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             بسم هللا الرحمن الرحيم                                

 

 

 مقدمة

صناعة االعالنية مضت عاماً  ونثالث ساني، وفي لفي العمل في مجال ال لمجالين التجاري واإلن

من توثيق معظم بتوفيق هللا تمكنت فعلى نطاق دولي،  والحكوماتتقديم االستشارات للشركات 

اجده و ما هووكان ينقص ما أدرجت من خبرة موضووووووووع هام، خبراتي في نحو أربعين كتاباً، 

تفعيل أو صووناعة ما يسوومى  وهو، االسووتشووارية كل من تناولته معهم بالخبرة مععنصوور ضووعف 

في التجارية او المسجلة تحديد هوية العالمة  على تفعيل يعين"الوسم"، وسم العالمة التجارية، 

ظل منافسووووووة تتعرف لها في األسووووووواق، وفي تفعيل تواصوووووول أمثل فيما بين العالمة التجارية 

وشوورائحها المسووتهدفة، ذل  ان الوسووم ال ينحصوور في شووعار تعتمده المؤسووسووة، بل هو برنامج 

تزيد من لعها لتحصووووووود ثقة العمال  امل يبدأ من قبل والدة العالمة التجارية، ويسوووووووتمر ممتك

أصولها، وتحسن وتطور من ادا ها وأدا  العاملين فيها، فالوسم صناعة ال يدركها اال صاحب 

نطاقاً انطلق منه، ية، وكي نستعرف دور "الوسم" ونبسط له، وجدت أن احدد له ممارسة ميدان

 مبينة وفق الرسم التالي.دور الوسم مع كل مجال من المجاالت ال يكون عبر وخير نطاق لذل 

 

 نطاق عالقات الوسم بالمجاالت المختلفة ( 1شكل )
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 الفصل األول

 نطاق الوسم وعالقاته

 

اسوووووم  عن روهو تعبي "Brand" الحرق بالنارعالمة تتر  اثرا عبر : على أنه الوسووووومويعرف 

 "Brandingرواج العالمة التجارية "

: ِسيَمة   ْلعَةِّ  attribute، َعالَمتُها اْلُمَمي َِّزةُ لَها الس ِّ

 الخدمة \هي الميزات التي تتميز بها عالمت  التجارية او السلعةوالسمات 

 تقدمه العالمة المسووجلة الذيادة ترسوويأ للوعد سوويأ أو  ععملية تر ان الوسووم :الوسووم ماذا يعنى

وما تتضووومنه  ،المسوووتهدفة وما تمثله من قيمة لشووورائحهاللربح( )سووووا  التجارية أو  ير الهادفة 

ئد أو ميزات من أهمية قدمه من فوا ما ت   عالمي اتصوووووووواليبرنامج )ما يتم عبر ، وهو حيال 

 ووعود،بية ما تطرحه من مفاهيم عالمة على تلقدرة هذه ال يعكسل( وعالقات عامة وتسوووووووويقي

   ورسالتها. وسمة العالمةتأكيد هوية  ارباختصوهو 

مؤسوووووسوووووة يقوم على عنصووووور معدل  أليوالرواج  ةعالسوووووم ن من مؤشووووورات بنا  فان علمنا 

 المسووووووتهدفةأذهان الشووووووريحة  فيلهذه المؤسووووووسووووووة  (awareness) الذهنياالسووووووتحضووووووار 

(segment) ،مات التجارية من هويةأو تطرحه العالان ما تعتمده و (Identity)  له عالقة

يجب ان تعزز لهذه الهوية بما يجعلها متمايزة  وسم العالمة، ذل  ان كافة برامج والوسم بالسمة

سيها  سوق، وبما يبرز ما تمتاز به من ميزات تجعلها متفردة عن مناف عن المنافسات عنها في ال

  .(U.S.P) ميزات متفردةعبر ما تقدمه من 

 :ومنها والتوعويةحمالتنا االعالنية التجارية في  الوسمبرامج تفعيل لفوائد وثمة 

 القيمة محل الغرس\العالمة\السلعة\برمجة اسم المنتج تعزيز عملية -أ

 رفع االستحضار الذهني للرسالة  -ب

  رفع قيمة أصول الشركة المالية  -ت

  عالمة االمالتابعة مع الالتجارية من العالمات يعزز لساللم  -ث

( الووذي يتم عبر عالمووات overlap( أو )Cannibalizationللحوود من التووداخوول ) -ج

 فيما تبيع.تجارية مماثلة 
 

 يتم عبر:رفع القيمة المعنوية والسعرية للمنتج أو الخدمة المروج لها  ن 
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 التعرف على مرتكزات اسم رواجها -أ

 تفعيل صورة موحدة لعناصرها -ب

 التكرار -ت

 

تتكامل فيه ثالثة مفاتيح رئيسية ومن خاللها تتشكل كافة  ة التجاريةوسم العالمذل  ان 

 ، الشكل )  (.عناصر العالمة

 
 ثالثة مفاتيح رئيسية لتفعيل الوسم( 2شكل )

 

 

 العناصر التابعة لكل منها عبر المخطط التالي:  درا ويمكننا عبر هذه المفاتيح 
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 عناصر هوية الوسم للعالمة المسجلة( 3شكل )

 

 :يتشكل عبر عناصر الوسم الشامل المتكامل الصورةاً ذا

 الجانب المرئي ويتضمن: -1

 الشعار -أ

 الصورة الموحدة للهوية   -ب

 تصميم موقع  االلكتروني  -ت

 عناصر ومواد ما ستستخدمه في تصاميم  في التعبير عن عالمة الوسم -ث

 صور مناسبة معززة للهوية -ج

 عناصر التغليف والطباعة  -ح

 جانب خطاب التواصل: -2

 رؤية، والمهمة، ورسالة عالمت لا -أ

 شغف المستهدف بالرسالة( الفاظ  الفريدة والبديعة )اختيار اللفظ يجب ان يلبي -ب

 طريقة وأسلوب التعبير اللفظي في التواصل مع المستهدف -ت
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 جانب المشاعر: -3

 عالقة فريدة يمتزج فيها الجانب العملي وبالجوانب المرئية المنظورة والمقرو ة-

 عملي:الجانب ال -4

 نوعية المنتج وجودته -أ

 طبيعة التعامل من قبل مقدمي الخدمة  -ب

 تواجد  اإلعالمي عبر ما ينشر من أخبار  -ت

 ما تتناقله االلسن من سمعة عن العالمة. -ث

 

