل 

غادر الغرفة ولدٌك إدراك أساسً 

لمستواك الحالً فً ممارسة 

وسائل اإلعبلم االجتماعٌة، 

الخطوة التالٌة لتقدمك هً 

ضرورة تحقٌق أهداف المجتمع 

المدنً بصفتك منظمة شبكٌة غٌر 
حكومٌة

جدول األعمال

النتائج

التأطٌر 

الخطوات الصغٌرة تعمل بشكل أفضل•

األدوات تأتً وتذهب ولكن •

اإلستراتٌجٌة تدوم

مجموعة واسعة من المهارات •

والمعارف متاحة فً الغرفة

مغادرة الغرفة مع إدراك جٌد 

الخطة "لكٌفٌة استكمال قالب 

اإلستراتٌجٌة لوسائل اإلعبلم 

".االجتماعٌة

مبادئ إستراتٌجٌة فعالة لوسائل 

اإلعبلم االجتماعٌة

ٌعمل المشاركون على وضع خطة 

لوسائل اإلعبلم االجتماعٌة 

لعبة وسائل اإلعبلم االجتماعٌة

خطوات التطبٌق

 تقدٌم لمحة عامة عن مفهوم المنظمات الشبكٌة غٌر الحكومٌة وتقنٌات

بناء الشبكات لمعرفة  كٌفٌة استخدام وسائل اإلعبلم االجتماعٌة من أجل 

أهداف المجتمع المدنً 

 ًالوصول إلى إمكانٌة قٌام المشاركٌن بإجراء تقٌٌم ذاتً لمستواهم الحال

فً ممارسة وسائل اإلعبلم االجتماعٌة وفهم المبادئ األساسٌة للنجاح 

( الزحف، السٌر، الركض، الطٌران)

أهداف التعلم 
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اإلدراك والتفكٌر من خبلل القٌام بالخطوات األساسٌة لوضع خطة •

إستراتٌجٌة لوسائل اإلعبلم االجتماعٌة 

ربط أدوات وسائل اإلعبلم االجتماعٌة باإلستراتٌجٌة•

(مدونات، ٌوتٌوب، فٌس بوك، توٌتر، الهاتف المحمول)

إدراك ما هو مطلوب لتغٌٌر الثقافة، والتوظٌف، والقٌاس لدعم تطبٌق •

.الخطة

أهداف التعلم
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وسائل االعبلم االجتماعً هً أدوات وّظفت شبكة اإلنترنت لتبادل ومناقشة المعلومات 

مصطلح غالبا ما ٌشٌر إلى األنشطة التً تدمج التكنولوجٌا ، والتفاعل  هو.بٌن البشر

هذا التفاعل ، والطرٌقة  .االجتماعً ، باستخدام الكلمات و الفٌدٌو والصورة والصوت

"  البناء"التً تطرح بها المعلومة ، ٌعتمد كل اإلعتماد على دمج وجهات نظر متنوعة و

  .على معنى مشترك بٌن المجتمعات والناس عن طرٌق تبادل القصص والخبرات

تحمل عدًدا من ( معتمدة على الشبكة العالمٌة -تطبٌقات )هو ببساطة  2.0وٌب 

ص فً اآلتً". 1.0وٌب "الخصائص التً تمٌزها عن  :هذه الخصائص ٌمكن أن ُتلَخَّ

.  فقط الموقع/المتصفح السماح للمستخدمٌن باستخدام برامج تعتمد على•

لذلك هؤالء المستخدمٌن ٌستطٌعون امتبلك قاعدة بٌناتهم الخاصة على 

.الموقع باإلضافة إلى القدرة على التحكم بها

(.البرامج المعتمدة على المتصفح)السماح للمستخدمٌن بإضافة قٌم لتلك •

السماح للمستخدمٌن لٌعبروا عن أنفسهم، اهتماماتهم وثقافتهم•
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من خبلل تزوٌدهم  أنظمة التشغٌل المكتبٌة تقلٌد تجربة المستخدمٌن من•

.بمٌزات وتطبٌقات مشابهة لبٌئاتهم الحاسوٌبٌة الشخصٌة

.تزوٌد المستخدمٌن بأنظمة تفاعلٌة تسمح بمشاركتهم فً تفاعل اجتماعً •

من خبلل إضافة، تغٌٌر أو حذف  قاعدة البٌانات السماح للمستخدمٌن بتعدٌل•

." المعلومات
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:  عنً ثبلثة أمور
إنشاء شبكة اجتماعٌة على االنترنت مبنٌة على معرفتنا الفردٌة

تقاسم ثبلثة أمور عنك تعتبر معرفتها مهمة لآلخرٌن فً هذا 1.

( مهارات، معارف، اهتمامات)المشروع 

أكتب كلمة واحدة على كل ورقة الصقة  2.

ضع اسمك واسم منظمتك 3.

:  عنًأمور ثبلثة
تعلٌمات 

ٌنبغً على كل مشارك أن ٌقدم نفسه إلى الفرٌق وان ٌثبت  

. الورقة البلصقة التً كتب علٌها مبلحظاته على اللوح

:  عنًثبلثة أمور
تعلٌمات  

:  عنًثبلثة أمور
تأمل  

هذا . لقد أنشأنا اآلن شبكة اجتماعٌة حول اهتماماتنا المشتركة

هو ما ٌحدث عندما نستخدم الشبكات االجتماعٌة على 

االنترنت مثل الفٌس بوك، فالبلصق الذي ٌربط الشبكات معا 

إذا تمكنت المنظمات غٌر . االتصاالت والتبادل: هو العبلقات

الحكومٌة من فهم اللبنات األساسٌة للشبكات االجتماعٌة 

وقامت بتطبٌقها فً عملها ٌمكنهم عندئذ تحقٌق نتائج أفضل 

.داخل المجتمع المدنً

الشبكات قوة

الطٌف اإلنسانً

أو أكثر  10 كم منطقة زمنٌة قطعت لتصل الى هنا وال واحدة

(  كبل على اإلطبلق/ جدا )ما هً درجة ارتٌاحك، شخصٌا،  باستخدام وسائل اإلعبلم االجتماعٌة؟ 

