
ياً إثراء املحتوى يف الشبكات االجت)عية تقن

جمعية وئام 

األستاذ منصور صالح



البداية

 150 - 100( الً قبل تنفيذ امل)رسة كان املحتوى املخصص للنرش يف وسائل التواصل اإلجت)عي قلي

وبالتايل كان املحتوى يتكرر بشكل أسبوعي أو شهري) تصمي)ً ومقطعاً مرئياً تقريباً 

سائل التواصل ويف نفس الوقت n يكن هناك شخص مختص بالشأن األرسي ومتفرغ لتوفf محتوى لو 

اإلجت)عي 

 fباألرس  50وبعد التشاور مع مدير العالقات العامة قام بتوف sة حساب تويرت لجهات وأشخاص مختص

بحيث يتم حل مشكلة تكرار املحتوى 



فكرة التطبيق

 وسائل قاعدة بيانات تحتوي عىل محتوى متخصص بالجانب األرسي ومناسب للنرش يف

التواصل اإلجت)عي



املربرات واألسباب

.وجود الحاجة لدى املجتمع•

.قلت املحتوى•

.عدم وجود كاتب محتوى متفرغ•



)املرحلة األوىل ( التنفيذ 

اعدة بياناتتم برمجة تطبيق يقوم بجمع املحتوى املنشور يف القا�ة السابقة ثم تخزينها يف ق
يانات ويصنفها بحيث يقوم أخصا� اإلعالم اإلجت)عي بالدخول إىل التغريدات املؤرشفة يف قاعدة الب

يدوياً إىل مناسب للنرش وغf مناسب
ثم يقوم بنرش التغريدات التي تم تصنيفها كمناسبة

C#لغة الربمجة 
Microsoft Accessقاعدة البيانات 



)املرحلة الثانية ( التنفيذ 

لتواصل نظراً لوجود العديد من التغريدات املؤرشفة ولكن ليست أرسية وتستهلك وقت أخصا� ا

ةاإلجت)عي تم توفf خوارزميات يف التطبيق تقوم بفرز آيل للتغريدات الغf مناسب

ك) تم إتاحة جدولة للتغريدات بحيث يتم نرشها يف أك� من حساب لجمعية وئام آلياً 

وخدمات تحسينية أخرى





)املرحلة الثالثة ( التنفيذ 

تم تحويل التطبيق للعمل عرب موقع بحيث  كن الوصول إليه من خارج الجمعية
:ك) تم إضافة مميزات مثل 

) .يف حال وجود أخطاء إمالئية مثالً ( التعديل عىل التغريدات •
.حفظ آخر مرة تم نرش التغريدة فيها ويف أي حساب •
) .إلخ … تخرج  -اختبارات  -مذاكرة  -عيد  -رمضان  -تربية ( تصنيف املحتوى •
.عدد مرات نرش التغريدة •
.نسخ محتوى التغريدة بدون الحاجة لكتابتها مرة أخرى •
.باإلضافة إىل خوارزميات للتعرف عىل املحتوى املكرر •



احصائيات

تم حل مشكلة قلة املحتوى األرسي املخصص للنرش

تغريدة 5,000وحالياً عدد التغريدات املخصصة للنرش أك� من 

وهذا يكفي ألك� من سنة ونصف بدون تكرار

افقة تغريدة تم مراجعتها وتصنيفها آلياً وتبّقى مراجعتها واملو  27,000ويف قاعدة البيانات أك� من 
عليها يدوياً 



صور من التطبيق





كيف  كن نقل التجربة

ع إىل أربعة يف حال وجود مربمج يف الجمعية فالوقت الذي يلزم لتنفيذ تطبيق م)ثل هو من اسبو 
أسابيع

:الحلول التقنية 
•Twitter API 



تنبيهات

.وضع سياسات للمحتوى الذي يناسب نرشه منعاً لنرش ما يخالف توجه املنظمة •

.مراعاة األخطاء اإلمالئية قبل نرش املحتوى •

.عمل التطبيق كموقع يوفر عليك جهداً ويكسبك مرونة عالية •

.تجنب النرش األيل •



شكراً لكم