 
 تاريخياً وسم الحيوان ( 4شكل )

 

 شكل الوسم على الصناديق والحيوان، وسم عالمة كاديال  المتعدد 

 

يه، عبر مفهوم معين الوسوووووووم برمجة لمأ ال يكمن فيالملعب ذل  أن  وما يمكن ان يعن

( وليس الحواسووويب او طعامندر  انها تعني بالضووورورة )ال mفنحن حين نشووواهد عالمة 

المالبس، كما ان هذا الحرف ان تغير لونه من اللون األصوووووووفر للون  خر مثل األزرق 

وليس البتزا  هامبر رفهو بالضووووووورورة ال نوع الطعامحيال و(، طعامفهو لن يعني لنا )ال

يعني الكوال وليس أي مشووروب  خر، ناهي  عن اسووتحضووار ضوومني ألميركا ، كما مثالً 

 .وليس الصين او روسيا مثال
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 يعني طعام mحرف ( 5شكل )

 
 موطن تشكيل مفهوم الوسم هو الدماغ( 6شكل )

 

والفرص  اهط ضووووعفونقا العالمةتنطلق من تعرفنا على نقاط قوة  "الوسوووومتفعيل "إسووووتراتيجية ف

 ( وتشووووووووووموووول: SWOT) ا، وهووووو مووووا نووووعووووبوووور عوووونووووه عووووبوووور اداةالوووومووووتوووواحووووة أمووووامووووهوووو

  الوووووووووووووتسووووووووووووووووووووويوووووووووووووقووووووووووووويتوووووووووووووحوووووووووووووديووووووووووووود الوووووووووووووموووووووووووووركوووووووووووووز  -1

 corporate identity elementsشوووووووووووامووووولوووووة صوووووووووووورة مووووووحووووودة اخوووووتووووويوووووار  -2

 ”الوسم ”برنامج تفعيلهوية المؤسسة لعناصر تحديد ل -3

 :للعالمة المسجلة كيف يحدد المركز التسويقي

 نه الرسوووووووالة  ،نظر الجمهور اليهايفي  العالمةر ب ت التييضوووووووم الكيفية  :المركزبيان تحديد 

 البهو،الشوعار، " ايصوالها، والتعبير عنها عبر رموز متعددة في مثل  فير ب ت التياالسواسوية 

 اإلعالمياالسوووووووتقبال، مطبوعات ، حمالت  الترويجية، ظهور   فيمنطقة االنتظار،  االلوان،
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من يؤمن  هي...الأ " وعناصوور الصووورة الموحدة  المجتمعية، ظهور  وتصووريحات  الصووحفي

 تم اختياره. الذيللمركز  ومعضدهاالنسجام فيما بين أجزا  هذه الصورة حتى تظل متماسكة 

 

 :لة التاليةاألسئويتم إنشاء بيان تحديد المركز من خالل 

 أنت؟من  .1

 به؟تعمل  الذيما النشاط  .2

 تخدمهما؟ التيما الجهات  .3

 تلبيها؟ التياجة الحما  .4

 تنفس؟ضد من  .5

 يجعل  متفردا عن هؤال  المنافسين "؟ الذيما االختالف " .6

 سينالها العميل من خدمت ؟ التيما الميزة الفريدة  .7

 .عالمت  حيالتريد من العمال  أن يشكلونه  الذيالنهاية االنطباع  في فهو

 والمراحل في ذل :

 أوال: ان تحدد الهدف التسويقي

 أكبريتنوع، فقد يكون بزيادة نسووبة المبيعات، او يكون بتعزيز تواجد للعالمة لتسووويقي فالهدف ا

في السوووووق المحلي، او تواجد في سوووووق خارجي، او باسووووتهداف شووووريحة جديدة في المجتمع، 

 وهكذا.

 ثانيا: الدراسة الميدانية

عمال ، وما فعبر المسوووح الميداني تتضوووح معالم السووووق بشوووكل أدق، فنتعرف على تفضووويالت ال

سوووووون تطويره منا، وما يحيقدمه المنافسووووووون من ميزات، ونقاط ضووووووعفنا، والفرص المتاحة أما

، وهو ما يشوووكل بالتالي مرتكزات تفعيل وسوووم عالمت  عبر مزيج وتحسوووين ادا ه حيال عالمتنا

 .من الفعاليات والبرامج
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 المستهدفةفي تحديد نقاط قوة المؤسسة عبر ما تتطلع اليه الشريحة ( 7شكل )

 المحاور التالية:حيث يمكن تصنيف ما تتطلع اليه الشريحة المستهدفة لثالث قطاعات وفق 

 

 محاور ما تتطلع اليه الشريحة المستهدفة( 8شكل )
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وعلى ضو  ما تتطلع اليه الشريحة المستهدفة من )محاور( يستوجب اهتمام المؤسسة بتعزيز 

 ها تتشكل هوية المؤسسة.نقاط قوتها عبر ذات المحاور، حيث علي

يداني نجريه في السووووق المسوووتهدف، ونحن  ذا حددنا المحاور السوووابقة، فهي عبر نتائج بحث م

والرسووووووم التالي يبين لنا نموذجاً عما تمخضووووووت عنه احدل الدراسووووووات الميدانية حيال ر بات 

 المستهدفين. 