غٌر / موافق . )الشبكات االجتماعٌة على االنترنت ٌمكن أن تساعدنا على تحقٌق نتائج تدعم أهداف المجتمع المدنً

(  موافق

(  غٌر موافق/ موافق )المنظمات غٌر الحكومٌة فً بلدي نشاط مفهوم المنظمات الشبكٌة غٌر الربحٌة ذات صلة ب
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المنظمات الشبكٌة غٌر الربحٌة  بسٌطة، ذكٌة، شفافة، تسمح للداخلٌن 

هذه الجمعٌات الخبٌرة فً . فٌها الخروج منها وللغرباء بالدخول إلٌها

. استخدام أدوات وسائل اإلعبلم االجتماعٌة لجعل العالم مكانا أفضل

المنظمات الشبكٌة غٌر الربحٌة قبل أن تتمكن من " تتواجد"ٌجب أن 

بالنسبة لبعض المنظمات غٌر الحكومٌة فان ذلك ٌعنً تغٌٌر ". العمل"

بطبٌعة الحال هناك منظمات تعمل بطرٌقة . الطرٌقة التً تعمل بها

. شبكٌة لذلك فان التغٌٌر بالنسبة إلٌها لٌس بتلك الصعوبة

المنظمات الشبكٌة غٌر الربحٌة : تعرٌف

ال ٌعنً فقط  وجود اتصال عن طرٌق : غٌر ربحٌةمنظمة شبكٌة كون المنظمة 

. اإلنترنت أو الفٌس بوك

Modified illustration by    David Armano
The Micro-Sociology of Networks

ٌفٌد ارمانو عن قرصنتنا  !  لرسمهمع االعتذار لد
 The Micro-Sociology of Networks: المصدر

NGO

مثال عن منظمة غٌر حكومٌة وغٌر شبكٌة

ٌفٌد ارمانو عن قرصنتنا  !  لرسمهمع االعتذار لد
 The Micro-Sociology of Networks: المصدر

NGO
Staff

مثال عن منظمة غٌر حكومٌة وغٌر شبكٌة

بعد انطبلق عرض الفٌلم وفً السنوات الثبلث التً تلت ذلك، ال 

 12تزال ترد عشرة آالف وجهة نظر فً الٌوم أي ما مجموعة 

.ملٌون وجهة نظر سجلت على االنترنت خبلل تلك السنوات الثبلث

 

بلد من قبل عدد غٌر معروف من  220وقد تمت مشاهدة الفٌلم فً 

.   مجموعات ذات خلفٌة متنوعة

كما تمت ترجمته إلى العشرات من اللغات، وكان له تأثٌر على 

مناهج المدرسة الثانوٌة، وعلى البالٌه فً بوسطن، وعلى عرض 

. مسرح العرائس فً فلسطٌن
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لتكون ناجحا تحتاج إلى العقلٌة الشبكٌة وأدوات التشبٌك 

المعلومات واالتصاالت تتدفق فً اتجاهات متعددة

بناء عالقات 

منطقة ائتمان حرة :: إلهام اآلخرٌن للقٌام بالعمل

منظمة شبكٌة غٌر ربحٌة: منظمة راكبو األمواج

ال أخاف من فقدان السٌطرة

سٌطرة الجمهور

أن تكون جزءا من محادثة / وجهتان 

(beta)بٌتا / تكٌف الرسالة 

قٌمة مضافة / ركز على الجمهور 

تأثٌر، اشتراك 

ٌشترك فً وضعه / المستخدم ٌضع المحتوى

سٌطرة العبلمة التجارٌة 

تسلٌم رسالة/ وجهة واحدة 

تكرار الرسالة

ركز على العبلمة التجارٌة 

تعلٌم 

المنظمة تضع المحتوى 

وسائل اإلعالم االجتماعٌة  وسائل اإلعالم التقلٌدٌة 

المنظمات الشبكٌة غٌر الحكومٌة تدرك الفرق 
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المنظمات الشبكٌة غٌر الحكومٌة تدرك دور الشبكات االجتماعٌة فً 

المجتمع المدنً 

تسمح الشبكات االجتماعٌة للناس بالمشاركة مباشرة فً المجتمع المدنً بدال 

كما تسمح الشبكات االجتماعٌة للشخص بان . من العمل  عن طرٌق التفوٌض

ٌكون جزءا من مجتمع نشط، بدال من أن ٌكون فردا سلبٌا معزوال عن 

. مواطنٌه

ٌمكن للمنظمات غٌر الحكومٌة أن تستخدم أدوات اجتماعٌة لتوفٌر بٌئة 

للمحادثة، ألنها تتٌح لؤلفراد االجتماع بسهولة معا لمناقشة وحل المشاكل 

. المشتركة

الشبكات االجتماعٌة تسمح لمعهد التعلٌم الدولً بمشاركة أفبلم الفٌدٌو 

المنظمات الشبكٌة غٌر الحكومٌة تستخدم الشبكات االجتماعٌة لبناء عبلقات 

فمن خبلل االستثمار فً . مع أصحاب المصلحة لزٌادة تأثٌر الشبكة

العبلقات، ٌقنعون األشخاص بالمشاركة فً مهمتهم وتبادل الرسائل مع 

.أصدقائهم

بناء الشبكة: تعرٌف

تعرٌفات أساسٌة

مصطلحات الشبكة

أسالٌب وضع خرائط الشبكة

نسج الشبكة : تقنٌات لتعزٌز الشبكات

التمهٌد  لبناء شبكة أساسٌة

شبكات التواصل االجتماعً هً مجموعات من األشخاص والمنظمات : ماذا

.  ٌرتبطون مع بعضهم البعض بطرق مختلفة من خبلل مصالح أو انتماءات مشتركة

.خرٌطة الشبكات تضع تصورا لهذه االتصاالت

 

