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بحسب  وعناوينها  اإللكترونية  نشرتك  نظامّية  تحديد   •
أهدافك.

• فهم األنظمة القانونية التي تنطبق على الئحة التوزيع 
الخاصة بك.

على  المتلّقي  تشّجع  التي  المعايير  واستخدام  تحديد   •
االطالع على النشرة اإللكترونية وتسهيل قراءتها بسرعة.

• اختيار وسيلة توزيع مناسبة.
يخّص  ما  في  الشركة  تواجهها  التي  التحديات  فهم   •

تشارك المعلومات والمعرفة.
• فهم كيفّية عمل المدّونات اإللكترونية ومواقع الويكي.
• إدراك الظروف الثقافية والتنظيمية الالزمة لتكون تلك 

المدّونات والمواقع فّعالة.
• إدراك كيفّية تطبيقها واإلجابة على األسئلة المتعّلقة 

باألمن.
اّتخاذ الخيارات الصائبة، في ما يخّص المحتوى والشكل، 

خالل مرحلة تصميم الموقع اإللكتروني.

• إنشاء ميثاق إلكتروني فّعال.
وتعالج  احتياجاتك  تلّبي  التي  التقنّية  الحلول  تحديد   •

مشاكلك.
• االستعانة بوسائل التسويق المالئمة الستقطاب الزّوار 

إلى موقعك اإللكتروني.
• تعديل نصوصك كي تناسب اإلنترنت من خالل إيجازها 

حّتى النصف.
• إعداد نصوص سهلة القراءة.

• تنظيم المعلومات على الموقع اإللكتروني.
• فهم طبيعة كل أنواع عملّيات االبتكار.

• استغالل المشاركة الكاملة في طرح األفكار واختيارها.
• إيجاد طرق لتطوير المشاريع المبتكرة.

• اّتخاذ قرار باإلجماع لطرح مشروع مبتكر.
• إنشاء جّو من االنفتاح على الصعيدين الداخلي والخارجي 

في الشركة بهدف تشجيع االبتكار.
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األهداف:

1. كتابة نشرة إلكترونية ناجحة.
2. تشارك المعلومات مع المدّونات اإللكترونية ومواقع الويكي.

3. إنشاء موقعك اإللكتروني.
4. كتابة المحتوى اإللكتروني.

5. االبتكار – هدف مشترك!

المحاور:

كلما زاد اعتماد شريحة كبيرة من المجتمع على اإلنترنت، زادت أهمّية التواصل اإللكتروني أكثر من أي وقت مضى. 
بغّض النظر عن وسائل التواصل اإللكتروني التي تستخدمها، من شأن تعزيز حضور شركتك في عالم اإلنترنت أن يعود 
عليك بفوائد هائلة، إذ أّن العمالء والعمالء المستقبليين يقّيمون مستوى نجاحك بحسب قّوة حضورك اإللكتروني. 
تتعّدد أشكال التواصل اإللكتروني التي يمكن أن تستخدمها الشركة، مثل كتابة الرسائل اإللكترونية الوجيزة، والمدّونات 
اإللكترونية التي تطال الجمهور المستهدف، فضاًل عن إنشاء موقع إلكتروني يستقطب الزّوار، وكتابة محتوى خاص 

بالمنصات اإللكترونية.


