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اإلجتماعي اإلعالمي المحتوى إدارة  

  المقدمة

وإدارته المحتوى بإنشاء المعنية الضرورية المهارات على التدريبية الدورة هذه تدربك  

 تجارية عالمة ابتكار كيفية وكذلك االجتماعي، التواصل وسائل على فعالة منشورات إنشاء كيفية تتعلم وفيها
االجتماعي التواصل وسائل على حضورك تحقيق في لمساعدتك راسخة  

تقدمه الذي المحتوى إلدارة التقدم مستمرة عملية أساسات إرساء كيفية ستتعلم كما  

 لتحقيق والتكرار للرؤى البيانات وتحليل عليها، واإلشراف منشوراتك وإدارة للمحتوى، تقويم إعداد هذا يشمل
المنشورات فعالية زيادة وكيفية التكامل،  

.المحتوى إلدارة مشروع إعداد خالل من لمهاراتك واقعي بتطبيق الدورة ستتم  

 الكفاءات

التجارية العالمة  

االجتماعي التواصل  

للوسائط التقييم  

الميديا أسواق  

 المستهدفون

 المحتوى إنشاء ذلك في بما وإدارته، االجتماعي التواصل وسائل على تجاري حضور تحقيق كيفية تعلم في الراغبين
. المختلفة المنشورات نتائج وتقييم االجتماعي التواصل وسائل على العمالء مع والمشاركة والتفاعل  
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 المحتوى

.وإدارته االجتماعي التواصل وسائل على الحضور تحقيق  

.لألعمال إنستغرام وحساب لألعمال فيسبوك صفحة إعداد  

.منه والغرض االجتماعي التواصل وسائل على للعرض محتوى إنشاء كيفية فهم  

.االجتماعي التواصل وسائل على الحضور لتحقيق المستخدمة واإلستراتيجية مالئم أسلوب وتبني تجارية عالمة إنشاء  

.االجتماعي التواصل وسائل على حضورك لتحقيق محتوى تقويم إدارة  

.وتعزيزه األداء على ذلك كراروت االجتماعي التواصل وسائل على المحتوى أداء تقييم  

.االجتماعي التواصل وسائل على حضورك لتحقيق محتوى تقويم إنشاء  

.الواقعية البيانات باستخدام االجتماعي التواصل منصات محتوى إدارة  

Inbound Marketing / الداخلي التسويق أساسيات    

Online Marketing Basics / الرقمي التسويق أساسيات   

Social Media Marketing Basics / االجتماعي التواصل شبكات على التسويق أساسيات    

Social Media Channels Creation / االجتماعي التواصل مواقع وحسابات صفحات إنشاء   

Social Media Channels Management / االجتماعي التواصل مواقع حسابات إدارة   

Social Media Content Strategy / االجتماعي التواصل شبكات في المحتوى خطة   

Social Media Strategy "SOSTAC" / االجتماعي التواصل مواقع على متكاملة تسويقية خطة   

AwfarMarket (Case-study) / ماركت أوفر لشركة متكاملة تسويقية خطة على عملي تطبيق   

Channels Best Practices / االجتماعي التواصل مواقع على المحتوى تجهيز في ونصائح هامة إعتبارات   
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Facebook Content Marketing Strategy / بوك فيس على المحتوى تسويق استراتيجية :بوك فيس كورس   

How to Design for Social Media / ميديا للسوشيال تصميمات عمل كيفة :بوك فيس كورس   

Online Advertising Basics / إلنترنتا على اإلعالنات أساسيات   

Facebook Advertising Basics / الفيسبوك إعالنات أساسيات :بوك فيس كورس   

Twitter Ads Basics / تويتر على اإلعالنات أساسيات   

LinkedIn Ads Basics / لينكدإن إعالنات أساسيات   

Instagram Ads Basics / إنستجرام إعالنات أساسيات   

Basic Social Media Tools (Buffer, Hootsuite) / االجتماعي التواصل مواقع إدارة أدوات   

Social Media Analytics / االجتماعي التواصل مواقع على وتحليلها النتائج متابعة   
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