تبين بعد تصووووووونيف نتائج  حيث يالحظ من نتيجة البيان التالي ما يمكن ان ينشوووووووأ عنه خارطة

 ألساسي والثانوي والذي البد منه.ق قطاعات ثالث، اتفضيالت الشريحة المستهدفة ليجعلها وف

 

 

 

 نتائج دراسة مسحية بينت لنا مرتكزات الوسم ( 9شكل )

 

التي استهدفت نالحظ في اإلعالن التالي الصيا ة النصية في اإلعالن وعليه على سبيل المثال 

رسوم تنافسية عما يقدمه )نيويور  عبر ميزة يتطلعون اليها، وهي  مجتمعية فيالشرائح ال

 .( كأحد مرتكزات صورة وسم عالمة "كميكال بان "المنافس
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 "كميكال بان "اعالن ( 10شكل )

 تعزز له شركة أدام عبر ما توزعه من أرباح.وكذل  نالحظ مرتكز  خر 

 

 

 مرتكزات وسم العالمة  أحد اإلعالن عن توزيعات األرباح( 11شكل )
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 ما الذي نبيعه؟ ثالثا:

يه العميلفان كنا نبيع  -أ نا ان نجتهد في تأمين الميزات البيعية التي يتطلع ال ، منتجاً فعلي

Unique sales proposition (U.S.P) 

التأمين، ..الأ، خدمات عبر مؤسستنا كالخدمات الصحية أو التعليمية أو واذا كنا بصدد  -ب

عبر ما تقدم من خدمات أي  Organization  ورة للمؤسسة ما يعني ان نهتم برسم ص

(O.S.P) 

أما ان كان ما نبيعه منتج أو خدمة ولكن في سوق مشبع يقدم ذات المنتجات والخدمات،   -ت

يعني بالضرورة ان وهو ما Brand (B.S.P )تجارية لعالمة  اَ وسمفذل  يلزم ان نعتمد ا

بما يجعلها متباينة عما يشووهده السوووق من  مةزز الثقة والجودة والوال  لرمز هذه العالعن

 .تنافس

 

 لعالمت  Positioning رابعاً: تحديد المركز التسويقي

 المناسب الستهداف شرائح . خامساً: تحديد المزيج التسويقي

  

 

 ( موضع الميزة الفريدة عبر مراحل رسم الوسم12شكل )
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 في تحديد الشريحة المستهدفة بالخطاب ( 13شكل )

 

 التالي:  هيكلوتصميم حمالت  االعالنية يتبع بالتالي بالضرورة مساراً كالمبين بال

 

 

 ( موضع التصميم 14شكل )
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والتسويق بالضرورة سيعتمد مزيجاً في التواصل مع الشريحة المستهدفة، المزيج التواصلي 

 ...الأ يتعاضد فيه الشعار مع األلوان مع الديكور مع تصاميم  االعالنيةالذي 

 

 ما يلي نماذج عن صور محددة في التصميم اإلعالني، والديكور الخاص بالمؤسسات

 

 Bp( تطبيقات هوية العالمة 15شكل )
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 ( صهريج الوقود16شكل )

 

 محطة الوقود (17شكل )

 

 

 لدي مكدونالدزالديكور واأللوان ( 18شكل )
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 للتوصل للمركز التسويقي األمثل:

 :تكشف لنادراسة ميدانية  يقي عبرالتسو للمركزيتم التوصل 

 (هموضعف تهمقو )نقاطالمنافسين  -1

تعمل  الذي أو القطاع المجال فيالعمال  لعالمتنا التجارية  Awareness استحضارمدل  -2

 .مقابل استحضار العالمات المنافسة به

 تجاه عالمتنا التجارية. perceptionمدركات العمال   -3

 .SWOTوالفرص المتاحة أمامها  ،والمخاوف ،ونقاط قوتها ،تنا التجاريةنقاط ضعف عالم -4

” فييتطلعون اليها  التي Attributes ، المميزات  Needs العمال ، حاجاتهملع اليه ما يتط

 .ستعمل به الذيالمجال  يف“المثالية  العالمة

 احتياجاتلبى السوق وبما ي في ير مستوفاة Nicheثغرات  فييبحث  التسويقيالمركز  -5

 نقاط قوة المؤسسة. منطلقاً منالعمال ، 

 

   فتسويقهصناعة الحدث 

 ونحن من يروج له ونسووووووتكتب حدثصوووووونع العبر برامج وفعاليات العالقات العامة نفنحن 

السوق سليم ، وما أثر ذل   فيالذل يتعامل فيه  االستثماريالكتاب له فمن يقول أن المزيج 

االنسوحاب من السووق ، وكيف أتجنب المطبات  يمكننيل ، ومتى على العائد على رأس الما

البنو   فيللمحفظة االسووتثمارية ، وهل بالفعل االسووتثمار  المثالي، وما هو الشووكل  ةعالموج

بالمعلومات  عةومشبأأمن بالر م من تدنى العوائد ...الأ ، فنحن من خالل نشرات  رشادية 

نريد لنكون بذل  قد  التي الوجهةق أو نقوده الى وندوات ومؤتمرات نسووتطيع أن نوجه السووو

صووونعنا الحدث ثم نعمد الى منتجات وخدمات متمخضوووة عن هذا الحدث لنعمد الى تسوووويقها 

 بعد ذل .
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 نماذج عن وسم عالمات تجارية رائدة حددت هويتها عبر مرتكزات الوسم:

 

 عالمة زارا االسبانية مرتكزات الوسم الخاص بها؟ -1

 

 
 ( 19) شكل

 

مقارنة بالعالمات نالحظ المرتكزات التي حددتها العالمة بعد دراسة للسوق المستهدف و

 اربع مرتكزات. عبرالمنافسة 
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 الوسم.عناصر مرتكزات عالمة الكوكا كوال  -2

 

 

 

 وسم عالمة الكوكاكوال( 20شكل )

 

نالحظ حرص العالمة في التطابق الذي يجب ان يتم فيما بين الصورة المعتمدة للعالمة وما 

 الجمهور.بين الصورة التي سيتلقاها 
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 هرم بنا  وسم عالمة الكوكاكوال( 21شكل )

 

 

 كيف تم تحديد هوية البيبسي مقابل الكوال كوسم.-3

 

 

 (22شكل )
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 وسم عالمة البيبسي( 23شكل )

 

 

 هرم بنا  وسم عالمة البيبسي( 24شكل )
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 :التي تدعيها برمجة الميزاتعملية تم تكيف 

 البرمجة:

وشووكل  واللون،الرسووم  الصووورة أوالنصوور و اختيار عبرتتم  : فهيبالنسووبة للتصوواميم االعالنية

على أرقام وحقائق  ن لزم  يحويسوووووووف  المتن الذيالخط المسووووووتخدم  ضووووووافة الى صوووووويا ة 

 اختياره.سوف يتم  الذيوالعنوان 

ينطلق مما اشوووووارت اليه نتائج المسوووووح  سووووويناريوتحرير  عبرفهو يتم  :المتلفز لإلنتاجبالنسوووووبة 

لتي سينطلق منها المخرج والفكرة ا ،الميداني من بيانات تتضمن تفضيالت الشريحة المستهدفة

