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 توجيهات للمدرب

 شمولية الدليل

 ليكون أداة شاملة لتسهيل الدورة.هذا تم تصميم دليل المدرب 

وكذلك جميع المواد والموارد التدريبية ذات الصاااااالة،   الوثيقة،إن المراجعة الشاااااااملة لهذ   

 ستعدك لتدريس الدورة.

تنساايق كل صاافحة من المحتوت التعليمي الرئيسااي مدرج وموصااوف أدنا . يتم توفير هذ  

المعلومات حتى تتمكن من اسااتخدام هذ  العناصاار بشااكل مناسااب وفعال وأنت تسااتعد 

 للتدريس.

 الشرائح

. يتم عرض كال شاااااااريحاة في العرض التقاديمي  PPTعوم من عرض دعم الادورة التادريبياة ماد

 في دليل المدرب، مع معلومات التسهيل ذات الصلة تحتها.

 الرسالة األساسية

توفر الرسااااالة األساااااسااااية إرشااااادات مفيدة إلجراش انتقاالت بين الشاااارائح أو األنشااااطة أو 

كل شاريحة. ال يققصاد  الدروس. كما أنه بمثابة ملخص للمعلومات التي سايتم مناقشاتها ل

 بالرسالة الرئيسية أن تكون نًصا ويجب عدم قراشتها للفصل.

 إرشادات التيسير

أال تحتاج إلى توجيه بشاا ن ما تقوله لكل شااريحة تتجاو   الموضااو ،كخبير في  منكالمتوقع 

 تلك الواردة في الرسالة والخلفية األساسية.

غالًبا ما تحتوي الشااريحة على رسااوم متحركة أو تتطلب أرئ أساائلة أو تتضاامن نشاااًأا أو 

 مقطع فيديو.

ا على تساااااااهيال المحتوت ك الحااالت،في هاذ   ماا هو يتم توفير اإلرشاااااااادات بحياا تكون قاادًر

لدورة التدريبية. تتضااااامن هذ  اإلرشاااااادات التفصااااايلية معلومات حول التوقيت  لمصااااامم 

 وأول النشاط والمواد الال مة والتوجيهات للمشاركين واإلجابات على األسئلة.

 الخلفية

 .، كلما أمكنيتم تضمين قسم الخلفية لتوفير معلومات إضافية لمحتوت الشريحة

لك هذ  المعرفة بالفعل ، إال أنها قد تكون بمثابة تذكير  تمت الموضاااااو ،بصااااافتك خبير في 

با ي محتوت يجاب إبالا المشااااااااركين باه قبال التقادم إلى الموضاااااااو  التاالي أو العمال كمورد 

 التواريخ. مفيد للمحتوت المفصل ، مثل المراجع القانونية ، عناوين التقرير ، أو
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 مالحظات

 وقد تكون مفيدة للمشاركين.يسرد هذا القسم مراجع محددة تدعم المحتوت  •

 يشمل أيًضا االعتبارات المتعلقة بالتيسير. •

 وقت النشاط 

ا ل شاارة إلى  يشاير هذا القسام إلى الطول الكلي للدرس أو النشااط. يمكن اساتخدامه أيضاً

 به لالستراحات. الموصيالتوقيت 

 التحضير

إلى جميع  يشاااااااير  يظهر هذا القسااااااام في بداية كل درس أسااااااافل شاااااااريحة عنوان الدرس.

 الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها للتحضير لتسهيل الدرس.

 موارد الدرس

يظهر هذا القساااام في بداية كل درس أساااافل شااااريحة عنوان الدرس. إنه يشااااير إلى جميع 

المواد التي يجاب أن تكون في متنااول الياد لتادريس الادرس وأي موارد إضاااااااافياة تساااااااتخادم  

 لتطوير المحتوت.

