
 تقديم اإلعالمية الواعدة

 هبه وهيب مرزا/ الطالبة 

)من الثانوية الرابعة نظام مقررات ( 

عة ة الرا سقة اإلعالمية  الثانو اشراف امل
ف أحالم محمد الشر

بوي  مكتب جنوب جدة سة وحدة اإلعالم ال اشراف رئ
ت محمد. أ ليلة ب ا



)                       إدارة شبكات التواصل اإلجتماعي ( ورقة عمل بعنوان 
هبه وهيب مرزا/ تقديم اإلعالمية الواعدة 

 من هي اإلعالمية الواعدة

 !مرزا ؟؟هبة وهيب 



)                       إدارة شبكات التواصل اإلجتماعي ( ورقة عمل بعنوان 
هبه وهيب مرزا/ تقديم اإلعالمية الواعدة 

 هـبـه وهـيــب حسني مـرزا

 م 2002من مواليد عام  

 طالبة يف املستوى الثاني

 من الثانوية الرابعة نظام مقررات 

 من مكتب جنوب جدة



)                       إدارة شبكات التواصل اإلجتماعي ( ورقة عمل بعنوان 
هبه وهيب مرزا/ تقديم اإلعالمية الواعدة 

PISA 2018مرشحة لالختبارات الدولية -

 الذاتتقديم دورة -

 عضوه يف فريق اعالميات الرابعة-

 عمل بعنوان داء السكريورشة -

 )         اإليدز ( مسرحية بعنوان -

 .احلصول على املركز األول يف مسابقة قراءة الصورة-

 الصحفيعلى املركز الثاني يف مسابقة التحقيق احلصول -

 .القـصريةيف مسابقة القصة شاركة م-

 التخطيط للمستقبلدورة -

 املشاركة يف برنامج همة و أثر-

 مول ردسيمشاركة تطوعية يف يوم التوحد املنفذ يف -

«احلياة أمجل بال ابتزاز « املشاركة يف محلة -

 تقديم برامج إذاعية خمتلفة-
انجازاتي



)                       إدارة شبكات التواصل اإلجتماعي ( ورقة عمل بعنوان 
هبه وهيب مرزا/ تقديم اإلعالمية الواعدة 

 طموح ال حدود له-

 .أن أكون شخصية مؤثرة يف اتمع-

 .باجنازاتيأن أكون شخصية تارخيية يذكر امسي دائما -

 )منطق هبه ( تأليف كتاب بعنوان -

طـمـوحــــي



)من الثانوية الرابعة نظام مقررات ( هبه وهيب مرزا   / تقديم اإلعالمية الواعدة )                اإلجتماعيإدارة شبكات التواصل ( ورقة عمل بعنوان 



















 العام من ورقة العملاهلدف 

 اشرافمتكني فريق االعالم من مهارات 

و إدارة مواقع و حسابات إلكرتونية  

 للمدارس



 األهداف التفصيلية

 
واصل شبكات التلإلعالمية الواعدة إلدارة األخالقية الالزمة املهارات -

 اإلجتماعي

جنب طرق كشف األخبار الزائفة يف شبكات التواصل االجتماعي لت-

 نشرها

 شبكاتلإلعالمية الواعدة إلدارة أهم املهارات التقنية الالزمة -

 اإلجتماعيالتواصل 

)من الثانوية الرابعة نظام مقررات ( هبه وهيب مرزا   / تقديم اإلعالمية الواعدة )                اإلجتماعيإدارة شبكات التواصل ( ورقة عمل بعنوان 





ية لإلعالمالالزمة املهارات (
شبكات الواعدة إلدارة 

 )االجتماعيالتواصل 







أخالقيةمهارات 

 

و عدم االستعجال يف الرد على اجلمهورتهذيب الردود  -  

الكتابة اجلدية املختصرة و التي تؤدي إىل الفهم الصحيح لكل ما ينشرمهارات  -  

األهداف التي ترغب يف حتقيقها من استخدامك لتطبيقات التواصلحتديد  -  

)                       اإلجتماعيإدارة شبكات التواصل ( ورقة عمل بعنوان 
هبه وهيب مرزا/ تقديم اإلعالمية الواعدة 



أخالقيةمهارات 

 

األخبار الزائفة و عدم نشرهاكشف  -

إثقـال كاهـل القـارئ بالتكـرار أو بتكـدس املعلومـاتعدم  -  

 جتهيز بطاقات خاصة باملناسبات العاملية و احمللوجود  -
ً
يةخطة حملتوى التطبيق مثال  

)                       اإلجتماعيإدارة شبكات التواصل ( ورقة عمل بعنوان 
هبه وهيب مرزا/ تقديم اإلعالمية الواعدة 





