


Ayman Qarout أيمن قاروط 

يعمل ايمن  في مجال اإلعالم االجتماعي والتسويق االلكتروني منذ عام 2010  م، 

حيث يركز على مساعدة الشركـات في االنتقـال مـن العالم التقليـدي إلـى اإلعــالم 

االنترنت  على  وتواجدها  سمعتها  بناء  فيه،  والتفوق  للتميز  مساعدتهم  والجديد،  االجتماعي 

وشبكات التواصل االجتماعي المختلفة وتشكيل استراتيجيات لها لتتميز في هذا المجال.

عمل أيمن لعدة شركات ومؤسسات في فلسطين والوطن العربي، من هذه الشركات:

طالب  من  األفراد  ومئات  فلسطينية  شركة   30 من  أكثر  بتدريب  أيمن  قام  لذلك،  باإلضافة 

وموظفين في مجال االعالم االجتماعي والتسويق االلكتروني، من مختلف جامعات فلسطين وفي 

برامج تدريبية مختلفة.

حالياً يرأس أيمن شركة ”إنطلق“ للتسويق اإللكتروني والتي تأسست عام 2013 .

اإلعالم  مجال  في  لها  عمل  التي  للشركات  أيمن  بها  قام  التي  اإلنجازات  على  االطالع  يمكنك 

على                                   أيمن  متابعة  ويمكنك   .  Linkedin على  ملفه  بزيارة  االلكتروني  والتسويق  االجتماعي 

موقعه االلكتروني وشبكات التواصل االجتماعي المختلفة.

مستشار ا�عالم االجتماعي والتسويق ا�لكتروني

https://www.linkedin.com/in/aymanqarout
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Contact Info
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موقعه االلكتروني

http://bit.ly/1RQqpZa
http://linkd.in/1RQqjke
http://bit.ly/1Nsuxhl
https://www.facebook.com/qarout88
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هذا الكتيب سيساعدك كثيراً إذا كنت:

االعالم  التسويق باستخدام  مجال  في  وظيفة  على  للحصول  طريقة  أفضل  عن  تبحث  خريجاً،      •

االجتماعي وااللكتروني.

•    موظفاً أو خبيراً، تريد تغيير تخصصك إلى عالم اإلعالم االجتماعي الشيق.

كثيراً ما نسمع أن االعالم االجتماعي أصبح من متطلبات العصر، حيث من الصعب أن تجد أحداً ال 

يملك حساباً على فيسبوك، تويتر، إنستاجرام وغيرها. هذا التغير الكبير في كيفية استعمالنا 

تسويقية  كأداة  االجتماعي  االعالم  الستخدام  والمسوقين  الشركات  دفع  ما  هو  لالنترنت 

نرى  وصرنا  تسويقية،  استراتيجية  أي  من  عنه  االستغناء  يمكن  ال  جزءاً  أصبحت  حتى  أساسية، 

نوعين جديدين من الوظائف التسويقية:

•    وظائف تسويقية عامة، من ضمن متطلباتها القدرة على استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

•    وظائف تسويقية خاصة باالعالم االجتماعي.

المشكلة األساسية هنا أن الخبرات في هذا المجال ال زالت شحيحة وقليلة، حتى أصبح من الصعب 

أن تجد الشركات الشخص المناسب لمأل هذه الشواغر. لكن كما يقال ” مصائب قوم عند قوم 

للدخول  مسوق  أو  خريج  لكل  لك،  فرصة  هي  الشركات  تواجهها  التي  المشكلة  فهذه  فوائد“، 

والتفوق في عالم أقل ما يمكن أن يقال عنه أن مستقبله كبير وزاهر.

باستخدام  التسويق  لعالم  والدخول  البدأ  لكيفية  ستوجهك  خارطة  بمثابة  هو  الكتيب  هذا 

للعالم  التوجه  في  ترغب  مسوقاً  أو  خريجاً  كنت  سواء  فيه،  وظيفة  وبناء  االجتماعي  اإلعالم 

الجديد.

