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 هاش تاغ 

#MEPIDayofService2021   -    هذا هو الهاش تاغ اذلي ستس تخدمه من أ جل مشاركة خططك وجناح نشاطات  يوم

الهاش تاغ  تقميه.س  اذلي    مييب للتطوع   هذا  اس تخدام  املرتبطة   يُرىج  احملتوايت  من  وغريها  والصور  التغريدات  مشاركة  دلى 

 .بنشاطات يوم مييب للتطوع   يوم مييب للتطوع

#Climate&Enviroment  -  اله هو  تتعلق   ش تاغا هذا  جناح  قصص  أ و  أ نشطة  خطط،  أ ي  ملشاركة  ستس تخدمه  اذلي 

    ، حول "تغري املناخ والقضااي البيئية".2021مبوضوع يوم مييب للتطوع الإفرتاض 

#USMEPI  -    هذا هو الهاش تاغ الرئييس من أ جل منشورات وسائل التواصل الاجامتعي اكفّة اليت يقوم مبشاركهتا  املشاركون

. يُرىج اس تخدام هذا الهاش تاغ دلى املشاركة ابلتغريدات والصور وغريها  الفاعلني يف اجملمتع     ا وخّرجيهيا ويف مييب ورشاكهئ

ىل الكثري من املتابعني.    عادة تغريدها ونرشها والقيام ابلرتوجي ادلعايئ  عرب احلساابت ال خرى واإ  من احملتوايت اليت جيوز اإ

قد ترغب أ يًضا يف اس تخدام الهاش تاغ اخلاّص ابملنطقة أ و البدل حيث ختدم جممتعك من أ جل   -الهاش تاغ الإقلميي وداخل البدل 

جيابيّة حول كيف ميكن ملواطين منطقتك أ و بدلك مساعدة بعضهم  #اجلزائر، مثاًل:   نرش أ خبار اإ

 منّصات التواصل الاجامتعي

، نشّجعك عىل  MEPIDayofService2021# ومناقشة  كجزء من هجود الرتوجي ادلعايئ ملساهامت خّرجيي مييب يف جممتعاهتم

رشاك الناس يف نشاطاتك والرتوجي لها علنًا عىل جممتعات وسائل التواصل الاجامتعي املنشورة دليك. كام نشّجعك عىل   الإشارة  اإ

@ املس تخدمني  أ سامء  ىل  أ جل    IREXintelو@  USMEPIاإ من  أ دانه(  الرابط  عىل  يف بدلك )املوجودة  والسفارة ال مريكيّة 

ىل رشحية أ وسع من الناس. التفاعل بشلك أ وسع والوص  ول اإ



 فيس بوك 

 مبادرة الرشاكة بني الولايت املتّحدة والرشق ال وسط )مييب( 

https://www.facebook.com/USMEPI 

احملتوى، ذلكل يُرىج منك    و تروجي     حترير  صفحة مييب الرمسيّة عىل الفيس بوك. نعمتد عىل خّرجيي مييب ورشاكهئا من أ جل  

ىل @  يف منشوراتك عىل الفيس بوك.  USMEPIالإشارة اإ

 

 وزارة اخلارجيّة ال مريكّية والسفارات عىل الفيس بوك 

https://www.facebook.com/usdos 

 تضّم صفحة وزارة اخلارجيّة ال مريكيّة عىل الفيس بوك قامئة ابلسفارات ال مريكيّة عىل الفيس بوك: 

جياد بدلك ال ّم يف القامئة وذكر سفارته يف منشوراتك عىل وسائل التواصل الاجامتعي. ترغب السفارات يف سامع أ خبار   ميكنك اإ

به يف الربانمج وقد تشارك احملتوى اذلي تضعه, عىل سبيل  املثال.مّعا تقوم 

 اجمللس ادلويل للبحوث والتبادلت 

https://www.facebook.com/irexinternational/ 

و تروجي   حتريرنعمتد عىل خّرجيي مييب ورشاكهئا من أ جل  عىل الفيس بوك. صفحة اجمللس ادلويل للبحوث والتبادلت الرمسيّة

ىل   يف منشوراتك عىل الفيس بوك.   IREXinternational@احملتوى، ذلكل يُرىج منك الإشارة اإ

 ك ؤ رشاك

ذا أ مقت رشاكة مع منّظمة حمليّة أ و مجعيّة من أ جل نشاط  اخلاّص بك، ميكنك العثور عىل   MEPIDayofService2021#اإ

لهي اروابطه  ا أ يًضا! عىل وسائل التواصل الاجامتعّي والإشارة اإ

 

  أ نس تغرام

 مبادرة الرشاكة بني الولايت املتّحدة والرشق ال وسط )مييب( 

 https://www.instagram.com/us_mepi/ 

https://www.facebook.com/USMEPI
https://www.facebook.com/usdos
https://www.facebook.com/irexinternational/
https://www.instagram.com/us_mepi/