ألننا إذا أدركنا أساسٌات شبكات التواصل االجتماعٌة، ووضعنا لها خرٌطة : لماذا

تصورٌة، ٌمكننا االستفادة منها من اجل العمل الذي نقوم به وٌمكن للمنظمات غٌر 

وهكذا ندخل أشخاص جدد وموارد . الحكومٌة االستفادة منها لحمبلتها االنتخابٌة

.جدٌدة ونوفر الوقت

تعرٌفات : الشبكات

Core

Ties Node

Cluster Periphery

Hubs or 
Influencers

Working Wikily : المصدر

أساسٌات الشبكات
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االتحاد الوطنً للحٌاة البرٌة 

جمع فرٌق ٌعمل على إستراتٌجٌة الدعوة لدعم 

القانون الخاص بتشجٌع األطفال على اللعب 

.  بالخارج

"  الذهاب إلى الناس"وضع الفرٌق نقاطه الخمسة 

حول هذه المسألة 

االهتمام باالتصاالت والقٌمة اإلستراتٌجٌة للعبلقات، 

وبالثغرات

إستراتٌجٌة ناشطة: تصور المنظمات غٌر الحكومٌة لشبكاتها النظام اإلٌكولوجً: تصور المنظمات الشبكٌة غٌر الربحٌة لشبكاتها

االستفادة من بناء عبلقات مع اآلخرٌن فً شبكتك من خبلل : رأس المال االجتماعً

الثقة والتبادل 

استخدام مجموعة من المهارات تساعدك فً بناء الشبكة عن طرٌق : نسج الشبكة

إشراك اآلخرٌن ، وتسهٌل المحادثات والتواصل، وتقاسم الموارد والمعلومات 

واالتصاالت 

وسائل اإلعالم االجتماعٌة تجعل من السهل تعزٌز الشبكات ألنه من السهل 

.العثور على اآلخرٌن أو التواصل معهم على االنترنت

تعزٌز الشبكة الخاصة بك 

رأس المال االجتماعً ونسج الشبكة
تقنٌات نسج الشبكة  :مثال

هذا التمرٌن سوف ٌوفر فرصة لكل مشارك أن ٌضع خرٌطة : الهدف

للشبكة الخاصة به والتً تساعده فً وضع تصوره وتطوٌر ونسج 

عبلقاته مع اآلخرٌن لمساعدتهم على دعم برنامجهم أو أهداف 

.  اتصاالتهم

سوف نقوم باستخبلص المعلومات كمجموعة ونحن واقفون : الوصف

ٌنبغً أن ٌكون هناك شخص واحد من . ثم نبحث فً خرٌطة كل فرٌق

.  كل فرٌق جاهزا لشرح الخرٌطة للمجموعة بكاملها وتبادل األفكار

ضع خرٌطة الشبكة الخاصة بك

استخدم مبلحظات الصقة، أو أقبلم تكتب بخط . اعمل مع أعضاء فرٌقك1.

.اختر منطقة مجتمع مدنً لرسم خرٌطتك. عرٌض ظاهر، وورق الصق

"   اذهب إلى"اطرح أفكار بواسطة العصف الذهنً وضعها فً قائمة 2.

.شعب، ومنظمات، وآخرٌن

اختر ألوان مختلفة للتمٌٌز بٌن المجموعات المختلفة واكتب األسماء على 3.

.  أوراق مبلحظات الصقة

ضع المبلحظات البلصقة على الورق الملصق على اللوح، وحددوا كفرٌق 4.

.المؤثرٌن، وناقشوا العبلقات المحددة واالتصاالت وارسموا العبلقات

أسئلة تأمل 5.

الخطوات: ضع خرٌطة الشبكة الخاصة بك
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من هم الناس، وما هً الموارد، والمنظمات فً النظام البٌئً •

الخاص بك؟ 

ما هً األدوار المختلفة؟ •

هل أنت متصل بالشبكة أم غٌر متصل؟ •

إذا كنت متصبل بالشبكة، كٌف ذلك؟ •

فكر فً النقاط التً تحرك المشاعر فً شبكتك؟ كٌف تقدر، •

وتشكر، وتحتفل بالناس المهمٌن فً شبكتك؟ 

ماذا قدمت لؤلشخاص المنضمٌن إلى شبكتك قبل : فكر فً التبادل•

أن ٌطلبوا منك؟ 

ا

أسئلة تأمل : ضع خرٌطة الشبكة الخاصة بك

ال تولد جمٌع المنظمات غٌر الحكومٌة بصفة منظمات 

...شبكٌة غٌر ربحٌة أو أنه ٌمكن تحولها بسهولة

....البعض ٌستغرق وقتا أطول من البعض اآلخر

منظمة شبكٌة غٌر ربحٌة 

اعمل كن

تفهم الشبكات  اعمل مع وكالء غٌر مرتبطٌن

اخلق ثقافة اجتماعٌة   اعمل مع الجماهٌر

استمع، شارك، وابنً عالقات   شارك فً حلقات

ثق من خالل الشفافٌة   صادق أو مّول

السهولة  احكم من خالل الشبكات

:تمرٌن لمجموعة صغٌرة

جمعٌات شبكٌة غٌر ربحٌة

ما هً األمور التً أحدثت صدى؟• 

ما هً األفكار المسبقة التً كانت لدٌك؟• 

ما هو التغٌٌر الذي تحتاج إلٌه منظمتك غٌر الحكومٌة لكً • 

؟"تشبٌكا"تصبح أكثر 

الطٌران  السٌر الركض الزحف

ممارسة فعالة لوسائل اإلعبلم االجتماعٌة للمنظمات غٌر الحكومٌة

Social Media Growth Stages

Partly based on Beth Kanter’s Social Media Strategy Blocks )http://bethkanter.org/ | Twitter: @kanter)

Sit Crawl Walk

Run Fly

Where’s your nonprofit at right now?

http://bethkanter.org
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الزحف

السٌر

الركض الطٌران

الطٌران السٌر الركض الزحف

....أٌن تركز

المشاركة

المحتوى

أفضل الممارسات

القٌاس األساسً

وسائل اإلعالم االجتماعٌة

 

خطة إستراتٌجٌة

قٌاس متقدم

بناء الشبكة

مدونة أو موقع : وجود اإلنترنت

إستراتٌجٌة االتصاالت

FLY higher

•Community 
sharing 
inclusion

•Teaching others, 

encouraging others to use

•Sharing of resources

•Helping others to 

measure success

Plan Execute Measure & Analyse
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إذا كنت من الزاحفٌن، كٌف ٌبدو ذلك؟ 

ماذا تحتاج للوصول إلى المستوى األعلى؟

إذا كنت من السائرٌن، كٌف ٌبدو ذلك؟

ماذا تحتاج للوصول إلى المستوى األعلى؟ 

إذا كنت من الراكضٌن كٌف ٌبدو ذلك؟ 

ماذا تحتاج للوصول إلى المستوى األعلى؟

إذا كنت من الطائرٌن، كٌف ٌبدو ذلك؟

كٌف ٌمكنك الحفاظ على الطٌران؟

•If you are crawling, what does it look like?  What do you need to get to the next level?
•If you are walking, what does it look like?  What do you need to get to the next level?
•If you are running, what does it look like?  What do you need to get to the next level?
•If you are flying, what does it look like?  How can you keep flying?