فلنبدأ…

 Social Media الوظيفي  المسمى  أصبح  حتى  الثاني،  النوع  وخاصة  النوعين،  كال  على  الطلب  وزاد 

Specialist وما يشابهه أساسياً ومطلوباً في كل شركة.

 بعض مسميات وظائف االعالم االجتماعي:

  • Social Media Strategist • Social Media Marketing Coordinator

• Content Specialist/Manager/Strategist• Community Manager • Social Media Manager

• Digital Media Producer

• Content Specialist
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عليك  التي  األساسية  الصفات  على  سأطلعك  فيه،  والتعمق  التخصص  لهذا  التوجه  تقرر  أن  قبل 

امتالكها لكي تبدع فيه بحق وتبدع، فوجود هذه الصفات فيك أو عدمها سيحدد ما إذا كنت مالئماً 

لها. دون إطالة، لنبدأ:

ما سمعته صحيح، مهارات التواصل التي تمتلكها مهمة جداً 

ذلك  من  واألهم  جيد،  بشكل  فكرتك  إيصال  بلباقة،  التحدث  على  قدرتك  سواء  التخصص،  لهذا 

قدرتك على االستماع لآلخرين وامتالك أذن صاغية.

لماذا؟

عند إدارتك لحساب شركة أو مؤسسة، أنت تتعامل مع أشخاص مثلك، من المهم أن تعرف كيف 

تتواصل معهم، كيف تكسب حبهم وثقتهم وتجعلهم ”أصدقائك“. عليك فهمهم وايجاد افضل 

طريقة المتصاص غضبهم. من األمور التي عليك فهمها بهذا الخصوص، صحيح أنك تمثل شركة أو 

مؤسسة، لكن أسلوب تواصلك مع المتابعين يجب أن يكون شخصياً قريباً عليهم ليحبوك، هذه هي 

روح اإلعالم االجتماعي.

عشق وشغف لالعالم االجتماعي  

مهارات تواصل ممتازة

تكن  لم  إذا  التخصص  هذا  في  اإلبداع  يمكنك  ال 

حساب  إحسب  كافياً،  ليس  فيسبوك  عليها.  مدمناً  وحتى  االجتماعي،  التواصل  شبكات  تعشق 

وأدوات  شبكات  الستكشاف  الفضول  تمتلك  أن  يجب  وغيرها،   ,Twitter, Instagram, Google+

ومنصات جديدة.

لماذا؟

ستقضي معظم وقتك وأنت تعمل أمام شبكات التواصل االجتماعي، فاذا لم تكن تستمتع بها، 

ستبدأ سريعاً بالشعور باالرهاق وستبدأ بالبحث عن وظيفة أخرى. أيضاً، عالم اإلنترنت، وخاصة 

على  تدخل  جديدة  خصائص  يوم  كل  ستجد  باستمرار،  يتغير  االجتماعي،  التواصل  شبكات 

فيسبوك وخصائص تتغير، كما ستجد شبكات وأدوات وتطبيقات جديدة تدخل في حياة الناس 

فجأة، مثل Instagram الذي أصبح الشبكة االجتماعية األولى في الكويت، و تطبيق Snapchat الذي 

اقتحم حياة المراهقين. اذا لم يكن عندك الشغف الكافي لهذه األمور ومتابعتها وتجربتها، لن 

تستطيع مواكبة جديدها والنجاح. 
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القدرة أو (الرغبة) على العمل خارج أوقات الدوام وفي العطل

الرغبة في التعلم والتطور

عند أخذك القرار للبدء بالعمل في هذا التخصص، عليك أن تنسى ساعات الدوام الرسمية 

على  التسويق  فوظيفة  للعطل،  وداعاً  وتقول  مساءاً،  الخامسة  أو  الرابعة  حتى  الصباح  من 

مهم،  الشغف  سابقاً،  ذكرت  كما  لهذا  وقتك،  من  الكثير  الكثير  ستأخذ  االجتماعي  اإلعالم 

لكي يعطيك القوة على تحمل الضغوطات الناتجة عن ذلك.

