
 تاــيلآو هتعانــص رارــسأو يــسوريفلا ىوــتحملا ىــلع ّفرــعت
 .يعامتجالا لصاوتلا تاصنم يف هرشن

ىوــتــحـمـلا
يسوريفلا

V i r a l C o n t e n t



؟وهام
 لكــشب رــشتني يذــلا )ةرهاــظلا( ىوــتحملا وــه

 تاـصنم يمدختسم مومع نيب مخضو عراستم

 ةــــينورتكلإلا عــــقاوملا ،يعاــــمتجالا لــــصاوتلا

 تايوتـــسم لكـــشيل اـــهريغو ثـــحبلا تاـــكرحمو

.ماع يأر ةصق وأ مخزلا ،يعولا نم ةيلاع



ىرخأةرابعب
يسوريفلا ءابولا لثم رشتني

يمقر ىوتحم

تنرتنالا



؟رشتنياذامل
:ببسب مهنيب اميف صاخشألا هلقانتي

 ثيدحو جئار
ةعاسلا

ةيرصح ليصافت
)ةفاضملا ةميقلا(

 ،ديدج ،ريثم
بيرغ وأ مهلم



ىلعدمتعي
1
ةـبغر ززـعي اـمم رـشنلا قحتـسي يوـق ىوتحم

نيرخآلا عم هتكراشم ىلع دهاشملا

2
 جـئارحبـصيل رشنلا تاصنم يف راشتنالا تايمزراوخ

 )خلإ ... ليضفتلا ،رشنلا ةداعإ ،باجعإلا( لثم



هحاجنتازكترم

 ،تاهيجوت ،تاميلعت ةمئاق

لولح وأ حئاصن

 تاذ ةيفرعم رداصم

ةيلاع ةيقادصم

 ةشهدلا ،لعافتلل ريثم

يأرلا ءادبإو

 ،ةروص لثم ةيرصب تارثؤم

كيفارجوفنإ وأ ويديف



 ءارزوـلا ســلجم عاـمتجا يف دهعلا يلو يديس ومس روهظب ةصقلا ةيادب
م2020 وينوي30 :خيراتب

ىوتحمةسارد
Case Study



تاــصنم ومدختــسم أدــب ،ريدــقتو ةــبحم نــم ميرــكلا هومــس هــب ىــظحي اــمل
 هومــس بــتكم ىــلع دــجاوتملا رــطعلا نــع لاؤــسلاب يعاــمتجالا لــصاوتلا
 بيجيىوتحم ةعانصب ةرثؤملا تاباسحلا نم ددعل ةصرف لكش امم ميركلا
.ريبك لكشب اهدعب رشتنيل لاؤسلا اذه ىلع

ىوتحمةسارد
Case Study



 ةرثؤـملا تاباـسحلا نـم اددــع تـماق ثــيح ليصافتلا نم ديزمب ةصقلا تيظح
 نوزــخملا ةــعباتم ىـلإ الوـصو هــبلط نكاـمأو رــطعلا ةبيكرت نع ليصافت رشنب
.رطعلا نم رفوتملا

ىوتحمةسارد
Case Study



 يعاـمتجالا لـصاوتلا تاـصنم نـم دــيدعلاو ةــيرابخإلا عقاوملا يف رشتنا امك
.باستاو و تاش بانس ،مارقاتسنا لثم ىرخألا

ىوتحمةسارد
Case Study



؟هعنصتفيك
ً اـــــجئار عوـــــضوم رـــــتخا
 عــساو لكــشب رــشتنيو
ريهامجلا نيب

 عوـــــضوملا لـــــيلحتب مـــــق
 اريثأــــت رــــثكألا فــــطاوعلاو
هراشتنا يف

ّسح  عوـــــــــــضوملا نـــــــــــ
 فـضأو ةصاخلا كتسملب
ةديدج تامولعم

 ةـيبذاج رـثكأ عوضوملا لعجا
 ةيرــــصبلا رــــصانعلا ةفاــــضإب
 ةينفلا

 ةأـجافملا رصنع مدختسا
 بـــــسانملا تـــــيقوتلاو
ريهاـــمجلا ةـــبغر زـــيفحتل
ّظونيرخآلا عم هتكراشمل  كــــــــــــــتايناكما فــــــــــــــ

 كــــــــتاقالعو ةيقيوــــــــستلا
 زـــــــــــــيزعتل نيرثؤملاـــــــــــــب
 رشنلا تايمزراوخ
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يتلا ةباجإلاردصم نك
اهنعنوـــثــحــبــي

ىرخأةرابعب
،يسوريف ىوتحم ةعانص يف حجنتل



نآلا كاوتحم عنصا
كعادبإ انكراشو

كـتـعـباـتـمـب فرـشـتأ
@AhmadFnais

https://twitter.com/AhmadFnais