مناقشة مقدمة أدوات وسائل اإلعبلم االجتماعٌة 

هناك العدٌد من أدوات وسائل اإلعبلم االجتماعٌة التً ٌمكنك استخدامها،

!ولكننا سنكون انتقائٌٌن إلى حد بعٌد 

.النجاح ال ٌعتمد على عدد األدوات التً تستخدمها: تذكر

ساهماستمع انشرشارك
قم ببناء شبكة

ضئٌلة مشاركة

كبٌرة مشاركة

محتوى مكثف روٌجت/ بث ال مشاركة

الفكرة األصلٌة لبٌث كانتر، نقحتها الٌزا شٌرمان

ورشة العمل الرابعة

ورشة العمل الثانٌة

مقدمة فً النهج التكتٌكً لوسائل اإلعبلم االجتماعٌة

ورشة العمل الثالثة
ورشة العمل الثانٌة

ورشة العمل الثانٌة
ورشة العمل الثالثة

ورشة العمل 

الخامسة

اإلستماع
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المنظمات الشبكٌة غٌر الحكومٌة بارعة فً االستماع إلى الناس والمنظمات 

وبدال من مجرد الحدٌث إلى الناس، أو ما هو أسوأ، الحدٌث عن . فً شبكاتهم

الناس عبر الشبكات االجتماعٌة، على المنظمات أن تستمع أوال إلى ما 

ٌتحدث عنه الناس، ما هً اهتماماتهم أو مخاوفهم، وكٌف ٌنظرون إلى 

االستماع هو وسٌلة رائعة للمنظمات غٌر الحكومٌة لتكٌٌف نفسها . المنظمة

كما أن . على االنترنت بمجرد وضع خرائط شبكة االتصال الخاصة بها

االستماع ٌساعد المنظمات المتوترة أو القلقة على االنفتاح على االنترنت 

.لتسهٌل طرٌق تلك المنظمات إلٌه

االستماع: تعرٌف

معرفة كلمات البحث هً من األمور 

هذه الكلمات أو . األكثر أهمٌة

العبارات مهمة بالنسبة للمنظمات 

.غٌر الحكومٌة الخاصة بك

أدوات االستماع

المشاركة هً تروٌج الرسائل واألدوات الخاصة بك مثل التوٌتر الذي ٌجعل من 

رسائلك ومعلوماتك حول برنامجك ٌتم تقاسمها من قبلك أو . السهل القٌام بذلك

من قبل آخرٌن من خبلل قنوات وسائل اإلعبلم االجتماعٌة وهً طرٌقة سهلة 

للبدء لكن المنظمات الشبكٌة غٌر الحكومٌة تدرك أنه للحصول على نتائج فإنها 

.تحتاج إلى مزٌد من الترابط مع جمهورها

شارك: تعرٌف

إلى موقعك على االنترنت" شارك"خٌارات مختلفة حول كٌفٌة إضافة زر 
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المساهمة هً االنخراط فً محادثات عبر االنترنت مع أشخاص ٌهتمون 

وٌشمل ذلك وضع . ببرنامج المنظمات غٌر الحكومٌة الخاصة بك ورسالتها

على الفٌس بوك، أو طرح " تعلٌق"أو " إعجاب"تعلٌقات على المدونة، 

المنظمات الشبكٌة غٌر الحكومٌة خبٌرة فً المشاركة فً . أسئلة على توٌتر

المحادثات على اإلنترنت حول القضاٌا التً تهمها أو األمور التً تدور فً 

.نطاق برامجها وهكذا ال تُترك تلك المنظمات خارج المحادثة

المساهمة: تعرٌف

وسائل اإلعبلم االجتماعٌة تتٌح لك أن تشارك قصتك مع جمهورك عن 

مفتاح النجاح هو فهم طرٌقة طرح . طرٌق الكلمات، أو الصور، أو الفٌدٌو

."  المحتوى الجزئً"القصة وخلق أجزاء صغٌرة من المحتوى تعرف باسم 

إنشاء محتوى لوسائل اإلعبلم االجتماعٌة ٌحتاج إلى أن ٌدمج مع شبكة 

.  االنترنت، والطباعة، وعبر قنوات أخرى لوسائل اإلعبلم االجتماعٌة

تحتاج إستراتٌجٌة محتوى وسائل اإلعبلم االجتماعٌة إلى تقوٌم تحرٌري أو 

خطة لتكون فعالة، ولكن األهم من ذلك انه ٌجب أن تكون مرتبطة 

.بإستراتٌجٌة االتصاالت الخاصة بك

نشر: تعرٌف
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A quick scan of your social media ant 
trails …
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شارك عبر القنوات 

لٌس من الضروري أن ٌكون المحتوى الجزئً محتوى جدٌد

Play Video

http://www.youtube.com/watch?v=frMZwxhyKaA
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مبادئ اإلستراتٌجٌة

المصطلحات الرئٌسٌة
Social Media Strategy Plan Template

ما هً الغاٌة التً تعمل على تحقٌقها؟

التعارف

:  التعلٌمات

نصف )كل مشارك ٌكتب القضٌة التً شارك من اجلها على قطعة ورق بقٌاس . 1
قد تكون هذه القضٌة أمراً ٌعمل بنشاط (. أو ورقة صغٌرة قابلة للصق   811xورقة  

