
 
 

، المحتوى هو الملك وهذا ينطبق على جميع أنواع األعمال من مختلف القطاعات. في   فيجاري كما يقول الشهير 

عالم اليوم ، يمكن للجميع أن يكون صحفًيا من خالل األجهزة التي نمتلكها ومنصات الوسائط االجتماعية  

 ة. المختلفة التي يقدمها عالمنا سواء كان ذلك من خالل الصور أو مقاطع الفيديو أو حتى الكتاب

 

سواء كنت طبيًبا أو خبيًرا في التغذية أو خبيًرا في أي شيء من هذا القبيل كمدرب حياة ، فربما أنت خبير في  

األطفال وسلوكهم في كثير من األحيان و تكتب إلرشاد الناس وتنشرها على وسائل التواصل االجتماعي الخاصة  

 بك ، حتى أن البعض يحتاج إلى دعم من العالقات العامة! 

ولكن ماذا لو كنت تستطيع أن تكون صحفًيا وصانع محتوى خاص بك؟ إذا كنت تعتقد أن لديك المهارات  

هي اآلن منصةاللتي  تتيح لك نشر المحتوى   UGCasperالالزمة للتأثير على األشخاص وتثقيفهم بكتاباتك ، فإن 

 وفًقا لتخصصك. 

 UGCasper.7awi.comالموقع  توجه إلى  -1

 

ستحتاج إلى التسجيل باستخدام بريدك اإللكتروني تماًما كما تتطلب أي منصة أخرى وتأكد من  -2

تضمين حساباتك على    ىال تنس تضمين سيرة ذاتية تصف نوع المحتوى الخاص بك ومن أنت.

 مواقع التواصل االجتماعي عبر أيقونات وسائل التواصل االجتماعي سواء انستجرام أو تويتر وغيره

 بمجرد تحديد ذلك ، يمكنك القول أنك اآلن الصحفي الخاص بك.

https://ugcasper.7awi.com/ar/


 
 

  

كثر خبرة فيه!  -3 كتب مقااًل عن كل ما يثير اهتماماتك وما الذي ربما تكون أ  ا

لة جاهزة ، انقر فوق "نشر المقالة" ، سيتم توجيهك إلى الصفحة حيث ستحتاج  بمجرد أن تكون المقا -4

 إلى ملء عنوان المقالة ، وجعله جذابًا ومباشًرا للقراء! 

 

أضف محتوى المقالة الذي تفكر به وتثق به ، وبالطبع ال تنس تضمين صورة ألن األشخاص مرئيون   -5

 الصورة التي قمت بتضمينها في المقالة عالية الدقةلذلك يجب أن تكون  والصورة تساوي ألف كلمة

 يمكن أن تقود القارئ إلى قراءة مقالتك أو عدم قراءتها ، والقيام بذلك.



 
 

  

ال تنس تحديد نوع المحتوى الذي أنشأته ، وإذا كان هناك أي روابط متعلقة بالمحتوى الخاص بك   -6

 وتريد تضمينه ، فال تتردد! 

 

نقر فوق إرسال ، كل ما عليك القيام به هو االنتظار. بما أن الخطوة التالية هي  بعد متابعة العملية وال -7

على فريق حاوي ، حيث ستتم مراجعة مقالتك وتحريرها لك قبل نشرها للجمهور على موقع  

 حاوي! 

كبر عدد ممكن من الجمهور لالرتقاء بعملك أو حتى مهنتك ،  كتابة المحتوى نحن  ف طريقة رائعة للوصول إلى أ

 نعيش في عصر متميز وإذا استفدنا منه في الوقت الحالي فسننجح! 


