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یھدف ھذا المستند إلى تقدیم التفاصیل حول منھج ICDL التواصل االجتماعي . یصف المنھج، من خال مخرجات التعلیم،
المعرفة والمھارات التي یجب أن یمتلكھا المرشح للحصول على شھادة ICDL التواصل االجتماعي. كذلك یقوم المنھج بتقدیم

أساسا لالختبار النظري والعملي في ھذه الوحدة.
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فھم ماھیة وسائل التواصل االجتماعي والتعرف على 1.11.1.1 أسباب جدیدة 1 فرصة جدیدة 
السمات الرئیسیة ألدوات الوسائط االجتماعیة الشائعة. 

حدد فئات وتصنیفات شبكات / تطبیقات الوسائط االجتماعیة 1.1.2
وفھم كیف یمكن استخدامھا. 

كن على درایة باتجاھات وسائل التواصل االجتماعي وأھم 1.1.3
منصات التواصل االجتماعي 

فھم كیف غیرت وسائل التواصل االجتماعي الطریقة التي 1.1.4
نتواصل بھا، ومن یستخدمھا ولماذا یستخدمونھا. 

التعرف على كیف یمكن ألدوات وسائل التواصل االجتماعي 1.1.5
أن تخلق رؤیة أعلى، وتسمح لألفراد والشركات والمنظمات 

والحكومات والمجموعات االجتماعیة باالتصال وزیادة 
الوصول. 

التعرف على فرصة النشر والترویج المتبادل والتكامل 1.1.6
والمشاركة باستخدام منصات وسائط اجتماعیة مختلفة 

وأدوات الموارد. 
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التواصل االجتماعي 

أهداف ا�قرر

ا�هارة  نقاط ا�وضوعرقم ا�رجعا�وضوع

یقدم ھذا المقرر ا المفاھیم والمھارات األساسیة ا لمتعلقة باستخدام موارد وسائل التواصل االجتماعي واستخدام المنظمات لوسائل التواصل 
االجتماعي وأدوات الوسائط االجتماعیة بشكل فعال وآمن.

سوف یتمكن المرشحون الناجحون من التالي: 

• معرفة أساسیات إنشاء وإدارة وجود على منصات وسائل التواصل االجتماعیة المشتركة لألغراض الشخصیة والتجاریة على    
   حد سواء.

• فھم كیف یمكن للمنظمات أن تستخدم منصات التواصل االجتماعیة المختلفة الستھداف جماھیر مختلفة،  
• فھم كیف یمكن استخدام مختلف منصات وسائل التواصل االجتماعیة للترویج لمنظمتھم وكذلك منتجاتھا وخدماتھا.  

• أن یكون على درایة بالمسؤولیات المرتبطة باالستخدام اآلمن لوسائل التواصل االجتماعي وستكون على درایة بقضایا     
   الخصوصیة وحمایة البیانات

• تقدیر أھمیة إدارة السمعة عبر اإلنترنت وفھم حاجة المؤسسات إلى خطة سمعة عبر اإلنترنت لوسائل التواصل االجتماعي.  
• تعرف على كیفیة تطویر وثیقة بسیطة لسیاسة وسائل التواصل االجتماعیة لمنظمة لمراقبة المحادثات عبر اإلنترنت.  

• فھم كیفیة منع أزمة وسائل التواصل االجتماعي وكیفیة االستجابة لمثل ھذه األزمة.  



2  الخطة

3 انتقل إلى وسائل 
التواصل االجتماعي

التعرف على مزایا وسائل التواصل االجتماعي مثل: عملیة 1.21.2.1  طرق جدیدة 
بطبیعتھا، سھلة التطبیق، مالئمة وذات مصداقیة. 

ادراك أن الوسائط االجتماعیة متنقلة بالكامل مع تطبیقات 1.2.2 
 iPhone ،) (تطبیقات) متاحة لدعم الھواتف الذكیة

 iPad ، Samsung ،) أو األجھزة اللوحیة ، (Android
HTC ، Kindle Fire ، إلخ.) 

على درایة باألسباب الشائعة الستخدام المؤسسات لوسائل 2.1.1 
التواصل االجتماعي: التفاعل مع العمالء، وتحسین الخدمات، 

والوصول األفضل، والعروض الترویجیة ، وما إلى ذلك 

فھم ما یعنیھ مصطلح "االستماع النشط" ومعرفة كیفیة 2.2.2 
التعامل مع األشخاص عبر اإلنترنت. التعرف على أھمیة 

المحتوى المناسب في الوقت المناسب.  

حدد ما ترید تحقیقھ باستخدام وسائل التواصل االجتماعي، 2.2.3 
وأدرك أھمیة تحدید األھداف وعكس ذلك في خطة وسائل 

التواصل االجتماعي. 

ضع في اعتبارك ھویتك على اإلنترنت والرسائل التي ترید 2.2.4 
نقلھا. 

على درایة بالموارد الالزمة لتشغیل برنامج فعال لوسائل 2.2.1 
التواصل االجتماعي ، وأھمیة القیاس والصیانة وملكیة 

البرنامج. 