نوع الشووخصوويات وصووفاتها فان وبالطبع  في انتاجه للفيلم اإلعالني بما يعزز من وسووم العالمة،

والديكورات والمالبس  ، يجب ان تنسجم وتعزز من الوسم كذل ،مثيللتا فيسوف تشار   التي

  برازها.لمراد ا الميزةوالتجهيزات التكميلية كمستلزمات لتأكيد معنى معين تمليه علينا 

 

المنتج( المراد \من خالله سوووووووف يتم طرح )الخدمة الذيهو المنطلق ف: Conceptالمفهوم أما 

 اختياره،تم  الذي التسوووويقيمعززا للمركز المنطلق منسوووجما و ويجب أن يكون هذا له،الترويج 

ما تقدمه الخطوط  اسوووووتعرافمثال ذل  عندما يكون مفهوم الترويج لمؤسوووووسوووووة طيران مبعثه 

لذيأو أن يكون المفهوم معتمدا على التواصوووووووول  ،لزبائنها من خدمات داخل الطائرة تحققه  ا

 االرف.الخطوط فيما بين شعوب 

حال  فيون فقد يك المفهوم،سووووووووف نختاره للتعبير عن  الذيالشوووووووكل  هيف: Ideaالفكرة أما 

حال  فيأو  ،تشووووتهيه المعدة مواطن ما اسووووترافخدمات خطوط الطيران بأن يتم  اسووووتعراف

العادات فيما  اختالفمعالم سياحية من شتى دول العالم أو  استعرافتواصل الشعوب بأن يتم 

 بين الشعوب.

للتعبير  اختيارهاسووووف يتم  التياالدوات  هتتم من خالل التيمة الترج: هو Designالتصوووميم و

شوووووكل  الكمبيوتر،أو من خالل مؤثرات  اإليضووووواحيالصوووووورة الفوتو رافية أو الرسوووووم  مثل:

 البيانية.. الأالرسوم  الخطوط،

سووووويعتبر مظلة لما سووووووف يتم االعالن عنه  الذيهو عملية تحديد مسوووووبق للقطاع  :التصننننننيف

 .القيمة( الخدمة، السلعة،)

متباينة من ألوان  وبأوزانتسوووووووتخدم فيها تعابير متنوعة مجتمعة أو متفرقة  هو عملية :الترميز

وأطعمة و جماال كل ما يمكن أن يؤثر على قنوات  ومسوووامع وروائحوهيئات وصوووور ومالمس 
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المرجوة التأثيرات  ألحداثتل  الحواس  اسوووتثارةبقصووود  به،تلقى االنسوووان للمعلومات المحيطة 

تل  الرسوووووائل المرسووووولة من طرف الى  هيالمرجوة  معا والتأثيراتعقليا أو كليهما  فيا أوعاط

 الترميز.عملية  فيوخبرات يجب أن تستوفى  اعتباراتولكل وسيلة  عالمية  واعىطرف 

 ،لحظي تلقائيمع تلقى الرسوووووووائل المنبعثة من الغير تتم عملية ف  الرموز بشوووووووكل  :الرمزفك 

ها م يت الرسووووووووا يتم فكومن عد أن لق عد حين ب لة ه ب هاا ها فموطن باطن  في درب  للمتلقيالعقل ال

Subconscious  وخلفياته الحضوووووووارية يتم ف  رموز للمتلقي التعليميبنا  على المسوووووووتول 

 وصلته. التيالرسالة 

 

 كيف تم ترجمة مالمح ومفهوم الوسم عبر التصاميم االعالنية وفي التواصل مع الجماهير؟

 تجارية، ونبدأها بما يلي:لي مجموعة من وسم لعالمات ي ما

وية المختارة ورسائل التواصل مع هوسم عالمة الكوكاكوال عبر اإلعالن التجاري وفق ال -1

 الشريحة المستهدفة؟

 

 (25شكل )



                                                                                                               زهير المزيدي –الوسم  23

 

 

 (26شكل )

 

اعالن يذكر فيه )ان ، وحد زي المضيفات على متن طائراته، عبر الطيران السنغافوري -2

اتنا، ان تمكنت من ارتدا  هذا الزي وفق المقاس ة للعمل كمضيفة في متن طائركل را ب

الذي بحوزتنا، فهي مقبولة من حيث المبدأ( والقصد هو في اعتماد مقاس موحد لجميع 

المضيفات على متن الطائرات، وهو ما يعزز لصرامة في مقاييس ومعايير الجودة على 

ة عناصر التصميم عبر صورة موحدة شاملة لكاف من جهة وتأمين انسجام موحد الطائرات

 الخاصة بالوسم. 

 

  ةالزي ذو المقاس الموحد لكافة مضيفات الخطوط السنغافوري( 27شكل )
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 كاثي باسفي  )بالصورة الشاملة الموحدة( -3

 

 

 

 (28شكل )
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 ابسلوت عالمة  -4

 

 

 (29شكل )

 

 

تؤكد ، عاية مجتمعيةوهو برنامج ر "ايكوماجنيشوووون“برنامج شووووركة جنيرال الكتري ، عبر  -5

، لتحسووووين صووووورتها على نطاق له عالقة بالطبيعة االختراع بمامجال  فيمركزا تسووووويقيا 

عالمي اثر ما تعرضوووووووت اليها سووووووومعتها من انها األكبر عالميا في تلويث البيئات البرية 

  والبحرية والجوية عبر صناعاتهم المختلفة في ذل .
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 ( طاقة الما 30شكل )

 

 

 رياحطاقة ال (31شكل )
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وفتح مجموعة من المستشفيات والمدارس في  انا    P&Gشركة بروكتور  ند  تمبل   -6

 االفريقية.

 

 في مساهمتها المجتمعية في افريقيا حيال توفير مياه صالحة للشرب نقية.( 32شكل )

 

 لرعايات المجتمعية.لباعتماد منصب  ادارلهياكل  شركة نستله السويسرية، واعتماد -7

 

 

 هيكل شركة نستله ومنصب المسؤولية المجتمعية( 33شكل )
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شركة أبل االمريكية عبر سلسلة منتجاتها، في تبعية المنتج للعالمة االم عبر لون او   -8

 بالر م من تغير شكل التصميم اال ان االنتما  واضحتصميم او مادة صناعية ف

 

 

 عائلة منتجات أبل (34شكل )

كصورة عبر تعزيز المكانة  لدافع ما يعود على الذاتشركة جنرا  موتورز تعزز  -9

المجتمعية من جهة، ليصبح شعار عالمة الكاديال  كما لو كان الباج تصاميم يدخل في 

 التصنيع له األلماس والمعادن النفيسة. 

