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|خدماتي

كتابة المحتوى الإبداعي

إدارة حسابات التواصل الإجتماعي 

كتابة المقالات والأخبار  

صناعة المحتوى التفاعلي 

كتابة السيناريو 

كتابة وصف المنتجات 



| حساب ترجم أفكارك

الحساب الرسمي لعمادة شؤون الطلاب التابع لجامعة طيبة

والقائم على نشر وانشاء فعاليات للطلاب وتوثيق كل ما

يتم تقديمه من ِقبل الأندية الطلابية.  

| المهام :

نشر على الحساب، وتحرير النصوص
ُ
كتابة جميع التغريدات التي ت

للإعلانات، والرد على الاستفسارات . 



 last piece متجر |

قدم انواع الشوكولاتة البلجيكية
ُ
سر منتجة ي

ُ
متجر تابع لأ

  
ّ
ة بالمكسرات والويفر الهش

ّ
 المحشو

| المهام 

كتابة المحتوى التسويقي والتفاعلي، وتصميم

المنشورات والرد على الاستفسارات .



 |���� ��� ��رد
متجر مختص ببيع البطاقات الرقمية مثل بطاقات الايتونز والبلايستشين

والألعاب الرقمية مثل ببجي وفورتنايت 

كتابة المحتوى للتصاميم والإعلانات والتغريدات لحسابهم في التويتر 

ا����م  



أمثلة على كتابة المحتوى لمتجر فلك: 



  |���� ����زات ��� ا������ 

كتابةمحتوى ليوم التأسيس وتقرير بسيط حول إختلاف نمط

الحياة بين الماضي والحاصر . 



ٔا���� ��� ������� ������� ا���ر ���ة .
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�����ا�����ى ا���� ا������� ������� ا���ر ���ة  

را�� ا���� ��� ا��را�� � 

������ ا���ر ���ة 

https://drive.google.com/file/d/1tbDaw-xhfNEHlf9gWwOUNdURR2g0mpcz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1tbDaw-xhfNEHlf9gWwOUNdURR2g0mpcz/view?usp=drivesdk


إعداد  وكتابة الحملات إعلانية 



حملة إعلانية لشركة حلويات - وهمية - 

ا����ة:  

���� ُ���� �� ���ب ا����� - �����ن ر����� ذي ا���ة ���؟- 
���ي ��و�� ���� ���ه ا��ُ��� ��� �����ٔا ا���س ����ٓ���ن ����

���� ���� و������ ا���س ���� �� ��� ��م ���� ����� إ���ن ���� د���� ���وب ��� ���ؤ��ت ا���س 

ا������ �  

�� ا���م ا��� ���ه او ��� ١٢ ���� ���� ا���ن ����� ������ ���ا ا���: 



���� ���� و���� �� ���� ���ر ا���� �� ������ �� ���ر ا��� وا��ٔ���ل �����ن ����� �� ����م ���

��ب ���� ا������ت و���ٔا ����� �����ت ا����� و������ن ���� ���ر و��� ��ه ���� ����� و���� ����

�� ا���� و���� ��ه �����، و����� ����� و���� ��� ا������ ������ ا���ف وا�����

...����



| كتابة المقالات

شاعر العصر الذي رثى نفسه

 ٢٧مليون مخالفة ضُبطت خالل نصف عام  

https://www.9dmd.com/new/s/10793
https://www.9dmd.com/new/s/10385
https://www.9dmd.com/new/s/10385
https://www.9dmd.com/new/s/10385


  |كتابة وإعداد الوثائقيات 

التاريخ الدموي للقائد الروماني
 اقتراب الحرب العالمية الثالثة

الحقيقة وراء حرائق الغابات

كيف يتالعب اإلعالم بك؟

https://youtu.be/P_8bGcvaPrA
https://youtu.be/u6FT3itsbtU
https://youtu.be/MxsjUrHSJfc
https://youtu.be/S05EuRV4348


كتابة محتوى وتصميم صفحة هبوط لموقع"وهمي": 
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