 امج التدريبيالبرن وصف مساقات

لرفع مهارات المشااركين بالتدريب وتطوير   يوم(  2) تم تصاميم هذ  الدورة التدريبية لمدة 

 .التسويق االلكتروني لجهات العمل الخيريفي مهاراتهم 

 أهداف البرنامج التدريبي

 العمل الخيري.تعريف المشاركين بمفهوم  -1

 االلكتروني للجمعيات الخيريةتعريف المشاركين بمفهوم التسويق  -2

 ما هي ناصر التسويق االلكتروني -3

 تطوير استراتيجيات للتسويق االلكتروني للجمعيات الخيرية -4

 ما هي مفاتيح نجائ التسويق االلكتروني. -5

 التعرف على متطلبات التسويق االلكتروني للجمعات الخيرية. -6

 اعداد خطة تسويق المحتوت الرقمي  -7
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 التدريبي البرنامج محتويات

 يتضمن البرنامج التدريبي المحاور الرئيسية والفرعية التالية:

 مفهوم العمل الخيري. -

 تمويل الجمعيات الخيرية -

 التسويق االلكتروني -

 التسويق االلكتروني لجمعيات العمل الخيري -

 عناصر التسويق االلكتروني -

 لماذا نحتاج للتسويق االلكتروني في العمل الخيري -

 مفاتيح النجائ للتسويق االلكتروني -

 التحديات التي تواجه التسويق االلكتروني للجمعات الخيرية -

 توصيات هامة   -

 الفئة المستهدفة

 العملين في مجال التسويق الرقمي -

 العاملين في الجمعيات الخيرية -

 االدارية.االداريين في المستويات  -

 الدورةمن تنفيذ تعلم النتائج 

 سيتمكن المشاركين بالبرنامج التدريبي من:

 فهم تفاصيل العمل الخيري. -

 كيف يتم تمويل الجمعيات الخيرية -

 ما هي متطلبات التسويق االلكتروني -

 كيف يمكن التسويق االلكتروني لجمعيات العمل الخيري -

 فهم ما هي عناصر التسويق االلكتروني -

 ا نحتاج للتسويق االلكتروني في العمل الخيريلماذ -

 مفاتيح النجائ للتسويق االلكتروني -

 التحديات التي تواجه التسويق االلكتروني للجمعات الخيرية -

 اعداد خطة تسويق المحتوت الرقمي -

 )المجموعة( حجم الصف

، او اجراش (مشاارًكا بحد أقصاى 25  -مشاارًكا   20)الساتيعاب البرنامج التدريبي  تم تصاميم هذا 

 التدريب عبر االنترنت.
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 إعداد الفصول الدراسية

فانن اإلعاداد المرغوب فياه للفصااااااال الادراساااااااي هو الجلوس   التادريبياة،ألغراض هاذ  الادورة 

أجهزة الحاساوب بشاكل مناساب، والتفاعل بالشاكل الذي يمكن المشااركين من اساتخدام  

 .األمثل مع المدرب

 تنظيم الدورة

الاادورة  يت الاادروس  جزشداخاال كاال    في أجزاش.  م تنظيم هااذ   العااديااد من    قااد يكون هناااك 

 واألجزاش الفرعية أبقا للموضوعات المحددة، وأبقا للتدريب العملي.

 

 مصفوفة تنفيذ التدريب الرئيسية

 الموضو   اليوم 
الااااااااماااااااادة  

 المتوقعة

 األول

 افتتائ البرنامج، تعارف، تعليمات، كسر الجليد  •

 التقييم القبلي •

 مفهوم العمل الخيري. •

 تمويل الجمعيات الخيرية •

 التسويق االلكتروني •

 التسويق االلكتروني لجمعيات العمل الخيري •

 عناصر التسويق االلكتروني •

 تطوير استراتيجيات التسويق االلكتروني  •

 ساعات  4

 الثاني

 لماذا نحتاج للتسويق االلكتروني في العمل الخيري •

 متطلبات التسويق االلكتروني  •

 مفاتيح النجائ للتسويق االلكتروني •

 فريق عمل التسويق االلكتروني  •

التحديات التي تواجه التسويق االلكتروني للجمعات   •

 الخيرية 

 توصيات هامة  •

 التقييم البعدي  •

 تقييم التدريب •

 ساعات  4

 ساعة   8 اجمالي ساعات التدريب 
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 البعدي/االختبار القبلي

 