 

 

 (35شكل )
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 الفصل الثاني 

 ة الوسم ــــــــــــــــهوي

 

 الهوية عبر الوسم( 36شكل )

 

 

 نتزعها لما يعزز لتفرد فيما أنت بصدده من عالمة تجارية؟نخرج الهوية وتسنكيف 

هوية، حيث يمكن اعتمادها في اسووووتخراج الفيما يلي اسووووتعرف عبر محطات  لية اسووووتخراج 

لدين  فة أو أو لمجال علمي هوية لعالقة مع التراث، او مع الوطن، او ا قا أو لحضووووووووارة أو لث

لحواسيب أرادت ان تصمم لكامرة نالحظ كيف ان شركة لبيع ا، ففي االستعراف التالي سقومية

ئقة في النظر عن بعد، فنالحظ الحاسووووووووب بما له بعالقة مع طائر البوم، لما للبوم من قدرة فا

كيف ان التصووميم بدأ بالبوم كصووورة فانتزع من شووكل البوم زاوية، ثم أخذ بعملية  عادة تشووكيل 

 لفريد الذي  ل اليه.تل  الزاوية بما أدل الى التصميم ا
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 المرحلة االولى( 37شكل )

 

 المرحلة الثانية ( 38شكل )
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 المرحلة النهائية ( 39شكل )

 

 

وحيال الهوية بما يعزز للوسووم، ثمة دراسووات تعمقت بما يجعل منتجات وسوولع شووعب ما مختلفة 

ستخدم من مواد في عمليات ال تصنيع، وجميع عن شعب  خر، في التصميم وفي اإلنتاج وفيما ي

يجمع  هذه العناصووور تعتبر جز  ايضووواً مما يمكن ان يعزز للوسوووم، وكي نبسوووط نقول، ما الذي

السوووووولع البريطانية ويجعلها مغايرة عن تل  اإليطالية مثالً، أو تل  األلمانية عن االسووووووكندنافية؟ 

قافات على عن ذل ، الحظ الخبرا  من ان التباين بما يعزز لهوية فيما تصووووووونعه الث ولإلجابة

اً األلوان المستخدمة، وفيما يلي تنوعها عناصر ومنها نوع المواد المستخدمة في التصنيع وايض

 نستعرف عبر جدولين ذل .
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 ( األلوان عبر مزيج من الثقافات40شكل )

مقارنة بتل   أكثر( Flashyمع المنتجات اإليطالية االبهاج ) فاأللوان المستخدمة يغلب عليها

يالحظ انحسار ومد فيما بين نسب األلوان المستخدمة فيما بين  االسكندنافية، واأللمانية، كما

هذه الدول الثالث بنسب تكاد تكون ثابته، في حين ينحسر اللون الزهري واالخضر مع 

رنة ر في المنتجات األلمانية وال االسكندنافية مقاالمنتجات االسكندنافية، وال نجد األصف

 باإليطالية.

 

 ( المواد عبر مزيج من الثقافات41شكل )

 

فالدول الناطقة بالبرتغالية والبرتغال نجد اسووتخدام الخشووب في التصوونيع هو الغالب كمادة  البة 

لدول األخرل  ما العكس مع ا ية بن يةيليها مادة البالسوووووووتي ، وتنحسووووووور المواد المعدن مان  كاألل

 .واإليطالية واالسكندنافية
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م العالمة التجارية، وتجدر ا  على العوامل السووووابقة، نجد كيف ان للهوية دور في بنا  وسوووووبن

اإلشارة الى ان بعف السلع التجارية، تعمد إلضفا  هوية مستعارة ال تمت اليها بصلة لمنتجها 

الثقافة ب ذو عالقةعالمة المثلجات ها نداز االمريكية، التي عمد فيها السوووووووم  مثلالمحلي في 

 ويديةالس

 

 

 (42شكل )

 

 

 (43شكل )
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 (44شكل )

 

 

 

 

 (45شكل )
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 (46شكل )

 

 

 (47شكل )
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 الفصل الثالث

 الوسم حال امتدت قطاعاته وخدماته

 

 
تنظيم هوية العالمة التجارية، حين يقرر مجلس  دارة العالمة  يكمن الدور الفاعل في الوسووم في

، فيعمل كشووووووورطي مرور، ليمنحنا مجموعة من التجارية التمدد لقطاعات مختلفة أو خدمات

االستراتيجيات تختار منها ما يناسب ، من اجل ان تحافظ على أصول عالمت  التجارية وتتمكن 

فهنا  ست استراتيجيات في تبعية القطاعات أو ما يسمى من تنمية قيمتها في األسواق العالمية، 

 ذل  نجد:وفي  Sub brandبالعالمات التابعة للعالمة االم   

 استراتيجية العالمة المظلة  -1

 استراتيجية الجزر -2

 استراتيجية  -3

 نستعرف فيما يلي نموذج عن كل منها

 

   

 

 (48شكل )
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 (49شكل )

 

 

 

 (50شكل )
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 عالمات تابعة (51شكل )

 

 

 ( عالمات تابعة 52شكل )
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 للوسم: زما يلي عناصر التعزي

لة، الكلمات المسووتخدمة، األلوان، تصووميم الرسووالة: وتشوومل )سووياق الرسووا -1

 اإلطار، الرموز، حجم اإلعالن أو مساحته(

الوسووم المرتكزات: وهي تسووتخرج من نتائج المسووح الميداني بنا  على ما  -2

 SWOTيعزز المركز التسويقي و خذ بالحسبان نتائج 

ساللم العالقات: وهي تشمل كل رمز أو لون أو شخصية أو قطاع يرتبط  -3

 ارية بالعالمة التج

 الوسم المركز التسويقي: وهو ما تتفرد به العالمة مقارنة بالمنافسين -4

الصووووووورة الشوووووواملة الموحدة: وهو الجانب المنظور حال كانت رسووووووالتنا  -5