.  على تحقٌقه أو مجرد أمر ذو أهمٌة له

.  ٌقوم المساعد بجمع األوراق. 2

.ٌقوم المساعد بلصق هذه األوراق على ظهور المشاركٌن بشكل عشوائً. 3

ٌقوم المشاركون بالمشً فً أنحاء الغرفة طارحٌن أسئلة على بعضهم البعض . 4

حول القضٌة المكتوبة على ظهر كل منهم، ومن خبلل األجوبة التً ٌحصلون علٌها 

.  ٌتوصلون إلى معرفة تلك القضٌة

فً نهاٌة هذا التمرٌن ٌجتمع المشاركون فً حلقة دائرٌة وٌشارك كل شخص مع . 5

ومن ثم ٌقوم الشخص الذي َكتب . الفرٌق فً مناقشة القضٌة التً كتبت على ظهره
.هذه القضٌة بالتعرٌف عن نفسه وشرح لماذا ٌهتم بتلك القضٌة

القواعد المتبعة فً استخدام هذا المحتوى
ماري جوٌس : بقلمرخصة إسناد اإلبداع العام  
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ما هً الحملة؟

مبادئ اإلستراتٌجٌة

المصطلحات الرئٌسٌة
مبادئ اإلستراتٌجٌة

المصطلحات الرئٌسٌة

مجهىنت انمصدر، انمركز انمصري نحقىق انمرأة: صىر 

ما هً الحملة؟

مبادئ اإلستراتٌجٌة

الحملة هً عبارة عن سلسلة من اإلجراءات 

تتخذ خبلل فترة زمنٌة محددة من أجل تحقٌق 
.هدف محدد

المصطلحات الرئٌسٌة

قصة اإللكترونٌات: فٌدٌو       

ما هً بعض الحمالت التً ٌمكن القٌام بها حول هذه المسألة؟

مبادئ اإلستراتٌجٌة

المصطلحات الرئٌسٌة

ما هً اإلستراتٌجٌة؟

مبادئ اإلستراتٌجٌة

المصطلحات الرئٌسٌة

ما الذي ٌجعل هذه الحمبلت حمبلت إستراتٌجٌة؟
هدف

عمم

عمم

م
عم

عمم

ما هً العالقة اإلستراتٌجٌة بٌن األهداف 

واألعمال ؟

مبادئ اإلستراتٌجٌة

المصطلحات الرئٌسٌة
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فً حملة إستراتٌجٌة، جمٌع األعمال التً تقوم بها 

.تساعدك على تحقٌق هدف الحملة التً تعمل ألجلها

Goal

عمم

عمم

م
عم

عمم

مبادئ اإلستراتٌجٌة

المصطلحات الرئٌسٌة

ما هً اإلستراتٌجٌة؟

مبادئ اإلستراتٌجٌة

اإلستراتٌجٌة هً عبارة عن سلسلة من األعمال 
.المخطط لها التً تساعدك على تحقٌق هدفك

المصطلحات الرئٌسٌة

ادمج قنوات وسائل اإلعبلم االجتماعٌة مع برنامجك وأهداف 

:االتصاالت الخاصة بك

من هم الذٌن ترٌد الوصول إلٌهم؟•

ما الذي ترٌد تحقٌقه؟• 

أٌن ٌمكن لوسائل االعبلم االجتماعٌة ان تحسن او تكمل فً • 

برنامجك، أو خدماتك، أو اتصاالتك؟

الفترة الزمنٌة؟/ ما هً المٌزانٌة المتاحة لك • 

ما هً الفرص التً تحتاج لئلرشاد؟• 

إستراتٌجٌة وسائل اإلعبلم االجتماعٌة 

التركٌز على تشجٌع ارتداء شارة دعم، سواء افتراضٌة 

أو حقٌقٌة والتً تشٌر إلى دعم صحة األطفال 

. والعائبلت

محددة

S

كم عدد شارات الدعم التً تم توزٌعها إلى مؤٌدي 

صانعً و MomsRisingجمعٌة نهضة األم 

السٌاسات؟

قابلة للقٌاس

M

شارات الدعم االفتراضٌة والحقٌقٌة على حد سواء غٌر 

.أمرا سهبل( وضع شارة الدعم)مكلفة نسبٌا وطلب 

قابلة للتحقٌق

A

مشروع قانون الرعاٌة الصحٌة هٌمن بصورة متزاٌدة 

. على التغطٌة وكان على سلم األولوٌات للمشرعٌن

.ومثلت شارات الدعم موقف تأٌٌد رمزي لؤلمهات

ذات صلة

R

كان من شبه المؤكد أن ٌتم تمرٌر مشروع قانون 

2010الرعاٌة الصحٌة أو زواله فً النصف األول من 

فً الوقت المناسب

T

مؤٌد على صفحة الفٌس بوك من وضع شارة دعم افتراضٌة للحملة على صفحتهم الشخصٌة تشٌر إلى دعمهم  15000التمكن من جعل 

؛ كذلك التمكن من وتوثٌق النشاط االفتراضً إضافة إلى وضع  2010ٌناٌر / للمشروع الصحً لؤلطفال وأسرهم بحلول شهر كانون الثانً

ٌناٌر / شارات الدعم على صدور عدد من المشرعٌن وذلك فً إشارة إلى دعمهم للمشروع الصحً لؤلطفال وأسرهم بحلول شهر كانون الثانً

2010.

