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 هاش تاغ 

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

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

 بنشاطات يوم مييب للتطوع   يوم مييب للتطوع   

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

. يُرىج اس تخدام هذا الهاش تاغ دلى املشاركة ابلتغريدات  الفاعلني يف اجملمتع   املشاركون يف مييب ورشاكهئا وخّرجيهيا و

عادة تغريدها ونرشها والقيام ابلرتوجي ادلعايئ  عرب احلساابت  ىل الكثري  والصور وغريها من احملتوايت اليت جيوز ا  ال خرى وا 

 من املتابعني.  

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

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

 التواصل الاجامتعيمنّصات 

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

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

ىل أ سامء املس تخدمني  والسفارة ال مريكيّة يف بدلك )املوجودة عىل الرابط أ دانه(   IREXintelو@ USMEPI@ال شارة ا 

 من أ جل التفاعل بشلك أ وسع والوصول ا ىل رشحية أ وسع من الناس. 

 

 فيس بوك
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 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. USMEPIال شارة ا 

 

 

 اخلارجيّة ال مريكّية والسفارات عىل الفيس بوك وزارة  

https://www.facebook.com/usdos 

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

Facebook.com/usdos/app/128953167177144   جياد بدلك ال ّم يف القامئة وذكر سفارته يف منشوراتك ميكنك ا 

عىل وسائل التواصل الاجامتعي. ترغب السفارات يف سامع أ خبار مّعا تقوم به يف الربانمج وقد تشارك احملتوى اذلي تضعه,  

 عىل سبيل  املثال. 

@USEmbassyAlgiers 

@USEmbassyBaghdad 

@jordan.usembassy 

@usdos.tunisia 

@USEmbassyBeirut 

@USConGenJerusalem  

 

 المجلس الدولي للبحوث والتبادالت

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

وييتحريرنعتمد على خّريجي ميبي وشركائها من أجل  الرسميّة على الفيسبوك. والتبادالتالمجلس الدولي للبحوث صفحة 

 .الفيسبوك على منشوراتك في  IREXinternational@المحتوى، لذلك يُرجى منك اإلشارة إلى تروي    جي

 كؤشركا

 على العثور  يمكنك بك، الخاصّ  MEPIDayofService# نشاط أجل من جمعيّة أو محليّة منّظمة مع شراكة أقمت إذا

 !أيًضا هاإلي واإلشارة االجتماعيّ  التواصل وسائل على اروابطه

 تويتر 
 

@USMEPI (https://twitter.com/usmepi ) –  المتّحدة والشرق األوسطمبادرة الشراكة بين الواليات  لبرنامجالحساب الرسمّي 

 يمكنك توقّع إعادة التغريدات. – هذا الحساب مع حسابك   يتفاعلسوف التابع لوزارة الخارجيّة األميركيّة. 

https://www.facebook.com/USMEPI
https://www.facebook.com/usdos
https://www.facebook.com/irexinternational/
https://twitter.com/usmepi


@StateDept (https://twitter.com/StateDept )-  هذا الحساب   يتفاعللن لوزارة الخارجيّة األميركيّة. الحساب الرسمّي

 البرنامج.  من المستجدات ابرزقد ينشر  همباشرةً مع حسابك ولكنّ 

  - )missions1/members-states-lists/united/https://twitter.com/StateDept(السفارات األميركيّة على تويتر 

ابحث عن حسابات بلدك يمكن ان تجد فيها حسابات السفارات األميركيّة المختلفة في جميع أنحاء العالم. هذه قائمة على تويتر 

 يجوز إعادة تغريد تغريداتك. –أسماء المستخدمين الخاّصة بها في تغريداتك األّم واذكر 

 

@IREXintl (https://twitter.com/IREXintl ) –  للمجلس الدولي للبحوث والتبادالت. يجوز لهذا الحساب الحساب الرسمّي

 البرنامج.  من المستجدات ابرزمنشوراتك أو نشر إعادة تغريد 

https://twitter.com/StateDept
https://twitter.com/StateDept/lists/united-states-missions1/members
https://twitter.com/IREXintl
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