العربي
أيا ً كان السؤال الذي تبحث له عن إجابة فمحرك البحث غوغل هو أول ما ستتوجه إليه ،وهذا ما جعل
المحتوى الرقمي جزء ال يتجزأ من حياتنا اليومية وخصوصا ً وأن العدد األكبر من صناع المحتوى الرقمي
هم أفراد مختصين في المجاالت التي يكتبونها ،ومنهم من يعمل لدى مواقع تسويق إلكترونية تأبى إال نشر
محتوى مميز وخالي من األخطاء ما أهلهم لكسب ثقة ماليين القراء من حول العالم والباحثين عن
معلومات مجانية ومفيدة تثري فضولهم وتجيبهم على تساؤالتهم في المجاالت الطبية والعلمية واألدبية
وغيرها الكثير .هل أنت خبير في مجا ٍل ما وتطمح إلى كتابة المحتوى الرقمي لتشارك الجمهور ما تملك
من علم ومعرفة وتبحث عن منصة تصل إلى أكبر عدد ممكن من القراء؟ تتيح لك منصة “مصنع المحتوى
الحر UGCasper” :نشر المحتوى الذي تختص به ليتم نشره على موقع حاوي أي أنه سيصل إلى ماليين
القراء في الوطن العربي ،وهي فرصة ثمينة إلى من يطمح بمزاولة مهنة الصحافة أو صناعة المحتوى
الرقمي كهواية إلى جانب العمل الذي تقوم به سواء طبيب ،أو خبير تغذية ،أو خبير نفسي ،أو معلم
وغيرها من المجاالت التي عادة ً ما يطرح األفراد أسئلة متعلقة بها.

ما هي منصة يو جي كاسبر؟
تتيح منصة “يو جي كاسبر” ألي فرد مختص في مجا ٍل ما سواء طبيب ،أو خبير تغذية ،أو مرشد نفسي،
أو معلم وغيرها من المهن ،نشر المحتوى الخاص به على أن يكون محتوى يستند إلى مصادر علمية
صحيحة وبلغة عربية سليمة ،وذلك من خالل أداة يوفرها الموقع في حال قبول الفرد كجزء من فريق “يو
جي كاسبر” عند تطبيق الشروط المذكورة أدناه ،وليصل المحتوى إلى أكبر قدر ممكن من القراء تحت اسم
الناشر .
كيفية التسجيل لنشر المحتوى على منصة يو جي كاسبر؟
• توجه إلى الموقعUGCasper.7awi.com:
• يجب التسجيل باستخدام البريد اإللكتروني
• ملء البيانات الشخصية المطلوبة إلتمام عملية التسجيل وتشمل:
 oاالسم األول
 oاسم العائلة
 oاسم المستخدم “االسم الذي سيظهر أسفل المقالة”
 oصورة البروفايل “يفضل أن تكون صورة شخصية”
 oإنشاء كملة سر مع التأكيد عليها
 oكتابة معلومات شخصية على أن تكون عن سجلك األكاديمي والخبرات التي تملكها والمجال الذي
ستكتب عنه
 oربط حسابك مع مواقع التواصل االجتماعي التي تملكها حتى يسهل على القراء الوصول إليك
• بعد إتمام الخطوات وإرسال الطلب سيصلك بريد إلكتروني يعلمك بتأكيد عملية التسجيل
خطوات نشر المقاالت من خالل يو جي كاسبر
في حال تم قبولك ككاتب محتوى على موقع “يو جي كاسبر” ،يمكن المباشرة بنشر المحتوى الخاص بك
من خالل الخطوات التالية:
• اختر موضوعا ً تملك خبرة جيدة به
• ضع عنوانا ً للمقال يليق بالمحتوى ويصفه بشكل يجذب القارئ
• أضف المقال في الخانة الخاصة لذلك واحرص أن يكون بلغة عربية سليمة وسلسة وواضحة وال تقبل المقاالت
المكتوبة باللغة العامية
تنس إضافة صور عالية الدقة للمقال والتي تخدم الموضوع الذي كتبت عنه
• ال َ

• حدد نوع المقال الذي كتبت عنه حتى يتسنى لفريق حاوي نقله إلى المدونة المناسبة حتى يتم نشره هناك
• إضافة صورة الغالف عنجد خانة الصورة الرئيسة
• إن وجد إضافة رابط فيديو يدعم الموضوع الذي كتبت عنه
• الموافقة على الشروط واألحكام بعد قراءتها
• الضغط على رز إرسال
بعد ذلك يقوم فريق حاوي بتحرير ومراجعة المقال ونشره في حال طابق الشروط ،وسيصلك بريد
إلكتروني عند قبول المحتوى ،وقد يصلك أول مرة في قسمjunk Mail
الشروط واألمور الواجب مراعاتها لنشر المحتوى على منصة يو جي كاسبر
• ال بد أن يكون الكاتب ملما ً بالمجال الذي سيكتب عنه ويستند في معلوماته إلى مراجع علمية صحيحة وموثوقة
لكسب ثقة القراء
• المحتوى المسموح بنشره من خالل “مصنع المحتوى الحر :يو جي كاسبر” أكاديمي بحت
• من المهم كتابة المحتوى بلغة عربية سليمة وإال لن يتم قبول المقال
• وجب التنويه أن المعلومات المتعلقة بالكاتب والتي تطلب عند التسجيل سرية للغاية وال تتم مشاركتها
• عند كتابة الوصف يجب أن تكون المعلومات صحيحة وتصف الخبرات األكاديمية ال الحياة الشخصية
• ال يتم نشر المحتوى مباشرة بعد الضغط على زر إرسال إذ ال بد من قبول وتحرير المحتوى من قبل فريق
حاوي
ما هي الفائدة التي ستحصل عليها عند المشاركة في يو جي كاسبر؟
إن نشر المقاالت الخاصة بك على شبكة اإلنترنت ،والمنسوب لك ،فرصة ثمينة لالرتقاء بعملك وكسب ثقة
القراء في المجال الذي تعمل به.

نصائح كتابة المحتوى الرقمي
• قبل البدء بالكتابة ابحث عن أكثر المواضيع التي يبحث عنها القارئ العربي ويمكن االستعانة بغوغل أو مواقع
المجموعات على مواقع التواصل االجتماعي
• استخدام أسلوبك الخاص في الكتابة وعدم نسخ محتوى من مواقع أخرى
• قبل الكتابة قم بعمل هيكل للمقال حتى ال تخرج عن نطاق الفكرة
• فكر بطريقة مبتكرة وإبداعية لنشر محتوى مميز ما يدعم جذب أكبر قدر ممكن من القراء
• اختر عنوانا ً يصف المقال بشكل صحيح ويجذب القارئ
• اختر مستوى اللغة البسيط فأنت تكتب لفئات عمرية مختلفة
• دقق ما تكتبه وتجنّب األخطاء اللغوية واإلمالئية
إذا كنت ترغب باالطالع على مثال ألحد المقاالت التي سبق نشرها من خالل يو جي كاسبر يمكنك إلقاء نظرة على مقال
أبرز المكونات للعناية بالجمال من منتجات ز ز
منلية

