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 هنا فقط يجتمع الخيال والمنطق.

 الكتابة بفن.



                                                      	                                                         ماذا أكتب؟

•
أمارس الكتابة منذ ٢٠١٣ 
•
أمتلك مدّونة الكترونية منذ ٢٠١٦ 
•
أعّد وأكتب المحتوى على منصات التواصل االجتماعي منذ ٢٠١٦
أدقق لغويًا منذ ٢٠١٧ •

درسُت الطب ومارسُت األدب 
فتعّلمُت الفن ! 



 البحث يأتي أساًسا، فتأتي الكتابة بعده.
- حليمة الشمري.



 أعمالي

جميع أعمالي الشخصية على موقعي االلكتروني الخاص: 

 www.halemaalshamari.com

1

http://www.halemaalshamari.com


محتوى لمشروع تصميم داخليمحتوى تثقيفي لحساب تعليمي مختص  محتوى تسويقي لمتجر مالبس نسائية

2 من أعمالي في محتوى قنوات التواصل االجتماعي:



3  بعض نماذج أعمالي على اإلعالنات:

حملة شارع. 



3  بعض نماذج أعمالي على اإلعالنات:

حمالت الكترونية 



4 
بعض النماذج لسيناريوهات مختلفة: 

 

سيناريو مشهد تشويقي الفتتاح مركز سبا نسائي

１- مشهد الحورية تغط في النوم وتبدو بحالة إغماء 

(إذ أنها خرجت للتو من البحر وتبدو بحالة باهتة) 

２- خالل هذه األثناء تحلم الحورية وتتذكر في أحالمها كيف كانت تحت البحر بشكلها 
الجميل وحياتها الفاتنة 

(قد يتم حذف هذا املشهد أو التعديل عليه في حالة صعوبة تنفيذه وتصويره)

３- تحط فراشة على أنف الحورية أو مقدمة رأسها وتبث فها الحياة من جديد وتعيد إليها 
لونها وحيويتها

４- تستيقظ الحورية إثر ذلك فتبتعد الفراشة قلياًل ثم تهرب 

５-  تنبهر الحورية بالفراشة وبجمالها فتقرر اللحاق بها لتعرف من أين أتت! 

６- تحلق الفراشة عاليًا بطريقة جميلة وكأنها تريد من الحورية أن تتبعها *اختياري


(يمكن إضافة بعض الفقاعات أيًضا في الهواء إلضفاء املزيد من اإلحساس إلى املشهد 

ولربطه كثر بحياة الحورية تحت املاء وبال SPA وخدماته)

７- تصل الفراشة إلى املبنى وتحّط على شعار املركز 

(حرف الV  بكلمة Vanessa  مثاًل، أو على الشعار نفسه) 


８- تقف الحورية أمام باب املركز ليشغلها الفضول والفرحة بماهية هذا املكان املنعش

(النهاية). 

 مقطع إعالني لمكتب خدمات ھندسیة:

 بأفكارنا
 نفتح اآلفاق

 نخلق األفكار وندمجھا
 تھمنا األشكال، الخامات، األلوان، وتحكمنا األرقام

 نحن هنا
 من أجل الصناعة

 ننحت وجهتنا، ونسير نحو الكمال بتفاصيل رقيقة،
 وملسات تكاملية

 نصنع لك املساحة
 لتمنحك الراحة، الرفاهية، البساطة، واالتزان الذي تبحث

 عنه في منزل األحالم



5  أعمالي

بعض نصوصي التي تحّولت إلى مـونتـاجـات عبر قناتي الشخصية على اليوتيوب. 

https://www.youtube.com/channel/UCzWEtjChF07sH6o8fV_k5pQ

https://www.youtube.com/channel/UCzWEtjChF07sH6o8fV_k5pQ


للتواصل:

halemaalshamari@hotmail.com 

  

Social Media Username: 

@halemaalshamari 

mailto:halemaalshamari@hotmail.com