  عالنية أو متلفزه، حيث يعزز لها عبر قالب موحد في )الفكرة والتصميم(

 
 

 العالمة تسلسل
 التجارية

الوسم 
عبر 

 التصميم

 وسم مرتكزات
  المةالع

وسم ساللم 
 العالقات

وسم المركز 
 التسويقي

1 B&H االبداع  الخفة الذهب 

2 Mc 
Donald’s 

وجبة سريعة  
 الموادخالية من 

 مصنعةال

بطاطس 
 شبس
 كوال

 هامبر ر
 اميركا

 الوالدية

3 Marlboro الخيل 
رعاة 
 البقر
 

 اميركا التحكم
روح 

 االستكشاف
 رعاة البقر

 الحرية
 التحكم

4 Ikea  ستغالل ا
 المساحات

 المرونة 

5 Volvo  االمان  العائلة 

6 Benetton  مشهد
 للحياة

التنوع عبر  هموم البشر اتحاد االلوان
 ثقافات البشر
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 (53شكل )

 

 

 

 (54شكل )
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 (55شكل )
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 (56شكل )
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 الوسم عبر أثر البصمة:

 

 

 ( ثالث تصاميم لشعار بصمة الشهيد 57شكل )
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 الفصل الرابع

 

 من وحي وسم العالمات المسجلة فعالياتنماذج من 

 
الى الحمالت  فباإلضوووافةنقصووود بالفعاليات، البرامج المصووواحبة في الترويج للعالمة المسوووجلة، 

وسوووووب براند مع عالمة االعالنية ثمة أنشوووووطة تمتزج فيها الرعايات المجتمعية والمسوووووابقات و

السوووواعات كرموز  )الحظاهير للترويج، او حتى لمعالم ورموز جغرافية أخرل، او اعتماد مشوووو

شاي ضمن اعالن للبريطانية،  ساليب شرب ال سويسري، والخيول للعرب( ، ضع أ في البن  ال

 او ضمن نطاق المدينة.

 

 أوال: شركة فورد 

 

وداتها بمجلة التايمز االمريكية تبين فيها مجهعمدت شووركة سوويارات فورد رعاية نسووخة ملحقة 

مشوووواريع من تطوير أدا  مركباتها والحفاظ على الغابات  الحرارية عبرفي الحد من االنبعاثات 

 الماطرة في االمازون.

 

 

 ( رعاية  ابات االمازون الماطرة عبر فورد58شكل )
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 سيارة ناتج عمليات احتراق الوقود الما ( 59شكل )

 

 

تدشن بعد مركبات في نفس العام تكون صديقة الفعاليات وان كانت محدودة األثر، فهي لم 

( التي تحول عمليات االحتراق الى ما ، لكن هي 59شكل ) اإلعالن،للبيئة كالتي تظهر في 

 مجرد أبحاث تطويرية، مع علمنا ان المركبات مصدر من مصادر تلويث البيئة أساساً.

 

 

 ثانيا: شركة اكيا

ضمن نمط حياة  وأضحتلها التجارية حين نجد أسلوب تسويق منتجاتها خرجت من محا

الجمهور في الشوارع والحافالت، فذل  نشاط تسويقي  ير تقليدي يعزز لوسم عالمة ايكيا 

 ذات األثاث المرن الذي يتأقلم مع أي مساحة متاحة لدي .

 

 

 ( منتجات اكيا استراحات في الطرق العامة60شكل )
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 الثا: الحملة التوعوية المجتمعية "غراس"ث

 

وهي حملة توعوية لتوعية الجمهور للوقاية من المخدرات في الكويت، فهي اذ اعتمدت مسار 

تقدم هداياها  الهليكوبتروقع ممكن في التوعية بجعل طائرات  أكبراالبهار من اجل احداث 

لن ينساه الطلبة وال وسائل االعالم  اثنا  الطابور الصباحي للطلبة في المدارس، األسلوب الذي

 الحملة التوعوية في التعريف للحدث. عالميا، وهو ما يتفق مع وسم  اطيتهفي تغ

 

 

 ( الهدايا بأساليب مبهرة 61شكل )

 

 

 

 ماستركارد رابعا: 

 

التسويقية، والتي تتضمن تعمد العالمات التجارية العالمية الختراق األسواق العالمية عبر مزيج من األنشطة 

اراثونات والتواجد في نقاط البيع والتحالف مع من يمكنهم تجارياً من النطاق النشر اإلعالني والمسابقات والم

الجغرافي الذي يستهدفونه، وفي الغالب، وهو االمر التقليدي الذي دأبت عليه العالمات التجارية، أن تستهدف 

د عبر اإلعالن  عالنية تعريفية بما لديها من سلع وخدمات،  ير أننا نج السوق الجغرافي المقصود عبر حملة

ليس عبر التواجد في كال البلدين و نما  يالتالي ما يلفت األنظار حيال استهداف السوقين البرازيلي واألرجنتين

يقية االسووووتراتيجية التسووووو ثمة عناصوووور للحكم على نجاحعبر التواجد في موقع جغرافي  خر وهو روسوووويا، ف

فكان من الذكا ،  Work smart don’t work hardللخطة التسوووووويقية ولإلعالن، حين تعتمد على مقولة 
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حين اختارت الشووركة المالكة لبطاقة الماسووتركارد أن تعزز لوجودها في هذين السوووقين عبر توقيت لن تشوو  

ال وهو مونديال كأس العالم لعام فيه ابدا بطاقة ماسوووووووتركارد  من أن جميع جماهير البلدين يتابعون أحداثه ا

افي بعيد عن كال البلدين، ليكون في روسوووويا، أما سووووبب اختيارنا ألن يكون هذا وذل  عبر مكان جغر 2018

اإلعالن هو ما يصووولح للترشووويح كفائز فهو السوووتيفائه لمجموعة من العناصووور، العناصووور التي أدرجناها في 

ي يمكن ن تصوميم اإلعالن بالر م من انه لم يكن موفقا بالشوكل الذالجدول المبين أدناه، وتجدر اإلشوارة الى أ

 أن يصمم فيه،  ير أنه يستحق )كاستراتيجية استهداف( أن يكون الفائز. 