احملتوى، ذلكل يُرىج منك   و تروجي    حترير  . نعمتد عىل خّرجيي مييب ورشاكهئا من أ جل  أ نس تغرامصفحة مييب الرمسيّة عىل 

ىل @  . أ نس تغراميف منشوراتك عىل  USMEPIالإشارة اإ

 

  أ نس تغرام وزارة اخلارجيّة ال مريكّية والسفارات عىل 

 https://www.instagram.com/statedept/ 

ميكنك اإجياد بدلك ال ّم وذكر سفارته يف منشوراتك عىل وسائل التواصل الاجامتعي. ترغب السفارات يف سامع أ خبار مّعا  

تقوم به يف الربانمج وقد تشارك احملتوى اذلي تضعه, عىل سبيل  املثال

 رشاكؤك 

ذا أ مقت رشاكة  اخلاّص بك، ميكنك العثور عىل   MEPIDayofService2021#مع منّظمة حمليّة أ و مجعيّة من أ جل نشاط اإ

لهيا أ يًضا!   روابطها عىل وسائل التواصل الاجامتعّي والإشارة اإ

 

ن     لينكد اإ

 مبادرة الرشاكة بني الولايت املتّحدة والرشق ال وسط )مييب( 

 mepi/-initiative-partnership-east-middle-https://www.linkedin.com/company/us   

نصفحة مييب الرمسيّة عىل   احملتوى، ذلكل يُرىج منك   و تروجي     ريرحت  . نعمتد عىل خّرجيي مييب ورشاكهئا من أ جل  لينكد اإ

ىل @ نيف منشوراتك عىل  USMEPIالإشارة اإ  . لينكد اإ

 

ن وزارة اخلارجيّة ال مريكّية والسفارات عىل ال   لينكد اإ

 https://www.linkedin.com/company/doscareers/   

جياد بدلك ال ّم وذكر سفارته يف منشوراتك عىل وسائل التواصل الاجامتعي. ترغب السفارات يف سامع أ خبار مّعا تقوم   ميكنك اإ

قد تشارك احملتوى اذلي تضعه, عىل سبيل  املثال.به يف الربانمج و 

https://www.instagram.com/statedept/
https://www.linkedin.com/company/us-middle-east-partnership-initiative-mepi/
https://www.linkedin.com/company/doscareers/


 اجمللس ادلويل للبحوث والتبادلت 

 https://www.linkedin.com/company/irex/   

نصفحة اجمللس ادلويل للبحوث والتبادلت الرمسيّة عىل ال  و تروجي    حترير. نعمتد عىل خّرجيي مييب ورشاكهئا من أ جل  لينكد اإ

ىل  نيف منشوراتك عىل ال   IREXinternational@احملتوى، ذلكل يُرىج منك الإشارة اإ  .لينكد اإ

 رشاكؤك 

ذا أ مقت رشاكة مع منّظمة حمليّة أ و مجعيّة من أ جل نشاط  اخلاّص بك، ميكنك العثور عىل   MEPIDayofService2021#اإ

لهيا أ يًضا!   روابطها عىل وسائل التواصل الاجامتعّي والإشارة اإ

 

 تويرت

 

@USMEPI  (https://twitter.com/usmepi  )–    الرمسّي املتّحدة  لربانمج  احلساب  الولايت  بني  الرشاكة  مبادرة 

عادة التغريدات.  – هذا احلساب مع حسابك   يتفاعل سوف التابع لوزارة اخلارجيّة ال مريكيّة.  والرشق ال وسط  ميكنك توقّع اإ

@StateDept  (https://twitter.com/StateDept  )-    .ال مريكيّة اخلارجيّة  لوزارة  الرمسّي  هذا      يتفاعل لن  احلساب 

 الربانمج.   من اتاملس تجد ابرزقد ينرش  هاحلساب مبارشًة مع حسابك ولكنّ 

( missions1/members-states-https://twitter.com/StateDept/lists/unitedالسفارات ال مريكيّة عىل تويرت )

-  

احبث عن حساابت بدلك ال ّم  ميكن ان جتد فهيا حساابت السفارات ال مريكيّة اخملتلفة يف مجيع أ حناء العامل. هذه قامئة عىل تويرت 

عادة تغريد تغريداتك. جيوز   –أ سامء املس تخدمني اخلاّصة هبا يف تغريداتك  واذكر   اإ

 

@IREXintl (https://twitter.com/IREXintl )–   احلساب الرمسّي للمجلس ادلويل للبحوث والتبادلت. جيوز لهذا

عادة تغريد   الربانمج.  من املس تجدات ابرزمنشوراتك أ و نرش احلساب اإ

https://www.linkedin.com/company/irex/
https://twitter.com/usmepi
https://twitter.com/StateDept
https://twitter.com/StateDept/lists/united-states-missions1/members
https://twitter.com/IREXintl
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