لماذا؟

تصور أنك قمت بنشر تغريدة على تويتر: الردود لن تأتي في وقت نشرها فقط، بل قد تمتد 

المستمرة  المتابعة  الشركات،  ولمعظم  الليل،  في  حتى  أليام،  حتى  أو  وساعات،  لساعات 

حدوث  لتفادي  أو  المعلقين،  مع  للتفاعل  سواء  مهمة،  والردود  التعليقات  لهذه 

منشوراتك  لجدولة  األمثل  الوقت  الختيار  بالنسبة  األمر  كذلك  مشكلة/أزمة/هجوم. 

أن  أو  مثًال،  مساءاً  أونالين  يتواجدون  متابعيك  أن  الحاالت  معظم  في  ستجد  وتغريداتك، 

الفرصة المثالية للوصول لهم هي أيام العطل، فستضطر لجدولة التغريدات في هذه الفترة 

والمتابعة فيها.

لماذا؟

مجال  في  كافية  خبرات  وجود  عدم  هو  لها،  الكتيب  هذا  بكتابة  قمت  التي  األسباب  من 

التسويق باستخدام اإلعالم االجتماعي، ونقص المناهج الجامعية الرسمية لتعلمها. لهذه 

األسباب، على كل من يريد تعلم هذا التخصص أن يمتلك حب التعلم الذاتي و حب االستطالع 

المحطة  أن  فالسبب  اإلنجليزية،  أما  المجال.  في  خبراته  ثم  علمه  يقوي  لكي  واالستكشاف 

األساسية لتعلمك هذا المجال ستكون اإلنترنت، ومعظم المحتوى القوي حالياً هو باللغة 

اإلنجليزية.

ممن  تكون  أن  يجب  المجال،  هذا  في  اإلبداع  أردت  إذا 

يحبون القراءة كثيراً، ويفضل أن تكون لغتك اإلنجليزية جيدة أيضاً.
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لكن التركيز والتحلي بالصبر التواصل،  مهارات  ضمن  من  النقطة  هذه  تكون  قد 

برأيي تستحق أن تكون نقطة منفصله بحد ذاتها.  

لماذا؟

تمضي  أن  الممكن  فمن  كبير،  وتركيز  عميق  لتفكير  تحتاج  بل  فراغ،  من  تأتي  ال  الرائعة  األفكار 

أكثر من نصف ساعة وأنت تجهز بوستاً واحداً لنشره، وساعات وأيام وأنت تفكر بحملة مميزة 

لتحقيق هدف معين لشركتك. وال يجب أن ننسى التعامل مع المتابعين وتعليقاتهم، ستواجه 

بالتأكيد كل أنواع األسئلة والتعليقات التي قد تكون مستفزة أحياناً. كل هذه األمور تحتاج حقاً 

للصبر والتحمل.
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كيف تبدأ ؟
start

أغلب الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والناشئة، تبحث عن مسوقين في االعالم االجتماعي 

إيجاد  إطالقاً  السهل  من  ليس  طريقه،  أول  في  كمختص  لذلك  للنجاح،  ليقودوها  خبرة  ذوي 

خبراء  أحد  يد  على  تتدرب  أن  المستطاع،  قدر  للتعلم  باإلضافة  أنصحك  لذا  تنتظرك.  وظيفة 

لكي  إلكتروني  تسويق  شركة  في  تتدرب  أن  حتى  أو  المعروفين،  اإلجتماعي  اإلعالم  ومستشاري 

تفتح لك طريقاً جيداً امام باقي الشركات.

وأموراً  خبرات  ستعطيك  بل  الذاتية،  سيرتك  إلى  جميلة  إضافة  فقط  تكون  لن  العملية  الخبرة   

كثيرة لن تكسبها من القراءة.

