
 

األعمال الكتابية
العنود العتيبي 



 
من أنا؟

أخصائي نفسي مع مرتبة الشرف األولى، تقاطعت حدودي مع اإلنسان بُغية سبري ألغواره، ألنتقل نحو سفري إلى فضاء
الكتابة الذي وصفه وتوصف بوجوده، تمرست يداي في رحاب األنشطة غير الربحية واألندية الطالبية ومدونتي الشخصية،

ألرتحل نحو عوالٍم متعددة بهدف إثراء المحتوى العربي، وثراء قيم الفنون والثقافة واآلداب. 

 
WHO I AM?

As a psychologist, I crossed my boundaries by searching for the humans and the life meaning. To move towards my travel to
the writing spaces which described the human feeling, my hands practiced in a wide of non-profit activities, student clubs,

and my blog. In multiple worlds to enrich Arabic content, and to prosperity the values of arts, culture, and literature.



 

 

المشروع األول
FIRST PROJECT

كتابة المحتوى الرقمي بأنواعه: (وسائل التواصل
االجتماعي، المقاالت، األخبار، تجربة المستخدم) وبناء

الحمالت التسويقية.



لالطالع على قصة حملة موضة ألوان 2023

 
ألوان تحاكي أصالة اإلنسان، في رحلٍة تعكس عالًما كامًلا من #الطمأنينة

 
تصفح الكتالوج اإللكتروني وتعرف على مجموعاتنا اللونية لـ #موضة_ألوان_2023

لمشاهدة فيديو حملة موضة ألوان 2023

https://jazeerapaints.com/saudi-ar/color-trends/?name=2023&color=RY-0052
https://www.instagram.com/reel/Cm4XNDrJZr1/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

المشروع الثاني
SECOND PROJECT

المشاركة في إعداد تقرير لرصد إعالنات
اليوم الوطني السعودي.



لالطالع

https://ads-on.co/ND92-Ads


 

 

المشروع الثالث
THIRD PROJECT

محتوى تفاعلي باستخدام خاصية قصص األنسقرام
باإلضافة إلى صياغة محتوى قصة المشروع.









 

 

المشروع الرابع
FOURTH PROJECT

مجموعة من التغريدات لدعم ملف العرض التقديمي
الخاص بإطالق خدمة المستثمر االستراتيجي.



 



 

 

المشروع الخامس
FIFTH PROJECT

محتوى إطالق منصة كيان للموارد البشرية.





 

 

المشروع األول
FIRST PROJECT

محتوى حملة التوعية باليوم العالمي للصحة النفسية
مع  اإلشراف العام على محتوى حسابات النادي لمواقع

التواصل االجتماعي كرئيس لفريق المحتوى.

 

 
المشاريع غير الربحية





 

 

المشروع الثاني
SECOND PROJECT

محتوى توعوي على شكل مقاالت علمية نُشرت عبر
مجلة النادي.

 
المشاريع غير الربحية



لالطالع لالطالع

https://online.fliphtml5.com/mephr/zlsd/#p=5
https://online.fliphtml5.com/mephr/dixk/#p=2


 

 

المشروع الثالث
THIRD PROJECT

محتوى ثقافي على شكل مقاالت نُشرت عبر النشرة
البريدية للنادي.

 
المشاريع غير الربحية



لالطالعلالطالعلالطالع

https://caramellaapp.com/rcksu123/Ry3ngg6XB/ila-matha-yqwdna-albhr
https://caramellaapp.com/rcksu123/Kxo01q91W/thnaeyh-alzyr-salm-wthwrh-alfqd
https://caramellaapp.com/rcksu123/HhVpBwTS_/rbma-llalm-wjhh-nzr-akhra


لالطالع

https://caramellaapp.com/rcksu123/vhjldhBln/ma-fyh-ahd


 

تدريب تعاوني
COLLABORATIVE TRAINING

مجموعة من القصص القصيرة نُشرت عبر مدونة
المبادرة خالل فترة التدريب التعاوني.

 
المشاريع غير الربحية



لقراءة النصلقراءة النص

https://www.cwksu.com/post/%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.cwksu.com/post/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A9

