ورشة كتابة محتوى وسائط
التواصل االجتماعي

PROGRAM INFORMATION
مقدمة
ستناقش الورشة أساليب كتابة محتوى لتقديم ،بيع أو تسويق منتج ،خدمة ،أو صناعة اسم خاص بك ،وإيصاله
ِّ
لمختلف الجماهير على وسائط التواصل االجتماعي المتنوعة .ال تفوت فرصة التعبير عن نفسك بالكتابة.
البرنامج
مواعيد
ً
مرتين أسبوعيا )يختلف على حسب المواعيد المحددة(
مدة البرنامج
ورشتي عمل )يومان(
المكان
ستوديوهات كيميت للتصميم والفنون بمبنى جميل ،بالحرم اليوناني للجامعة األمريكية بوسط المدينة بالقاهرة.
أهداف الورشة
ّ
•التعرف على ماهية كتابة المحتوى وكيفية القيام به.
ّ
ّ
•التعرف على وممارسة ما ننصح بفعله وتجنبه خالل عملية كتابة المحتوى.
•استيعاب دور التسويق في صناعة المحتوى.
•كيفية إيصال رسالتك للجمهور المستهدف.
ّ
•نصائح عن أساليب الكتابة على مختلف وسائل التواصل )المدونات ،فيسبوك ،تويتر ،انستاجرام( والفروقات بينها.
الشهادة المقدمة
دبلوم معتمد من ستوديوهات كيميت للتصميم والفنون
مجاالت العمل
بعض الوظائف ذات العالقة المباشرة بمحتوى البرنامج:
•كاتب محتوى.
•كاتب محتوى دعائي.
•مختص بتسويق وسائط تواصل اجتماعي.
•مختص بالتسويق
فرص الدراسة بعد انتهاء البرنامج
ّ
بعد االنتهاء من الورشة ،يمكن للطالب التعمق بالمجال ودراسة كورسات عن التسويق الرقمي والتسويق عن طريق
ّ
ّ
محركات البحث ،دراسات ما بعد التخرج ،أو برامج الماجستير في مجال التسويق ،الكتابة ،الصحافة أو دراسات وسائل
التواصل الرقمية.
المؤهالت المطلوبة للتسجيل بالبرنامج
ال يوجد أي متطلبات للبرنامج.
لمن يقدم البرنامج؟
ّ
االجتماعي ومن يبدأون مشوارهم
التواصل
وسائل
لمختلف
المحتوى
بكتابة
ين
المهتم
كل
تناسب هذﻩ ُالورشة
ً
ّ
والعالمات التجارية .ستساعد الورشة أيضا من يريدون إنشاء أعمالهم
للشركات
دعائي
محتوى
اب
ت
االحترافي كك
ً
الخاصة أو خلق عالمات تجارية خاصة بهم ،وأيضا من يريدون أن يصبحوا من األشخاص المؤثرين الذين يريدون تقديم
نفسهم كعالمة تجارية بذاتها.
نظام التقييم
سيتسلم المشتركون بالورشة شهاداتهم ،وبيان استكمال البرنامج إذا تحققت هذﻩ الشروط:
•نسبة حضورهم ال تقل عن  ٪٧٥من إجمالي مدة البرنامج.
•استوفوا على األقل  ٪٧٥من المشاريع والمهام المطلوب تسليمها على مدار البرنامج.
ُ
•استكملوا وقدموا المشروع النهائي للبرنامج -إذا وجد ،-وتم قبوله من مشرف البرنامج.

طريقة التسجيل
يمكنك التسجيل عبر االتصال أو البريد االلكتروني على:
info@kemetartdesign.com
٢٠١١١١٦١٦٦١١+
الفئات العمرية ًالمسموح تسجيلها بالبرنامج
من سن  ١٦عاما فأكثر.
المتطلبات اللغوية
ً
على المشترك أن يكون مستواﻩ متوسطا أو أعلى باللغة اإلنجليزية ليتمكن من التسجيل بالبرنامج.
شروط االنسحاب من البرنامج
ّ
•إذا رغب أحد المسجلين االنسحاب من البرنامج بمدة ال تقل عن  ١٠أيام قبل بداية البرنامج ،سيتم خصم نسبة
ّ
 ٪٢٠من تكلفة البرنامج ،وإعادة باقي المبلغ المدفوع للطالب المسجل.
ّ
•إذا رغب أحد المسجلين االنسحاب من البرنامج بمدة ال تقل عن  ٥أيام قبل بداية البرنامج ،سيتم خصم نسبة
ّ
 ٪٥٠من تكلفة البرنامج ،وإعادة باقي المبلغ المدفوع للطالب المسجل.
•ال يمكن استرداد أي مبالغ مدفوعة بعد انتهاء فترة السماح )فترة  ٤أيام فما أقل قبل بداية البرنامج(.
إلغاء البرنامج
البرامج التي لن يقوم بتسجيلها العدد األدنى من الطالب سيتم إلغائها .في حالة إلغاء البرنامج ،سيتم إخطار
من قاموا بالتسجيل عبر الهاتف أو البريد االلكتروني ،وسيتمكنون من اختيار برنامج آخر أو طلب استرجاع
تكلفة التسجيل كاملة.

