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نبــــــــــــــــــــــــــــــذة 

يــــــال    نبـــــــــــــــدأ؟

كاتبة محتوى إبداعي

تطوعت في مجال كتابة المحتوى بما يعادل 100 ساعة تطوعية

أمارس المحتوى بشكل مكثف ومستمر 

ف المحتوى في  قالب  تصميمي  أّخاذ
ّ

أقدر أوظ

تـــعريــفــيـــــّــــة 



المحتوى

التسويقي



  ملــف تعريفــــي 

لشركة دعايـة

وإعـــــــــــــــــــــــالن 



عملت على كتابة ملف تعريفي خاص بشركة رؤيـــا

للدعاية واإلعالن ، حيث تضّمن الملف عدد من المحاور

مثل: شعار كتابي للشركة، الرؤية والرسالة والخدمات

مة للعمالء الحاليين والمحتملين. المقد�

 

كما هو متعارف عليه عن الشعار الكتابي، حيث ال بد 

أن يكون موجز ومبتكر.. فقد قمت بالتوفيق بين اللغة

العامية السلسة واللغة الرسمية، مع األخذ في اإلعتبار

الهدف األساسي للشركة.



خالل كتابة الرؤية حرصت على معرفة األهداف

االستراتيجية الخاصة بالشركة لتوظيفها في المحتوى

المتعلق بالرؤية التي تطمح لها.

 

 نظًرا  إلى أن شركةرؤيــا  تعمل في مجال الدعاية

واإلعالن كان من الضروري التطرق إلى تحقيق األهداف

التسويقية للعميل من خالل الخدمات التي تقدمها

الشركة.



كما تم استعراض الخدمات المقدمة من قبل شركة

رؤيــا للعميل ، والتي تتمثل في: الحمالت اإلعالنية،

التصوير، واإلنتاج.

 

 إحدى المحاور المطلوبة تمثلت في (ماذا يميزنا؟)

لت في هذه الجزئية استخدام اللغة العامية
ّ

حيث فض

د شركة رؤيــا في هذا  المجال، إلقناع العميل بتميز وتفر�

مع تكرار الشعار الكتابي (نخلي مشروعك يرى النور)

بهدف ترسيخها   في ذهن العميل.



منشورات عبر 

تـــــــطــــــبـــــيـــــق 

االنـــــــستــقــرام



هذا العمل يتعلق بمنتج جديد تطلقه إحدى المقاهي

المختصة أال وهو (الماتشا السعودية)، والماتشا  "لمن

اليعرفها" هي: عبارة عن أحد أنواع الشاي األخضر الياباني،

والتي القت رواج وانتشار واسع مؤخًرا بين الناس.



وال يخفى على البعض أهمية وصف المنتج بطريقة انسيابية

سلسة لتنفذ  إلى ذهن المتلّقي وتشعل به فتيلة الفضول

وحماس التجربة، هذا ما  عملت به تماًما عند وصف هذا

المنتج (الماتشا السعودية).



وامتثاًال  لذات  الهدف قمت بالتوسع في المسميات المتعلقة

بالشاي الياباني وما يقابلها من معاٍن باللغة العربية، وربط

ذلك بالمنتج تحقيًقا  للهدف المرجو وهو اقتناءه والتمتع به.



المحتوى

التثقيفي



پــــــــــــوســـــــتـــــــر

تـــــــــــــوعــــــــــــوي



في اليوم العالمي للصحة النفسية قمت بعمل بوستر

توعوي يضّم خطوات عملية (لصحة نفسية أفضل) 

 خاص بتطبيق لّبيــه.



حيث قمت بكتابة ثالثة نقاط موجزة وشاملة وتعد األهم

للوصول إلى الهدف المنشود،  واالختتام بعبارة توكيدية

للنقاط السابقة، كل ذلك في قالب بتصميم بسيط يساهم  

في تلقي المعلومات بسهولة وُيسر.



مـــــــــجـــــّلــــــــة

الــــكتــــرونية



المجلة االلكترونية واحدة من األعمال التي أنجزتها ألحد العمالء خالل يومين فقط، والفكرة الرئيسية

للمجلة هي تقديم حلول عملية لألمهات لوقاية األطفال من مخاطر األجهزة االلكترونية، حيث توليت

مهمة كتابة محتوى المجلة وتصميمها بالكامل .
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ومن ثم تم سرد الطرق واألساليب التي تساهم في حماية الطفل من األجهزة االلكترونية وآثارها

الوخيمة، وذلك من خالل عرض األفكار التي تحقق ذلك الهدف وشرح كُل منها على حدة ، مع تضمين

بعض الصور والنماذج التوضيحية   للتأكد من فهم مغزى كل فكرة.
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عجبــــــــــــك

شغلــــــــــي؟
تواصل معي اآلن..