 
ً
 اقرأ أكثر و ال تكتف بالعنوان ألنه قد يكون مضلال

ه ال تصدق كل شيء و تنشره فقط ألنك متيل معه أو ترغب يف لفت االنتبا

إىل أنك صاحب سبق

مراجعة معلومات اخلرب هل هي مرتابطة

التأكد من معلومات اخلرب من خالل موقع جوجل

توفر معلومات عن الناشر و بياناتهعدم 

معرفة كاتب اخلرب و تاريخ اخلرب ألنه قد يكون جمرد إعادة ال أكثر

 
ً
مراقبة وسائل اإلعالم األخرى و هل نشرت شيئا

)من الثانوية الرابعة نظام مقررات ( هبه وهيب مرزا   / تقديم اإلعالمية الواعدة )                اإلجتماعيإدارة شبكات التواصل ( ورقة عمل بعنوان 





IFTTTتطبيق 

Twitterتطبيق 

Instagramتطبيق 



IFTTT

IF  This  Then  That
 :هو تطبيق يتيح العديد من الوظائف للتحكم بإدارة شبكات التواصل اإللكرتوني منها

 يتم إضافتها يف  االنستغرامأي صورة يتم إضافتها يف  -
ً
 .بدون رابط تويرتتلقائيا

 يتم  االنستغرامصورة يتم إضافتها يف أي  -
ً
 .الفيس بوكيف مشاركتها تلقائيا

 يتم  االنستغراميف اإلعجاب بها صورة يتم أي  -
ً
حفظها يف حسابك اخلاص بقوقل درايفتلقائيا

)من الثانوية الرابعة نظام مقررات ( هبه وهيب مرزا   / تقديم اإلعالمية الواعدة )                اإلجتماعيإدارة شبكات التواصل ( ورقة عمل بعنوان 



)من الثانوية الرابعة نظام مقررات ( هبه وهيب مرزا   / تقديم اإلعالمية الواعدة )                اإلجتماعيإدارة شبكات التواصل ( ورقة عمل بعنوان 



Twitter



280











)من الثانوية الرابعة نظام مقررات ( هبه وهيب مرزا   / تقديم اإلعالمية الواعدة )                اإلجتماعيإدارة شبكات التواصل ( ورقة عمل بعنوان 



)من الثانوية الرابعة نظام مقررات ( هبه وهيب مرزا   / تقديم اإلعالمية الواعدة )                اإلجتماعيإدارة شبكات التواصل ( ورقة عمل بعنوان 



Instagram 


















)من الثانوية الرابعة نظام مقررات ( هبه وهيب مرزا   / تقديم اإلعالمية الواعدة )                اإلجتماعيإدارة شبكات التواصل ( ورقة عمل بعنوان 



 للتدريب الداخلي و التدريب عن بعد و عمل ور -1
ً
 اعالميا

ً
ش أن حتوي كل مدرسة مركزا

 .تقنية املواقع و إدارة الشبكات يف جماالت اإلعالم و تقنية املواقع

 الشراكة بني وحدتي احلاسب اآليل و اإلعالم الرتبوي بعقد ورش و دورات تقنية يف -2

 .تصميم املواقع و صناعة القوالب اإلعالمية

التوصيات

)                       اإلجتماعيإدارة شبكات التواصل ( ورقة عمل بعنوان 
هبه وهيب مرزا/ تقديم اإلعالمية الواعدة 



 إلعالمأن تشرك الطالبات يف اشراف و إدارة املواقع وفق الضوابط املعتمدة من إدارة ا -3

رة أن تتبىن إدارة تعليم جدة جائزة اإلعالمية الواعدة مبنحها فرص عقد لقاءات ح -4

اقة داخل ادارات التعليم بساعات نظامية حمددة و مزمنة بعام دراسي حتمل خالله بط

م تصبح معتمدة تفوضها لعقد اللقاءات بالشخصيات التعليمية و أثناء املناسبات ث

....البطاقة تكرميا ينتقل لإلعالمية الفائزة يف العام التايل و هكذا 

التوصيات

)                       اإلجتماعيإدارة شبكات التواصل ( ورقة عمل بعنوان 
هبه وهيب مرزا/ تقديم اإلعالمية الواعدة 



)                       إدارة شبكات التواصل اإلجتماعي ( ورقة عمل بعنوان 
هبه وهيب مرزا/ تقديم اإلعالمية الواعدة 

 حلـضوركن و حسن استماعكن
ً
 شكرا

 

 اإلعالمية الواعدة

 هبه وهيب مرزا