أفضل أثبات أنك الشخص األنسب لملئ وظيفة في هذا التخصص، هو أن تكون  نشطاً  

ومؤثراً على شبكات التواصل االجتماعي.

•   إعمل على بناء تواجد اجتماعي لك على شبكات التواصل االجتماعي األساسية: 

مستمرة.  بها  مشاركتك  تكون  أن  واحرص  وغيرها،   Facebook, Twitter, Google+, Instagram

إبني جمهوراً من المتابعين عليها واحرص على نشر ما يهمهم ويفاعلهم معك باستمرار.

ناحية  من  مميزاً،  عليها  تواجدك  واجعل  الشبكات،  هذه  على  قوية  شخصية  هوية  ببناء  قم     •

المحتوى المهم للمتابعين والتفاعل معهم. اصنع من نفسك شخصاً مؤثراً عليهم واجعلهم 

يحبوك.

التي  واأللقاب  المستخدمة  الصور  ناحية  من  التواصل،  شبكات  على  بتواجدك  احترافيا  كن     •

ألن  داعي  وال   ،theoneromio@hotmail.com تكن  وال   ،( الجميلة  الفراشة   ) تكوني  ال  تستخدمها. 

تكون صورتك ذئباً مفترساً!

وتميز  قوة  الملك“.  هو  ”المحتوى  يقال  فكما  المطروحة،  وأفكارك  محتواك  في  مبدعاُ  كن     •

محتواك من صور وكتابات ومقاالت لن يجلب لك التفاعل الكبير فقط، بل سيكون مؤشراً قوياً 

للشركات لنوعية المحتوى الذي ستقدمه لها لتتفوق في تسويقها.

كن نشطاً على شبكات التواصل االجتماعي

تدرب على يد أخصائي، وتطوع
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أنها  حيث  قسم،  كل  مع  المرفقة  الروابط  ودراسة  وقراءة  بفتح  تلتزم  أن  المهم  من  مالحظة: 

لن  فتحها  دون  الروابط  هذه  عن  مرورك  منها.  ستستفيد  التي  الكتاب  تفاصيل  بمثابة  ستكون 

يضمن إال عدم استفادتك إطالقاً.

•   مقدمة عن االعالم االجتماعي.

•   مقدمة عن التسويق باستخدام االعالم االجتماعي.

•   مبادئ فيسبوك واستخدامه كأداة تسويقية.

•   مبادئ تويتر و استخدامه كأداة تسويقية.

•   إنشاء المحتوى.

•  إدارة المجتمعات.

•   إعالنات فيسبوك.

•   التحليل والدراسة.

تعلم  بالطبع  هي  االجتماعي  اإلعالم  باستخدام  التسويق  في  مختصاً  لتصبح  األولى  محطتك 

اإلعالم  مبادئ  لتعلم  واألفضل  األساسي  المصدر  مهمة:  لنتيجة  اآلن  وصلت  ولربما  مبادئه. 

االجتماعي وتطوير مهاراتك فيه، هو اإلنترنت!

إجعل Google رفيق دربك لإلجابة عن كل أسئلتك، وتابع المواقع المختصة باالعالم االجتماعي 

لتكون على اطالع على كل ما هو جديد في هذا المجال. 

ولكن أعتقد أنك تبحث عن طريق سهل وواضح للبدأ، صحيح؟ دعني أساعدك بذلك.

سأقدم لك هذا البرنامج الذي أحب اتباعه عند تعليم التسويق باستخدام االعالم االجتماعي، 

مع تفاصيل لكل قسم فيه وروابط لمقاالت مميزة عن مواضيعه، اعتقد أنه مناسب جداً لتبدأ 

به.

تعّلم
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What is Social Media? - SocialMediaDefined.com 
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هذا  في  العمل  تبدأ  أن  قبل  وأهميته.  اإلجتماعي  اإلعالم  ب  أ  هو  بتعلمه  البدء  عليك  ما  أول 

طريق  عن  فيه،  باالستثمار  غيرك  إقناع  لتستطيع  بأهميته،  مقتنعاً  تكون  أن  عليك  التخصص 

إظهار تميزه على اإلعالم التقليدي في بعض النقاط المهمة.