ما هو الهدف المحدد، القابل للقٌاس، الذي ٌمكن تحقٌقه، 

؟( (SMARTذات الصلة، وفً الوقت المناسب
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محددة

S

قابلة للقٌاس

M

قابلة للتحقٌق

A

ذات صلة

R

فً الوقت المناسب

T

ركز عند استهدافك جمهور معٌن على أن ٌعرفوا أن بإمكان كوٌتر 

أن ٌساعدهم على وقف التدخٌن، وشجعهم على تسجٌل أسمائهم على 

الموقع 

محددة

S

قٌاس عدد المدخنٌن الذٌن قاموا بالتسجٌل للحصول على هذه الخدمة  قابلة للقٌاس

M

أشهر ألنهم  6قٌاس عدد المدخنٌن الذٌن توقفوا عن التدخٌن لمدة 

استخدموا هذه الخدمة 

قابلة للتحقٌق

A

من الصعب أن تقوم بمحاولة التوقف عن التدخٌن بنفسك لذلك ٌوفر 

ٌنبغً . لك توٌتر دعم من أشخاص آخرٌن على هاتفك المحمول

. التركٌز على توعٌة الجمهور الذي ٌستخدم توٌتر

ذات صلة

R

شخص ٌتوقفون عن التدخٌن لمدة ستة أشهر  100النجاح فً جعل 

ألنهم استخدموا هذه الخدمة 

فً الوقت 

المناسب T

:  دورك

.  العمل فً ثنائٌات
ما هو هدف وسائل اإلعبلم االجتماعٌة الخاصة بك المحدد، 

القابل للقٌاس، الذي ٌمكن تحقٌقه، ذات الصلة، وفً الوقت 

المناسب ؟ 

مبادئ 
اإلستراتيجيت

األهداف
مهمت طىيهت

األجم 
أهداف قصيرة 

األجم

أسالٌب التدرٌب

ما هً العالقة اإلستراتٌجٌة 

بٌن مهمة المنظمة وأهداف 

الحملة؟

مبادئ اإلستراتٌجٌة

األهداف

المنظمة

مهمة   

الحملة      

هدف

مبادئ اإلستراتٌجٌة

األهداف

حملة     حملة        حملة    

حملة    حملة         

حملة     

تحقٌق هدف الحملة ٌعزز 

مهمة المنظمة ككل مهمة

مقتبست عن مارشال غانز: انصىرة



28/12/2012

22

مبادئ 
اإلستراتيجيت

إستراتيجيت االتصاالث  

انجمهىر

انعمم

انرسانت 

أسالٌب التدرٌب

العمل

الجمهور

الرسالة

إستراتٌجٌة االتصاالت

مبادئ اإلستراتٌجٌة

العمل 

بها  القٌامما هً األمور التً ٌتعٌن علٌك 

ٌمكن أن )من الحملة  الهدفلتتمكن من تحقٌق 
(.  ٌكون هناك عدة أهداف

مبادئ اإلستراتٌجٌة

إستراتٌجٌة االتصاالت

:دورك 

.العمل فً ثنائٌات 

من هو الجمهور الذي ترٌد الوصول إلٌه؟ 

حدد شرائح الجمهور التً تأمل فً الوصول إلٌها من اجل تحقٌق 

:أهداف وسائل اإلعبلم االجتماعٌة الخاصة بك

من هم الذٌن ترٌد الوصول إلٌهم؟•

ماذا تعرف عنهم؟•

ما هً الرسائل أو المعلومات التً ٌمكنها التأثٌر علٌهم؟•

ماذا ٌقولون عن قضٌتك أو منظمتك فً وسائل اإلعبلم •

االجتماعٌة؟

ما هً أدوات وسائل اإلعبلم االجتماعٌة التً ٌستخدمونها؟•

وسائل اإلعبلم االجتماعٌة اإلستراتٌجٌة 

الجمهور 

 إجراءاتالذٌن ٌتعٌن علٌهم اتخاذ  األشخاص 

ٌمكن أن ) من الحملة الهدفلتتمكن من تحقٌق 

(.ٌكون هناك عدة أهداف

مبادئ اإلستراتٌجٌة

إستراتٌجٌة االتصاالت
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الجمهور

كم نوع من الجمهور ٌمكن أن تعدد؟

مبادئ اإلستراتٌجٌة

إستراتٌجٌة االتصاالت

الجمهور

باتخاذ الفئات المستهدفة ٌقنعون  المناصرون
.اإلجراءات البلزمة

مبادئ اإلستراتٌجٌة

إستراتٌجٌة االتصاالت

الجمهور

الذي من شأنه أن ٌسمح  اإلجراءعلى اتخاذ  القدرة الهدفلدى •

. هدفكلك بتحقٌق 

.  الهدفتأثٌر على  المؤٌدٌنلدى • •

مبادئ اإلستراتٌجٌة

تأثٌر  سلطة 

إستراتٌجٌة االتصاالت

الجمهور

كٌف ستقوم بتقسٌم فئات الجمهور التً سبق 

ذكرها بٌن فئات مؤٌدة وفئات مستهدفة؟ ما هً 
الفئة التً تنتمً إلٌها وسائل اإلعبلم؟

مبادئ اإلستراتٌجٌة

إستراتٌجٌة االتصاالت

الجمهور 

مبادئ اإلستراتٌجٌة

ٌمكن لوسائل اإلعبلم أن تساعدك فً إٌصال الرسالة إلى 
.  مجموعة واسعة من الجماهٌر

إستراتٌجٌة االتصاالت

الجمهور

الصحفٌٌن

الحكومة

الجهات 
المانحة

الطبلب

المنظمات غٌر 
الحكومٌة

الشباب

من؟ 
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؟من هو الجمهور من هو الجمهور؟

من هو الجمهور؟

الرسالة 

تمكنك من  إجراءاتباتخاذ  الجمهوركٌف تقنع 
.تحقٌق هدف الحملة التً تقوم بها

مبادئ اإلستراتٌجٌة

إستراتٌجٌة االتصاالت

رسائل قوٌة

لماذا )الحصول على االهتمام  :رسائل قوٌة•

(  االهتمام
(ما هو التغٌٌر الذي سٌحدث) :النتٌجة•

(  طلب إلحداث التغٌٌر) :نداء للعمل•

مبادئ اإلستراتٌجٌة

بيث كانتر،:  انمصدر

إستراتٌجٌة االتصاالت

نحن والنفاٌات االلكترونٌة : رسائل قوٌة

نحن التقنٌٌن نضر : الحصول على االهتمام•

.  باألرض حتى عندما نقوم بعمل جٌد كمدربٌن

.  قم بعمل جٌد وقم بما فٌه مصلحة األرض: النتٌجة•

قم بالشراء بشكل أقل وعلى المدى :  دعوة للعمل•

البعٌد،  قم باإلصبلح عوضاً عن االستبدال، ضع ما 

.  ٌمكن إعادة تصنٌعه جانباً عند التخلص منه

مبادئ اإلستراتٌجٌة

إستراتٌجٌة االتصاالت
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مبادئ 
اإلستراتيجيت 

