
  منشأة عبد الكريم الفنيدل القانونية

  هيزيد عليه: خدمات وصفحة للخدمة مع طلب الخدمة)الرسالة والرؤية والهدف عادي ( موقع منشأة محاماة
 word, pdf, PowerPointل ملفات للتحميصفحة 

  مواقع محامين وهكذاروابط هامة (موقع وزارة العدل)، في الرئيسية: 

  ب معاهم (قريبا تحميل تطبيق المنشأة)وزرار قوقل بالي واب ستور مكتأو رابط  في الفوتر:

بس هنضيف على الخدمات العادية  يكون ليها هوفر بالضبط زي مزود وحركات يعنيالخدمات في الرئيسية 
  التسوية -الوساطة  –الموجودة في اي موقع محاماة التوثيق 

  فروع 7او  6في اتصل بنا الزم يكون فيه فروع واضافة فرع بردو المنشأة عندهم 

  مثال (Ninja Forms)قسم للوظائف فورمة 

  نشرة بريدية

  الوتسآب

  وفيه نشرة بريدية بوب آب لبيانات االتصال

  مفيش مدونة

  (فورمة) الزم يكون فيها اختيار فرع من الفروع المتضافة والطلب يتبعت وهما يكلموه يدوله معاد حجز موعد

  طلب استشارة (فورمة)

  المحامي مدونة

  ورسالة وأهداف (سيرة ذاتية) هيكونلها زي رئيسية فيها نبذة -1

  فيه فيديوهات وصور بعناوين تحتها المحامي عبد الكريم في اإلعالمو

  تاعته اليفب + قسم تظهر فيه التويتات بتاعته لألخبار متحرك ومهم جدا عايز حاجة زي شريط إخباري

  (متقسمة أقسام زي مزود) وصفحة لكل مدونة المحامي مدونة -2
  وفوتر فيه السوشيال تواصل مع المحامي  -3

  وفيه نشرة بريدية وب آب لبيانات االتصالب

  

  https://twitter.com/LiveLaw2030 اليف القانون

 بردو زي رئيسية مستقلههيبقالها  -1
  النبذة

  الرسالة
  األهداف

  الرؤية



في صفحة تويتر واألهم الفيديو دا: هتالقي معظمهم 
https://www.youtube.com/watch?v=PNgt47R__oE&feature=youtu.be  

  التعاون) –الشمولية  –قيم المجموعة (االحتراف 
  :زي المدونة المواضيع
 قانونيةال -
 الشرعية -
 القضائية -
  نظمةمستجدات األ -

 زي البلوج مثال بس مع فورم اشتراك الخدمات هيبقى فيه برامج بصفحة للبرنامج بدل -2

  البرامج

 لقاءات عامة -
 منشورات علمية -
 دورات قانونية -
 معونات قضائية -
 لقاءات مع متخصصين -
 بحوث قانونية -
 تدريبات عملية -

  مهم يكون فيه في الرئيسية أخر أخبار وفعاليات اليف القنوان عبارة عن صور وفيديو مع عنوان

  زي المدونة بدون فورم )منصة التدريب والبحوث العلمية(صفحة لكل من  -3
 لقانون موجود في الفيديو بدون أسماء أقسام بس:فريق اليف افي الرئيسية يكون فيه  -4

 مؤسسون -
 مديري برامج وأقسام -
 مشرفين -
 أمناء البحوث العلمية -
 فريق سفراء اليف القانون -

  فوتر فيه حسابات السوشيال والعنوان واالتصال وزرار للواتسآب -5