برنامجك التعليمي:

أنواع منصات االعالم 
االجتماعي

8 Types of Social Media and How Each Can Benefit  
Your Business - Hootsuite

The 6 Types of Social Media - Tim Grahl

 Types of Social

Media Platforms

لماذا تستخدم 
 ا�عالم االجتماعي

 في التسويق

The Importance of Entering Social Media World 
Ayman Qarout

The Top 10 Benefits Of Social Media Marketing - 
Forbes

Why Social

Media Marketing 

كيف تتبنى روح 
االعالم االجتماعي 

الجديدة

How to Transition from Traditional to Online 
Advertising - Third Team Media

Four Questions to Ask Yourself When Adapting 
Traditional Marketing Techniques for Social Media - 
MarketingProfs 

How to Adapt

 to The Social 

Spirit - Transition

 From Traditional

to Social

الموضوع

ما هو ا�عالم 
االجتماعي

روابط تعليمية topic
 What is Social Media? - SocialMediaDefined.com

Social Media - Wikipedia
What is Social Media

الفرق بين ا�عالم 
التقليدي وا�عالم 

االجتماعي

16 Differences Between Traditional Media and Social 
Networking - HausmanMarketingLetter.com

Social Media Marketing vs. Traditional Marketing - 
Herringbone

Difference Between

 Traditional and Social

Media

مقدمة في ا
عالم ا
جتماعي

7

http://www.socialmediadefined.com/what-is-social-media/
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
http://www.slideshare.net/Herringbone/social-media-marketing-vs-traditional-marketing-14053184
http://timgrahl.com/the-6-types-of-social-media/
http://blog.hootsuite.com/types-of-social-media/
http://www.thirdteam.org/tips-tools/how-to-transition-from-traditional-to-online-advertising-pgs-lessons
http://www.marketingprofs.com/opinions/2013/23865/four-questions-to-ask-yourself-when-adapting-traditional-marketing-techniques-for-social-media
www.hausmanmarketingletter.com/16-differences-between-social-media-and-traditional-media/
http://bit.ly/1Nuosk1
http://onforb.es/1v0DiZl
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اإلعالم االجتماعي له خصوصيته وأساليبه وخدعه، لكن التسويق يبقى تسويقاً، وبعض قواعده 

األساسية ثابتة أينما توجهت. قبل أن تبدأ بالعمل، قم ببناء خطة عمل مبدئية لتكون مرشدة 

لتوجهك وكل خطوة تقوم بها، لتوجهك في الخطأ والصواب، وتساعدك في معرفة إذا ما كان ما 

تفعله على حساباتك االجتماعية، سواء ما تفعله كل يوم، أو ما تقوم بالتخطيط له من حمالت 

ومسابقات وخطوات مميزة، سيخدم شركتك وأهدافك فعأل أم ال.

برنامجك التعليمي:

اختيار القنوات 
التسويقية

االنسب

Choosing the Right Social Media Networks for Your 
Business - Lousch

How to Choose the Best Social Media Site for 
Your Business - Inc

 Choosing Social Media

 Platforms

To Establish

Presence In

كيفية قياس 
النتائج

Social Media Measurement: How to Set Key Perfor-
mance Indicators For Each Stakeholder Group - 
TheMeasurementStandard

 Setting KPIs and

Measuring Results

الموضوع

تحديد االهداف

روابط تعليمية topic

7 Popular Goal-Setting Strategies That Will Help 
You Achieve Great Things on Social Media - 
Buffer

 Determine Your Business

Goals & Objectives

معرفة الفئة 
المستهدفة

10 Questions to Ask Before Determining Your Target 
Market - Entrepreneur

Why Knowing Your Audience Is The Key To Success - 
Forbes

 Knowing Your

Audience

8

االستراتيجية التسويقية وخطة ا�عالم االجتماعي

http://bit.ly/1EnjBPv
http://onforb.es/1w6AGqY
http://bit.ly/1QZT0jM
http://bit.ly/VJt6WB
http://bit.ly/1LEeX4j
http://entm.ag/1eXqjTB