اختيار وسائم 
اإلعالو 

أسالٌب التدرٌب 

 ؟أٌن تنتمً وسائل اإلعالم

إستراتٌجٌة االتصاالت

مبادئ اإلستراتٌجٌة

مبادئ اإلستراتٌجٌة

وسائل اإلعالم 

وسائم اإلعالو

انىصىل إنى انمنظمتانتباه انجمهىر

مبادئ اإلستراتٌجٌة

وسائل اإلعالم 

انىصىل إنى انمنظمتانتباه الجمهور

متى تستخدم توٌتر، إعالن تلفزٌونً، نشرة 
إعالنٌة؟ 

مبادئ اإلستراتٌجٌة

وسائل اإلعالم 

نشاط المجموعة الصغٌرة 

تمرٌر بطاقات وسائل اإلعبلم االجتماعٌة لكل 

تقرر كل مجموعة األدوات التً . مجموعة

ستكون أفضل اختٌار إلستراتٌجٌة االتصاالت 
.  التً وضعتها فً التمرٌن السابق

مبادئ اإلستراتٌجٌة

وسائل اإلعالم 
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انظر إلى البحوث الثانوٌة، قم بدراسة جمهورك، استمع للقنوات االجتماعٌة
What Social Media Channels is Your 

Audience Paying Attention To?

حدد أٌن ٌمكن لتكامل وسائل اإلعبلم االجتماعٌة أن ٌؤدي 

:إلى تحسٌن أو تكملة البرامج،  أو الخدمات، أو االتصاالت

أٌن ٌمكن أن تقوم وسائل اإلعبلم االجتماعٌة بتحسٌن أو • 

تكملة البرامج أو الخدمات، أو االتصاالت؟

الفترة الزمنٌة؟/ ما هً المٌزانٌة المتاحة لك • 

ما هً الفرص التً تحتاج إلرشاد؟• 

استراتيجية وسبئل اإلعالم االجتمبعية 

ما هً النشاطات، أو البرامج، أو المحتوى، أو الفرص المتاحة التً تم : الرسم

التخطٌط لها لهذا العام؟ أو الشهر، أو الفصل؟

إستراتيجيت 
متقدمت

حمالث شبكيت

أسالٌب التدرٌب

الحملة الشبكٌة  

والمتطوعٌن عند  الشرٌكةضم المنظمات •

(  تكالٌف اقل)تقدٌر القدرات 
بما فً ذلك الوكبلء )قم بإحضار حلفاء •

،  واستمع وقت مبكرفً ( الغٌر مرتبطٌن

إلٌهم
جمٌع الموظفٌن ضم  مداخبلت •

والمتطوعٌن األكثر التزاماً 
استمع وتعلم وتكٌف / الجنازات الفرح •

فً النجاح  شارك•

سواء فشلت الحملة أو نجحت فان العبلقات •

المنظمة قدرةمن  تزٌدالتً تم إنشاؤها 

معقل الحملة 

لبناء القدرات  لدٌكاعتمد على الموظفٌن والمتعاقدٌن •

( تكالٌف أكثر)
بعد نهاٌة التخطٌط تواصل مع الشركاء والمتطوعٌن •

للحملة عندما تطلب منهم أن ٌفعلوا شٌئاً 
فقط فً التخطٌط الذي ٌتم بكبار الموظفٌن االستعانة •

بقلٌل من الشفافٌة 
بصورة مقاومة ردود الفعل الصادقة،  التقٌٌم ٌتم •

أولٌة 
النجاح أو الفشل الذي تعرضت له المنظمة التً تنتمً •

إلٌها 
إذا لم تزد محصلتها صفر النجاح والفشل هً لعبة •

القدرات 

مبادئ اإلستراتٌجٌة

حمالت شبكٌة



28/12/2012

27

:دورك

.العمل فً ثنائٌات
أٌن ٌكمن حسن التقدٌر عندما ٌتم دمج وسائل اإلعبلم 

االجتماعٌة فً البرامج الخاصة بك؟

ماذا تقٌس؟ : التقٌٌم

هل التزمنا بالخطة ؟•

هل تلقى الجمهور الرسالة؟ •

هل اتخذ الجمهور إجراء ما؟ •

ما هً المنصات،  والرسائل،  ومن هم الحلفاء •

األقل نجاحاً فً تفعٌل الجمهور؟ /الذٌن كانوا األكثر
هل هناك ردود فعل من قبل الجمهور؟ •

أي فوائد جانبٌة؟ •

مبادئ اإلستراتٌجٌة

التمرٌن النهائً

الذي ٌتضمن االستماع إلى قنوات وسائل اإلعبلم  -استخدم االستماع الفعلً لفهم جمهورك المستهدف 

.االجتماعٌة وغٌرها من البحوث

استراتيجية وسبئل اإلعالم االجتمبعية 

االستماع الفعلً

أساسٌات  ابحث بنفسك

عبارات/ الكلمات الرئٌسٌة  استمرارعملٌات البحث

الكتابة على المدونة  المؤثرون

ما هً المواقع األخرى التً ٌزورها جمهورك؟  أخرى

قم بعمل لوحة تحكم لبلستماع
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What’s in Wendy’s Tool Box? سوف نتعلم كٌفٌة استخدام هذه
.األدوات خبلل ورشة العمل الثانٌة

:دورك

.العمل فً ثنائٌات
ما هً الكلمات الرئٌسٌة التً تحتاج للبحث عنها؟ 

أٌن ٌمكنك البحث عن جمهورك على القنوات االجتماعٌة؟

ترجمة مراسلتك والتأطٌر الخاص بك إلى عبارات تستهل بها : عمل

المحادثات التً ترتكز على االستماع 

استراتٌجٌة وسائل اإلعبلم االجتماعٌة 

جمهور 

فاٌس بوك
ا 

ل 

ه

 

د

ف

جمهور 

توٌتر

ٌشارك؟/ ما الذي ٌقولونه وله صلة 

االستماع

ٌشارك؟/ ما الذي ٌقولونه وله صلة 

االستماع

كٌف ٌمكن إعادة صٌاغة الرسالة كرد 

أو كبدء محادثة؟

كٌف ٌمكن إعادة صٌاغة الرسالة كرد 

أو كبدء محادثة؟

محتوى نقاط  للمتابعة  محتوى  نقاط  للمتابعة

بدء المحادثة: المشاركة

!األمور جمٌعها تتمحور حول طرح األسئلة

:دورك

.العمل فً ثنائٌات
اجري عصف ذهنً لمحادثة مرتبطة بالرسائل التً سوف 

.تستجٌب لها
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 5-3متطوعون  1.