 

 

 (62شكل )

 

 

 خامساً: الروابط المجتمعية لدى العالمات التجارية

لم تكتفي العووديوود من العالمووات التجوواريووة بعمليووة بيع منتجوواتهووا للعمال  لينتهي دورهووا بعوود 

كل من تبضع من منتجاتها كي يشكلوا روابط  قامت بتدشين روابط تجمععمليات البيع، بل 

لهم، والقصوود يكمن في تعزيز الوال  للعالمة التجارية واسووتمرارية جعل المنتسووبين للرابطة 

 :ن لعالماتهم، فنجدبمثابة مسوقي
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على سبيل المثال تدشن برنامجاً تعلن فيه عن سفرا  لها في كافة الدول شركة بيبسكو   -أ

في الغالب يكونون من طلبة المدارس والجامعات والشخصيات  التي تنشط بها، والسفرا 

 .المجتمعية

 

 (63شكل )

 

 

 مسابقة المسؤولية المجتمعية في تنمية المجتمعات ومرافقها  (64شكل )
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 سفرا  عالمة بيبسي  (65شكل )

 

 للدراجات النارية  شركة هارلي دافدسون -ب

 

االسوووتكشوووافية عبر القارات للمنتسوووبين  لإلعالن عن برنامج من الرحالتالشوووركة تعمد 

 للرابطة 

 

 

 

 (66شكل )     
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 (67شكل )

 

a.  الليغوشركة 

 

ينتظم في رابطتها الماليين من المنتسوووووووبين وهي تظم قائمة كبيرة من أسووووووواتذة  

سبين عن كل جديد يطرح  جامعيين وليس األطفال واليافعين فحسب، لترشد المنت

 .في األسواق

 

 
 الرابطة لليافعين مجلة  (68شكل )
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 سادساً: أنشطة بما ينسجم ومحور ما تقدمه العالمة من منتجات

 ة جونسون  ند جونسونعالم -أ
الحود من حواالت موا يتعرف اليوه األطفوال من حوادث اثنوا  قيوادة تعمود العالموة لفكرة 

" بتوزيع خوذ safe kidsمشووووروع باسووووم "أطفال  منون   طالقالدراجات الهوائية عبر 

تنبيه المارة، وهو ما أدل لتخفيف نسوب الحوادث بشوكل عالمي بأسولوب ذكي  وأجراس

 وبمبلغ بسيط.

 

 
 

 الفراغ بأوقاتوتشجيع موظفيها بالتبرع  دزنيوالت كة رش -ب

من فعاليات ترفيهية فهي تشجع موظفيها للتبرع بساعات فرا هم لشرائح فعبر ما تقدمه 

شفيات األطفالالمرضى من  سن في المست سرور بما يدخل ا وكبار ال ويبهجهم  بأنفسهمل

 .ذويهممع 

 

b. الغازي مشروب جونز 

 ير تقليدي في التعزيز لوسووم العالمة،  بتعمد عالمة جونز للمشوووبات الغازية ال سوولو         

ما يكون للعمال ، عبر تصوووووووير صووووووورة فوتو رافية لعائلت  وجعلها تصووووووميما  أقربلجعلها 

ئي مسوووقا للعالمة حين تدعوا جميع افراد العائلة واالصووحاب للقنينة، وهو ما يجعل  بشووكل تلقا

 لشرائها.
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 صورة من اختيار الوالدة تصميم لعالمة جونز (69شكل )

 

 

 
 

 يتبارا في الترويج لها كافة الشرائحتصاميم متاحة للجميع  (70شكل )
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 سابعاً: المشاهير

، يخضعون لنهج علمي لالعتماد  يرهم المشاهير سوا  من نجوم السينما أو الرياضة أو

في الترويج لمنتجات العامة التجارية، فما لم يعزز هذا النجم عبر سمعته وصورته التي 

عبرت به العالمة عن نفسووها، واال الميزات والصووورة التي شووكلها في االذهان وسوولوكه 

 فال يعتمد النجم. 

 

 

 مايكل جوردن ونايكي( 71شكل )

 

 دين زيدان واودياالعب زين ال( 72شكل )
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 سابعاً: في صورتين متباينتين للعالمة 

 

 بقعة خضووووووورا على انها تاريأ، وللعرب يتم الترويج لها على انها ال ألميركابريطانيا 

 وانشطة ترفيهية.

 
 على انها مفعمة باألنشطة  ترويج صورة لندن للعرب( 73شكل )

 

 ترويج صورة لندن ألميركا على انها تاريأ( 74شكل )
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 ثامنا: وسم الشريحة المستهدفة

UBS   أل نيا يستهدف بخدماته شرائح ا سويسريبن 

 

 

 

 الغرباعالنين لشريحتين مختلفتين من األثريا ، شريحة العرب وشريحة ( 75شكل )

 

 كيف يكون؟  (9)اليها في الشكل  أشرنافي التعبير عن الركائز التي 

 

ائز )الميزة البيعية الفريدة( مع كل عالمة تجارية تتعدد أسوواليب التعبير عن الركذل  أنه 

حتى ولو كانت الركيزة موحدة في مثل )اعتماد التكنلوجيا( في انجاز المعامالت، ففيما 

 نستعرف لثالث عالمات تجارية تبين لركيزة التكنلوجيا وفق ما يلي:يلي 
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 التكنلوجيا في انجاز المعامالت البنكية( 76شكل )

 

 

 
 

 وجيا في العمليات المصرفية التكنل
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 شركة كمبيوتر وعنصر السرعة باعتماد أساليب تكنلوجية 

 

 

 

 ةـــــــــــــخاتم

 

يشكل مزيج تواصله مع شرائحه المستهدفة عبر وعليه فان اسم رواج العالمة )الوسم( 

 ، ما تمليه عليه مرتكزات نتائج المسووووح الميداني والتفضوووويالت التي أشووووار اليها العمال

وهو ما يبين لعالقة وطيدة فيما بين رسوووووووالة العالمة والهدف المرجو تحقيقه والمركز 

 ات.التسويقي الخاص بها والذي يجعلها متفردة عن نظرائها من العالم

وهو ما يجعل عالمات تجارية ومسجلة ترتقي في األسواق وال  من قبل العمال  وسعرا 

 ى االستمرار فتنسحب لتعلن عن موتها.في األسواق المالية، وأخرل ال تقول عل

 

 

 

 

 تم بحمد هللا
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 كتب للمؤلف
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 المؤلف في سطور

 

 

 زهير منصور المز يدي  د.        

