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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كمنسق إعالمي لجمعية البر الخيرية بثقيف . هـ وذلك للعمل1437/  1/  15وم تم استالم العمل في ي

 وتم إنجاز ما يلي :

 .gmail   إنشاء بريد إليكتروني للجمعية على -1

   thageefberr@gmail.comوالحساب هو : 

  Twitterإنشاء حسابات للجمعية من خالل التويتر  -2

 https://twitter.com/thageefber1والحساب هو : 

 صورة الحساب

 
 

 

 

 

mailto:thageefberr@gmail.com
https://twitter.com/thageefber1
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  Facebookو الفيس بوك  -3

  https://www.facebook.com/berrthageef والحساب هو :

 
 

 Instagramواإلنستغرام  -4

 /https://www.instagram.com/thageefberr والحساب هو :

 

 

https://www.facebook.com/berrthageef
https://www.instagram.com/thageefberr/
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  الحسابات ببعضها ونشر أخبار وبرامج الجمعية من خاللها .ربط  -5

عند مراجعة موقع الخير الشامل وجد بأن معلومات الجمعية وبياناتها لم يتم تحديثها منذ فترة ،  -6

. 
ً
 ويجب أخذ معلومات جديدة وتحديثها باملوقع دوريا

هـ ونشره بصحيفة ثقيف  1437محرم  27تم عمل تقرير عن مشروع الوقف الخيري بتاريخ  -7

 … حلم الوقف لجمعية البر…تقرير : بعنواناإلليكترونية 
ً
 ورابط الخبر هو : ،  أصبح واقعا

http://bit.ly/1Qn7FTL 

 

لعمل فيلم قصير عن الجمعية وذلك خالل الفترة القادمة  إعالمي تم التنسيق مع شركة إنتاج -8

 بحول هللا.

تم العمل على تغيير شعار الجمعية القديم واستبداله بآخر جديد يتوافق مع التقنية واملواقع  -9

 الحديثة ... وتم عمل أكثر من تصميم ليتم التصويت على أحدها وإبراز املالحظات حولها .

 

 الشعار  األول :

 

 

http://bit.ly/1Qn7FTL
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 :الشعار الثاني
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 الشعار الثالث:
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 الشعار الرابع:
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 الشعار الخامس :

 
 الشعار السادس :

  
 الشعار السابع :

  
 الشعار الثامن :

 

 ،،،،،، انتهى


