
شرائح العرض التي استخدمها هذه

الدكتور أوسم وصفي في الفيديو التي

تناول فيه نصائح الكتابة على مواقع 

الفيديو موجود في . التواصل االجتماعي

.عقسم الفيديو باللغة العربية على الموق



شأن َعشُر نَصائَِح َعَملية ب

الكتابة في مواقِِع التََواُصِل 

االجتماِعّي 



ة أنت تتعامُل مع مادٍَّة إدمانية وَخِطرَ :أوالا 

غبَ  ا، وقاِوم الرَّ ا، فُكن حريصا ةَ القَهِرية روِحيّا

. «َعّمال على بَّطال»للكالم والكتابة 



ا  ا ال تُدِل بدلَوك في ُكّلِ شَ : ثانيا . يٍء، وال َسريعا

ّصِ  ا ُوُمتََخّصِ ا إلى َحدٍّ ما، وقاِوم ُكن ُمَحدَّدَا ا

تب الضغط أن تساير الموجة وتكتب فيما يك

.  فيه الجميع



توفيقيرالكبالكاتبفيكتبجداً،قديمالميلهذاأناكتشفت•

:يكتب،1937سنةوباريسمصربينُمقارنةفيالحكيم

حظةليؤثرلمالحربأياماأللمانبمدافعباريسضربإن»•

العلمرجالكانفقدواالجتماعية،والذهنيةالعقليةحياتهافي

قبابتحتاألدبورجال....بحثهموقاعاتمعاملهمفي

...ابتكارهمنتائجيعرضونالفنورجال...األدبيةالمجامع

تنشرأنيكفيفإنهمعروف،غيرهذافكلمصر،فيأما•

ًًخبًراالتاسعةأواألولىصفحتهافيجريدة ًًسياسيا حتىهاّما

ذاهفيإالتتكلمالأقصاهاإلىأقصاهامنُكلهامصرتجد

«.الخبر
114،(2020-1983الشروق،دار:القاهرة)الفكر،شمستحتالحكيمتوفيق•



ا  م ِوجَهةَ نظٍر ُمتَّزنة:ثالثا من ِوجَهة )قدِّ

.دِّ التَيَّارال تنساق بالتِيّار، وال بِض (. نََظِرك

ائية وهي سمة للمجتمعات البد)قاوم القُطبية 

َر َجيّداا قبلذَلَك َعليَك أن تُفَ ،(مثل مجتمعنا َل ّكِ

.أن تَكتُب



.االختصار أو الَصمت:رابعاا

. المقاالت الُمسَهبَة لن يقرأها كثيرون

اجعل السطور األولى . وإذا اضطررت لإلطالة

جاذبة 



ا  ك قد ال تتصور أن ُكل من على صفحت. خامسا

.أِعد النشَر ِمراراا . قرأوا

وع بعد ُربّما يُصبُح المنشور غير ذي موض

.  بَعد فترةوُربما على العكس، ال يُفَهم إالّ . فترة



ُغ ِمن الَصوَرة أبلَ . استخدم الصَور:سادساا

كلمة 1000







عربي إذا أَردَت أن تُخاطب المجتمع ال: سابعاا

، وراِجع َما (ردون تَقَع  )ُكلّه، استخدم الفُصحى 

صحيحِ األخطاء تَكتُبَهُ قَبَل أن تَنُشَرهُ، لتَ 

.  عيةالل غََويِّة والنَحِويَّة والِطبا



ا  لكن ال حاِول أن تكتب بصورة شخصية،:ثامنا

صية تُسرف في الَسَخف والمنشورات الشخ

.  ادّةالكثيرة، إذا ُكنَت تتناَول موضوعات ج



اءة أو تََجنَّب أيَّ شكل من أشكال اإلس:تاسعاا

ا، الِمزاح السخيف، تسمُح به الغالبية لنفسه

وال تذكر أسماء . ولو على سبيل المزاح

. أشخاص



ال مانع أبداا من حذِف منشور ِعندما : عاشراا 

تجده  غيرمفهوم أو تجد

و أن الفرضية أنَّ َضَرَرهُ أكبََر ِمن فائِدَتِِه أ

ٍر األساسية المبني عليها ليست صائبة، كَخبَ 

عميٌم َغيَر ت. َغيَر َصحيح، فِكَرةٌ َغيُر منطقية

ُمناِسب، الخ