حدد من سیكون مسؤوالً عن صیانة حسابات وسائل التواصل 2.2.2 
االجتماعي ، ووافق على تكرار الرسائل والتحدیثات. 

اعلم أن ھناك أدوات إلنشاء مقاطع فیدیو وتسجیل نشاط 2.2.3 
الشاشة للشبكات االجتماعیة 

 3.1.2 Hootsuite التعرف على أدوات "المجّمع االجتماعي" مثل
، ومعرفة كیفیة استخدامھا إلدارة حسابات الوسائط 

االجتماعیة الخاصة بك. 

تعرف على أساسیات إنشاء وإدارة التواجد االجتماعي على 3.1.1 
شبكات التواصل االجتماعي الشائعة ، مثل Facebook و 
Instagram و Twitter و Blogger و YouTube و 

.LinkedIn

معرفة كیفیة إنشاء والحفاظ على وجود تجاري على الشبكات 3.1.3
االجتماعیة المشتركة.

2.1 تطبیق

2.2 المصدر

3.1 الشبكات 
االجتماعیة 
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3.2.1 Facebook و Facebook فھم میزات صفحة
.Insights

معرفة أن الصور والمسابقات ھي طرق فعالة لتولید التفاعل. 3.2.2 

فھم كیفیة عمل إعالنات Facebook ویمكن أن تحقق 3.2.3 
عوائد كبیرة. تعرف على كیفیة استخدام األخبار الدعائیة 

والمنشورات المروجة وكیف یمكنھا زیادة عدد الزیارات. 

 3.2.4 Messenger یحتوي على تطبیق Facebook معرفة أن
Face- لألجھزة الذكیة یسمح لك بالتواصل مع أصدقاء

book والتعرف على میزاتھ الرئیسیة. 

فھم میزات Facebook الحدیثة التي تعزز التواصل بین 3.2.5 
األصدقاء. 

 3.2.6 Facebook على درایة بأدوات إنشاء الفیدیو الجدیدة على
وتعرف على المیزات الرئیسیة .

فھم ما ھو Instagram وكیف یشارك المحتوى المرئي. 3.3.1 

التعرف على میزات Instagram الرئیسیة مثل التنقل 3.3.2 
ووضع العالمات الجغرافیة والقصص. 

كن على درایة باألدوات التي تحمي الخصوصیة واألمان.3.3.3 

اجعل الحساب خاًصا.3.3.4

التعرف على WhatsApp ومیزاتھ الرئیسیة. 3.4.1 

التعرف على كیف یمكن أن یساعد Twitter في تطویر 3.5.1 
المشاركة والشعور بالمجتمع. معرفة   أن Twitter یجذب 

بشكل خاص األشخاص على األجھزة المحمولة. 

3.2 فیسبوك

 3.5.2Twitter Insights و Twitter فھم میزات صفحة

استخدم Twitter لتتبع مؤتمر أو ندوة مثیرة لالھتمام. 3.5.3 

اتبع شخًصا مشھوًرا أو موضوًعا أو اتجاًھا. 3.5.4  

قم بإنشاء قائمة ، واعرف معنى القیام بذلك. 3.5.5 

استخدم Twitter للبحث عن اآلراء وطرح األسئلة. 3.5.6

استخدم Twitter للحصول على عروض محدودة الوقت 3.5.7
لتولید حركة المرور.

3.3  إنستغرام

WhatsApp 3.4  ال

3.5 تویتر
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معرفة أن المدونات موجودة للمساعدة في معظم الموضوعات 3.6.1 
أو المجاالت الموضوعیة. فھم أھمیة المحتوى الجید - مفصل 

ومفید. 

تعرف على كیفیة إنشاء مدونة شخصیة الستخدامھا في 3.6.2 
األغراض المھنیة وكیفیة الترویج لھا عن طریق التغرید على 

URL عنوان

تعرف على كیفیة استخدام برنامج تقویم التحریر اإلضافي 3.6.3 
إلنشاء جدول زمني لمنشورات المدونة الستخدامھا في المستقبل. 

أضف بعض منشورات المدونة للحفاظ على محادثة نشطة. 3.6.4 

 3.7.1 YouTube فھم استخدام وقیمة أدوات مشاركة الفیدیو مثل
وكیف یمكن أن تكون أداة اتصال فعالة للغایة. 

كن على درایة بالسمات الرئیسیة لمقطع فیدیو جید (ممتع ، 3.7.2 
مقنع ، موجز ، العنوان ، الوصف ، إلخ) .

تعرف على كیفیة إنشاء قناة على YouTube وتحمیل 3.7.3 
ومشاركة مقاطع الفیدیو للترویج لمؤسستك ومنتجاتك 
وخدماتك وحمالتك ومبادرتك عبر وسائل التواصل 

االجتماعي المختلفة. 

Blogger 3.6

افھم أنھ یمكنك إنشاء محتوى فیدیو وتشغیلھ وتحریره 3.7.4 
ومشاركتھ باستخدام أدوات مثل Blender و Nero و 

 .VLC Media player

االشتراك في موارد YouTube ومراجعة مجموعة واسعة 3.7.5 
من قوائم التشغیل الموضوعیة. 