5-3تقسم إلى مجموعات صغٌرة  2.

    ٌتشارك جمٌع المتطوعٌن بالهدف، والجمهور، والتكامل،  3.

واألفكار المتداولة    

استخدم البطاقات للحصول على أفكار  -اختار األدوات . 4

عن طرٌق العصف الذهنً

قدم تقرٌرا  إلى المجموعة الكاملة. 5

لعبة بطاقات وسائل اإلعبلم االجتماعٌة أدوات اإلعالم الرقمً

المدونة 

شبكة الهاتف المحمول االجتماعٌة  

شبكة االنترنت االجتماعٌة 

فٌدٌو 

صور 

قائمة بالبرٌد اإللكترونً

تطبٌقات الهاتف المحمول 

مثال

مدون 

توٌتر 

فٌس بوك 

ٌوتٌوب 

فلٌكر 

مجموعات الدردشة 

على غوغل 

الرسائل القصٌرة 

الموظفون

بدوام كامل•

  بدوام جزئً•

متكامل

مهام الوظٌفة•

دون مقابل

المتدرب•

المتطوع•

المشجعٌن•

من سٌقوم بالعمل؟
Social Culture

شاركاستمع شارك فً بناء انشرعزز
المجتمع 

الفكرة األصلٌة لبٌث كانتر، نقحتها الٌزا شٌرمان

األسبوع /ساعة 5-10 األسبوع /ساعة 3-5 ٌوم /دقٌقة 30 ٌوم /دقٌقة 20 ٌوم /دقٌقة 15

ضئٌلة مشاركة

كبٌرة مشاركة

محتوى مكثف روٌجت/ بث ال مشاركة

+ + + +

مب هو الوقت الذي ستقضيه للقيبم ببلعمل؟

التخصٌص/ وضع الحساب 

البحث فً وسائل اإلعبلم االجتماعٌة

وضع قالب

رصد المدونة

الكتابة على المدونات

إنتاج الفٌدٌو

التقاط الصور

وضع المحتوى على الفٌس بوك

اإلجابة على التعلٌقات التً على الفٌس بوك

جمع البٌانات للقٌاس 

ما هً مهام الوظٌفة؟

قراءة مدونات• 9:00

النشر على الفٌس بوك• 9:30

دقائق مخصصة لتوٌتر• 9:45

كتابة مدونة• 10:00

جدول العمل الٌومً: إنجاز العمل
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التكامل فً الوصف الوظٌفً 

ٌستخدم الكثٌر من الناس فً المنظمات غٌر الحكومٌة وسائل اإلعبلم 

االجتماعٌة إلشراك األشخاص من داخل وخارج المنظمة من أجل 

.تحسٌن البرامج، أو الخدمات، أو الوصول إلى أهداف االتصاالت

الثقافة االجتماعٌة: تعرٌف

فقدان السٌطرة على عبلماتهم التجارٌة ورسائلهم التسوٌقٌة 
   

التعامل مع التعلٌقات السلبٌة 
   

محادثة الشخصٌة إزاء الصوت التنظٌمً

قم بارتكاب األخطاء
 

مفهوم إهدار الوقت والموارد
 
مخاوف األمن والسبلمة 

Don’t Run Away مصارعة الثٌران فً الفجٌرة: على سبٌل المثال

تحدث عن القضاٌا  •

اكتب القواعد •

طرق للبدء فً التغٌٌر الداخلً

تحدث عن القضاٌا

أفضل الممارسات • 

التناغم •

الخبرة •

االحترام •

النوعٌة•

 
الموارد اإلضافٌة • 

التدرٌب •

إحاالت الصحافة •

التصعٌد •

هناك أمثلة متاحة عن السٌاسات فً الموقع • 

wiki.altimetergroup.comااللكترونً 

التشجٌع والدعم • 

الحاجة إلى سٌاسة• 

، التً سٌتم فٌها استخدامهاالحاالت  •

ومتى ستوزع 

الرقابة، اإلخطارات، اآلثار القانونٌة •

 
المبادئ التوجٌهٌة  • 

الهوٌة والشفافٌة  •

المسؤولٌة  •

السرٌة  •

الحكم والمنطق السلٌم •

Charlene Li, Altimeter Group : المصدر 

اكتب القواعد 
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القٌاس والتأمل

Activity

Reflecting and Closing: Gratitude Circle

Activity

1. Each person will give a bead and 

acknowledge one person in the room for 

teaching them something today.

2. After you receive your gift, say thank 

you.  Then it is your turn to thank 

someone in the room.

3. Facilitator will go first 

القٌاس والتأمل

Spreadsheet  Aerobics

!حان الوقت للعمل على وضع خططنا اإلستراتٌجٌة

شارك بثنائٌات 1.

إغبلق الدائرة  2.

التأمل والختام التأمل والختام

ماذا تعلمت الٌوم؟• 

ما هً األمور التً ال تزال غٌر واضحة بالنسبة • 

لك؟

ماذا تحتاج للتقدم إلى األمام؟• 

ما هو األمر األكثر أهمٌة بالنسبة إلٌك والذي ترٌد • 

أن تتعلمه غدا؟
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أنت حر فً استخدام هذا العمل ما دمت تسنده للمؤلفة، بٌث كانتر، وتقوم بوصله 
http://www.bethkanter.org بموقع

قواعد استخدام هذا المحتوى

رخصة إسناد الموسوعة اإلبداعٌة 