 المواقع االلكترونية:

 www.zumord.net 

 ww.qeam.orgw 

 :APPSتطبيقات 

 زهير المزيدي )زمرد( -1
 برامجنا التدريبية -2

 

 الخبرة:سنوات 

التلفزيوني والتأسيس  والتسويق واإلنتاجعاما في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية واإلعالمية  30أكثر من 

 كات الخاصة. للهيكلة اإلعالمية والعالقات العامة في المؤسسات الحكومية أو الشر

 العملية:الخبرات 

 .1984لتطبيقي والتدريب مؤسس  دارة العالقات العامة واإلعالم في الهيئة العامة للتعليم ا .1
 (.1985للدعاية واإلعالن ) T.Cمؤسس ورئيس مجلس  دارة شركة  .2
 .1986مؤسس  دارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .3
 1991 نتاج األفالم الدعائية التلفزيونية. مؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في .4
 1994 الكويت.تصدر في  أكاديمية(تسويقية  أسواق. ) عالنيهرئيس تحرير مجلة  .5
، القنوات التلفزيونية (1995)الكويت سبوت إلدارة اإلعالن التجاري في تلفزيون دولة  عام شركةمؤسس ومدير  .6

 .الثالث، العامة والرياضية واالجنبية
 2000العرب " لالستشارات اإلعالمية والتسويقية  اإلعالميون“مؤسسة عام ر مؤسس ومدي .7
 2008 –العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةارة مجلس  د رئيس .8
 .2001خبير  عالمي معتمد لدل  رفة تجارة وصناعة الكويت .9 

http://www.zumord.net/
http://www.qeam.org/
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 :الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996عام  I.A.Aريكية االمالدولية اإلعالن  جائزةعضو لجنة التحكيم  .1
 لندن. – 1999عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لإلعالن عام  .2
 جامعة الكويت. اإلعالني،عضو لجنة التحكيم لجائزة االبداع  .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراب  د االعالنية  عضو لجنة تحكيم جائزة )كريا( .4
 2010عضو لجنة تحكيم جائز )سوبر براند( البريطانية  .5
جمعية  -جمعية التسوق الخليجية  -اإلعالن الدولية  الدولية: جمعيةعدد من الجمعيات اإلعالمية يتمتع بالعضوية في  .6

 التسوق األمريكية.
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

 من الجوائز الدولية في مجال اإلعالن أبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن الشرق األوسط على عددحائز  .1
 .1992برشلونة  -وأوروبا 

  عالنيةمنظمة  ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةرشح لمنصب نائب رئيس مجلس  دارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن  .2
  1996-امريكية

 1999عضو مؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالن   .3
 2013الكويت قلد جائزة منتدل االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية في  .4

 

 المؤلفات:

اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهيئة  ، دار ذات السالسل للنشر، تم1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداع  .1
 ا سيوية.، واعتمد كمقرر تدريسي في  حدل الجامعات 1985طبيقي والتدريب العامة للتعليم الت

مؤسسة الكويت  -الخليجي معة مفتوحة لدول مجلس التعاون انشا  جا وأضوا  علىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .2
  1985العلمي، للتقدم 

 .1994 - نشا  بن  النصوص  .3
 .1995-المكتب اإلعالمي للتنمية  .4
 .1994حترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم القوانين اال .5
 2006التسويق بالعاطفة  .6
 2006 االطفال(التسويق بالشريحة المستهدفة )شريحة  .7
 2006تسويق أنماط الحياة  .8
  2006التسويق بالحواس الخمس  .9
  2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .10
 للنشر، ومكتبة جرير، دار  نجاز 2010قوة العالمات التجارية  .11
، وجامعة دار الحكمة في )برنامج معتمد في الجامعة ا سيوية المفتوحة في ماليزيا 2010تفعيل القيم وممارستها  .12

 تعليمية دوليا( .المؤسسة ال(، ومعتمـــــــد في )عشرات اةجد
 2010استكشاف القيم  .13
 2010محفز القيم  .14
 )باللغة التركية( 2010حركة الكامرة في القصص القر ني  .15
 2012تفعيل الحواس  .16
 2013تحويل القيم  لى منتجات  .17
 2014تحويل المشاعر  لى منتجات  .18
 2014في استنساخ فكر العظما   .19

 

 االذاعية والتلفزيونية:البرامج 
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 ساعة  ذاعية مع  ذاعة دولة الكويت، سلسلة توثق صناعات اإلعالن والتسويق والعالقات العامة. 600 -1
 TRTقطر، دبي، وتركيا  - ةمحطات  ذاعية وتلفزيوني استضافات عبر -2

 

 :Social innovationsفي مجال  بداع المشاريع االجتماعية 

المخدرات، عبر تشكيل مجلس بعضوية وزارات الدولة وجمعيات المجتمع  مشروع " راس" للوقاية من  فة -1
، أشادت ملكة السويد بنتائج المشروع ضمن 2005-1999الكويت،المدني ومؤسسات القطاع الخاص في دولة 

 جولتها في معرف دولي بما حققه المشروع من نتائج، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا.
رشيف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السودان، لنقل خبراتنا في تدشين و دارة مشروع " وقف األ -2

 2017اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.جوائز 
مشروع "سما" سوق منتجات االيتام، مقدم لبيت الزكاة الكويتي، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها  -3

 2016د ماليه عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.مراكز لموار
قرل اليمنية، عبر حلقات تحفيظ القر ن، لالرتقا  مشروع "سمر" سوق منتجات القر ن، مع مجموعة من ال -4

بالحافظ كي يكون مشغال لقيم القر ن ومفاهيمه، ال حافظا فقط، عبر برنامج أدرناه دوليا بعنوان "تحويل القيم 
 2017ن نواة لسوق للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرل.لمنتجات" ما تمخف ع

شبابية من مختلف دول العالم، لدعم قضايا العمل اإلنساني والحث عليه بشكل مشروع "أسوار" لشبكة بسواعد  -5
 2017تطوعي.

لتواصل جز ، لتعزيز مفاهيم القيم اإلنسانية عبر وسائل ا 100 طالق مشروع )تأملت(، عبر موسوعة من  -6
 االجتماعي بشكل أسبوعي.

 علميمؤسسة الكويت للتقدم ال 1986مشروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -7
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