افھم كیف یمكن ألداة YouTube Analytics مساعدتك 3.7.6 
في تحلیل بیانات المشاھدة ، مثل المشاھدات والتركیبة 

السكانیة وما إلى ذلك.

معرفة أن LinkedIn لدیھا مجتمعھا الفرید الخاص بھا 3.8.1 
وتقدم خدماتھا إلى المحترفین ویمكنھا توصیلك بـ "المبتدئین" 

اآلخرین. 

تعرف على میزات LinkedIn مثل االتصاالت والمراسلة 3.8.2 
والبرید والوظائف وإدارة المجموعات.

معرفة أن "دلیل أفضل الممارسات" في LinkedIn و 3.8.3 
"ورقة الغش" من HubSpot یمكن أن یساعدك في تحقیق 

أقصى استفادة من الموقع. 

3.7 یوتیوب

3.8 لینكد إن 
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ندرك أن شبكة اإلعالنات والبحث والتوصیات في 3.8.4 
LinkedIn یمكن استخدامھا للترویج لنفسك ومنتجاتك. 

4 آخرة

5 الوعي والتأثیر 
والسیاسات 

كن على درایة بأدوات LinkedIn الجدیدة إلنشاء مقاطع 3.8.5 
الفیدیو ومشاركتھا والحصول على المشورة المھنیة والبحث 

عن وظائف وقراءة المنشورات بلغات أخرى. 

نصائح مھنیة3.8.6

معرفة كیفیة تحسین إعدادات الخصوصیة. 3.8.7 

فھم أن Skype یمّكن المستخدمین من االتصال عبر 3.9.1 
مكالمات الفیدیو والمكالمات الصوتیة ورسائل الدردشة وفھم 

المیزات الرئیسیة. 

 3.9.2 Skype تعرف على كیفیة إدارة تسجیل المكالمات وحفظھا في

فھم ما ھو Snapchat والتعرف على میزاتھ الرئیسیة. 4.3.1 

فھم Telegram ھي أداة مراسلة والتعرف على میزاتھا 4.4.1
الرئیسیة.

افھم أن Reddit عبارة عن نظام أساسي لألخبار االجتماعیة 4.5.1 
یسمح لك بالمناقشة والتصویت على المحتوى الذي قدمھ 

المستخدمون اآلخرون وفھم میزاتھ الرئیسیة.

4.3 سناب شات 

 Telegram  4.4
 (https://telegram.org/)

4.5  ردیت

كن على علم بوجود مشكالت تتعلق بحمایة البیانات في أي 5.1.1 5.1 الوعي
منصة من منصات وسائل التواصل االجتماعیة، وكن على 

درایة بحمایة البیانات، وقضایا حقوق النشر. 

التعرف على حقوق النشر على وسائل التواصل االجتماعي، 5.5.2 
وكن على درایة بتأثیر تنزیل المحتوى. 

التعرف على قضایا الخصوصیة واألمان وآداب التعامل عبر 5.5.3 
اإلنترنت والتسلط عبر اإلنترنت في وسائل التواصل 

االجتماعي.

فھم ماھیة Pinterest وكیف یمكن استخدامھ لتنظیم 4.1.1 
المحتوى ومشاركتھ 

3.9 سكایب

فھم ما ھو البودكاست وفوائده للتدریب والتعلیم. 4.2.1 

إنشاء بودكاست وتشغیلھ وتحریره ومشاركتھ. 4.2.2 

4.1 بینتیریست

4.2 البث
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فھم أھمیة إدارة سمعتك على اإلنترنت. تحدید والتعرف على 5.2.1 
األصول الخاصة بك على اإلنترنت. 

كن على درایة بأدوات المراقبة عبر اإلنترنت. تتبع ما یجري 5.2.2 
باستخدام أدوات التنبیھ والتحلیل المجانیة مثل تنبیھات 

.Google وتحلیالت Google

فھم التأثیر االجتماعي. فھم Klout وكیفیة العثور على 5.2.3 
المؤثرین والتفاعل معھم. 

إدراك أھمیة وجود خطة سمعة عبر اإلنترنت لوسائل 5.3.1 
التواصل االجتماعي. إدراك أھمیة التعامل مع الشكاوى 

والتحلي بالصدق والشفافیة في جمیع االتصاالت. 

القیام بتطویر وثیقة سیاسة وسائل التواصل االجتماعي 5.3.2 
لمؤسستك إلدارة ومراقبة ما یقال وكیفیة استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي في المنظمة. 

تأكد من أن الموظفین یعرفون بأیة وثائق سیاسة مستخدمة 5.3.3 
ویتوافقون معھا، والتوقیع على ھذا المعنى كما ھو مطلوب. 

تعیین حقوق المسؤول المناسبة والوصول إلى منصات 5.3.4 
وسائط اجتماعیة للمشروع. 

تعرف على كیفیة منع حدوث أزمة في وسائل التواصل 5.3.5 
االجتماعي، وكیفیة حمایة نفسك من تحدیثات الوسائط 

االجتماعیة ، وكیفیة االستجابة لألزمات. 

5.2 التأثیر

5.3 السیاسات
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