  التسويق االلكتروني للجمعيات الخيرية  - الهدف من هذا االختبار هو مستوت المتدربين

 

 دقيقة  60الزمن :                                االسم :

 (( او )✓أجب عن األسئلة التالية با )أواًل: 

 اإلجابة السؤال #

مواقع التساااااااويق االلكتروني هو مجرد نشااااااار اخبار المؤساااااااساااااااة على  1

 التواصل االجتماعي

 

اإلعالنااات الممولااة تكلفتهااا عاااليااة جاادا وال يمكن تخصاااااااصااااااايهااا لفئاة   2

 محددة

 

  "Content is kingهل مقتنع بمقولة "المحتوت هول الملك  3

  مرتبط مع نشر المقاالت على االنترنت فقط SEOمصطلح   4

  يمكن أن يكون فريق التسويق االلكتروني شخص واحد 5

  التسويق باستخدام البريد االلكتروني هو احد اساليب التسويق الرقمي 6

  يجب االلتزام بتنفيذ خطة التسويق الرقمي بحذافيرها دون تغيير 7

  من العوائق التي تواجه المسوق الرقمي فهم ثقافة المجتمع 8

  قياس نتائج التسويق الرقمي يتم فقط من خالل اإلعالنات الممولة 9

توفير موقع الكتروني خاص بالجمعية الخيري احد الركائز األساااااااسااااااية   10

 لنجائ التسويق االلكتروني 
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 النموذج  اإلجابة

 اإلجابة  السؤال #

التسااااويق االلكتروني هو مجرد نشاااار اخبار المؤسااااسااااة على مواقع  1

 التواصل االجتماعي

 

تخصاااااااصااااااايهاا لفئة  اإلعالناات الممولاة تكلفتهاا عاالياة جادا وال يمكن   2

 محددة

 

 ✓ "Content is kingهل مقتنع بمقولة "المحتوت هول الملك  3

  مرتبط مع نشر المقاالت على االنترنت فقط SEOمصطلح   4

 ✓ يمكن أن يكون فريق التسويق االلكتروني شخص واحد 5

التسااااويق باسااااتخدام البريد االلكتروني هو احد اساااااليب التسااااويق   6

 الرقمي

✓ 

  يجب االلتزام بتنفيذ خطة التسويق الرقمي بحذافيرها دون تغيير 7

 ✓ من العوائق التي تواجه المسوق الرقمي فهم ثقافة المجتمع 8

9 
قياس نتائج التسويق الرقمي يتم فقط من خالل اإلعالنات 

 الممولة
 

توفير موقع الكتروني خاص بالجمعية الخيري احد الركائز األسااساية   10

 لنجائ التسويق االلكتروني 

✓ 
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 وتوضيح لبعض الشرائح إرشادات

 

بخصاااااوص هذا النشااااااط أألب من المشااااااركين اساااااتخدام ورقة وقلم وتدوين الفئة التي 

 تنمية، خدماتية، ..(تستهدفها الجمعية الخيرية، مثال )اغاثية، 

 

نو  للمشاااااركين أنه يمكن أن يتكون فريق التسااااويق الرقمي في البداية من شااااخص واحد، 

 ولكن بعد اتسا  عمل الجمعية ومرافقها، ال بد من وجود فريق عمل متكامل.

 

هي عبارة عن عصف ذهني مع المشاركين لتحديد ما هي المفاتيح الال مة او الطرق لنجائ 

 التسويق االلكتروني
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يجب التوضيح للمشاركين أن هناك توقيت ذروة لكل منصة تواصل اجتماعي، ومرتبطة 

بطيعة وثقافة المجتمع، فممثال مجتمعاتنا العربية تستخدم منصات التواصل 

 االجتماعي في الصبائ الباكر، وفترة ما بعد العصر.

 

األسلة المهمة    ل عداد خطة تسويقية هناك مجموعة من  انجا  هذ   في  التي تساعدك 

بنجائ، فقط األب من المشاركين اإلجابة على مذكرة المتدرب على األسئلة الرئيسية التي  

 ستساعدهم في اعداد الخطة التسويقية.

  


