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مقدمة:
ويحقق  الذهنية  الصورة  وصناعة  السمعة  بناء  وسائل  أهم  أحد  الرقمي  اإلعالم  يمثل 
بها  يتسم  التي  العديدة  الخصائص  خالل  من  التجارية  العالمة  قوة  على  عميقا  تأثيرا 
تأثير  إحداث  على  والقدرة  آلخر،  شخص  من  واإلشادة  التحديث  أهمها  اإلعالم،  هذا 
اإلعالمي  بالمحتوى  أجمع  العالم  إلى  الوصول  األفراد من  وتمكين  اإلعالمي  الصدى 

الغني بالنص والصورة الحية والمباشرة.

 10 أكتر  أحد  تعتبر   "  Social Media Specialistاالجتماعي اإلعالم  "أخصائي 
وظائف نموا في العالم ) موقع indeed.com ( العالمي للتوظيف(، وال يوجد مؤسسة 
تقريبا ال تحتاج لموظفين أو لشركة تدير حساباتها على السوشيال ميديا وتنشر إعالناتها 

ولو عن ُبعد.

إعداد أخصائي سوشيال ميديا محترف مهنيا  تقدمه يوروماتيك،  هدفه  الذي  البرنامج 
والمهارات  االجتماعي  اإلعالم  إدارة  في  العمل  بمتطلبات  التعريف  خالل  من  وفنيا، 
الوظيفية الضرورية المطلوبة للتعامل مع شبكات التواصل االجتماعي المتنوعة، وإدارة 
الحمالت  وإدارة  للمحتوى  إعداد  من  العامة  والعالقات  والتسويق  االتصال  عمليات 
االلكترونية واإلعالنات وقياس األداء وإعداد التقارير، وكذلك تزويد المشارك بأدوات 

ونماذج العمل القياسية.

اهداف البرنامج:
ُيتوقع في نهاية هذه الدورة التدريبية أن يكون المشارك قادرًا على:

إعداد الخطة التفصيلية لتصميم وإدارة المحتوى اإللكتروني للمؤسسة عبر االعالم  �
االجتماعي.

بكل  � الخاصة  المهام  وإعداد جداول  االجتماعي  االعالم  في  الحسابات  إدارة جميع 
منها وضوابط االستخدام.

االجتماعي  � االعالم  قنوات  مع  التفاعل  أدوات  بعرض  ليسمح  الويب  موقع  تهيئة 
وزيادة المتابعين.

منها  � كل  عبر  واإلشارة  االجتماعي  اإلعالم  مواقع  عبر  اإلعالمي  المحتوى  بث 
لألخرى.

المهتمين والمتابعين  � المتابعين وزيادة وتوسعة شبكة  الحوارات والردود مع  إدارة 
لقنوات التواصل االجتماعي.

رصد ومتابعة كل ما يتم تداوله على شبكة االنترنت حول النشاط. �
بناء وتنفيذ آليات القياس الالزمة لمعرفة مدى تحقق األهداف والعائد على االستثمار. �
تحسين وتطوير وإعداد استراتيجيات جديدة لدعم الموقف التسويقي والتنافسي بناء  �

على مخرجات القياس.
التعرف على مصادر المعلومات والعديد من األدوات اإللكترونية المساعدة. �

الفئات المستهدفة:
المسئولون عن اإلعالم اإللكتروني �
العاملون بالتسويق والعالقات العامة �
العاملون بإدارة االتصاالت المؤسسية �
المتخصصون في إدارة العالمة التجارية �
جميع الراغبين في العمل في اإلعالم االجتماعي �

محتوى البرنامج التدريبي:
وظائف اإلعالم االجتماعي �

إعداد خطة إدارة المحتوى الرقمي �

إدارة قنوات اإلعالم االجتماعي �

تصميم وبناء المحتوى الرقمي �

تصميم وإدارة صفحات االعالم االجتماعي وإعداد جداول التشغيل �

إعداد وتصميم وإدارة المحتوى اإللكتروني عبر االعالم االجتماعي �

تكتيكات زيادة التفاعل وتوسعة شبكة المتابعين �

استخدام أدوات الرصد والمتابعة والتحليل لقياس األداء �

تخطيط حمالت التسويق عبر اإلعالم االجتماعي �

إدارة حمالت التسويق عبر اإلعالم االجتماعي �

إدارة خدمة العمالء عبر اإلعالم االجتماعي �

مميزات البرنامج:
ُيغطي البرنامج معظم الجوانب التي يحتاجها أخصائي اإلعالم االجتماعي المحترف  �

كما يزود المشاركين بقدر كبير من المفاهيم واالستراتيجيات العملية الناجحة.

الدراسية  � العمل والحاالت  المهاري من خالل ورش  التدريب  البرنامج على  َيعتمد 
الناجحة.

يحصل المشارك على ملف كامل بجميع األدوات ونماذج الخطط والجداول التشغيلية  �
التي تغطي جوانب عمله.

مخرجات البرنامج:
التميز واالبداع في:

إجراء البحوث على االتجاهات القياسية الحالية وتفضيالت الجمهور �

تصميم وتنفيذ استراتيجية وسائل اإلعالم االجتماعية لتتماشى مع أهداف العمل �

وضع أهداف محددة وتقرير عن العائد على االستثمار �

إنشاء محتوى جذاب وتعديله ونشره ومشاركته يومًيا )على سبيل المثال ، النصوص  �
األصلية والصور ومقاطع الفيديو واألخبار(

مراقبة تحسين محركات البحث ومقاييس حركة المرور على شبكة اإلنترنت �

التعاون مع الفرق األخرى ، مثل التسويق والمبيعات وخدمة العمالء لضمان اتساق  �
العالمة التجارية

ومراقبة  � المناسب  الوقت  في  االستفسارات  على  والرد   ، المتابعين  مع  التواصل 
مراجعات العمالء

، غالف  � المثال  سبيل  )على  االجتماعية  الشبكات  تصميم حسابات  على  اإلشراف 
فيسبوك الزمني ، وصور الملف الشخصي وتخطيط المدونة(

العروض  � مثل   ، التجارية  بالعالمة  الوعي  لتطوير  جديدة  ميزات  وتنفيذ  اقتراح 
الترويجية والمسابقات

البقاء على اطالع على أحدث التقنيات واالتجاهات في وسائل اإلعالم االجتماعية ،  �
وأدوات التصميم والتطبيقات



 

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)أخصائي االعالم الرقمي وشبكات التواصل االجتماعي ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