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

zzxzx

فيسبوك هو الشبكة اإلجتماعية األكبر واألكثر استخداماًفي العالم، وبأكثر من 1,44 مليار مستخدم 

يقضي  التي  االجتماعية  الشبكات  أكثر  من  لكونه  باإلضافة   ، م   2015 عام  من  األول  الربع  حتى  نشط 

مستخدموها وقتاً فيها يومياً، ما يجعله مكاناً مغرياً للشركات للتسويق عليه. 

من أهم األهداف التي يمكن لفيسبوك أن يحققها للشركات:

•  بناء وتوطيد العالقات مع الزبائن الحاليين والمحتملين.

•  بناء الوعي وتحقيق اإلنتشار للشركة.

•  زيادة المبيعات - جذب الزيارات للموقع اإللكتروني -

برنامجك التعليمي:

مبادئ فيسبوك واستخدامه كأداة تسويقية

كيف تزيد
 معجبي صفحتك  

بشكل مجاني

5 Free Ways To Grow Your Fans For Free - Ayman Qarout

7 Tips for Growing Your Facebook Likes for Free - Engage321

How To Get

 Fans For Free

توصيات ونصائح 
لصفحات فيسبوك

خواريزمية 
فيسبوك

تحليالت صفحات 
فيسبوك

لماذا تعتبر إعالنات
 فيسبوك المدفوعة 
مهمة الستراتيجيتك 

التسويقية

Page posting tips and best practices - Facebook

Facebook Timeline: 9 Best Practices for Brands - Mashable

Short Social Media Tips - Ayman Qarout

News Feed FYI: A Window Into News Feed - Facebook

Decoding the Facebook News Feed: An Up-to-Date List of the 
Algorithm Factors and Changes - Buffer

Edgerank: A Guide to the Facebook News Feed Algorithm - 
SproutSocial

A Definitive Guide to Using Facebook Insights for Your Business - 
VerticalResponse

Top 10 Benefits Of Advertising On Facebook - EnlightenMe

Why Every Business Should Spend at Least 1$ per Day on 
Facebook Ads - Moz

No Free Lunch: The Importance of Paid Social Media - CarbinerPR

Ultimate Guide: Facebook Insights Glossary of Terms 
[Infographic] - Jonloomer,

Everything You Need To Know About Facebook’s News Feed 
Algorithm - SingleGrain

Best Practices For

Facebook Pages

News Feed 

Algorithm

Basic Page Insights

Why Paid Facebook

Advertising is Important

الموضوع

صفحات فيسبوك
 وتجهيزها لالطالق

روابط تعليمية topic

The Complete Guide to Setting Up the New Facebook Page 

Design- Hubspot

Facebook Pages: setup 

business page, pagesettings, 

admin roles, page 

audiences, activity tab.

التطبيقات والصفحات  
الداخلية

How to Create Custom Tabs for Your Facebook Business 

Page -Hubspot
Page Tabs & Apps

9

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31633/The-Complete-Guide-to-Setting-Up-the-New-Facebook-Page-Design.aspx
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/26330/How-to-Create-Custom-Tabs-for-Facebook-Business-Pages.aspx
http://engage321.com/7-tips-for-growing-your-facebook-likes-for-free/
https://www.facebook.com/business/a/page-posting-tips
http://mashable.com/2012/05/17/facebook-timeline-brand-tips/
http://www.qarout.me/tips
https://www.facebook.com/business/news/News-Feed-FYI-A-Window-Into-News-Feed
http://singlegrain.com/facebooks-news-feed-algorithm/
https://blog.bufferapp.com/facebook-news-feed-algorithm
http://sproutsocial.com/insights/facebook-news-feed-algorithm-guide/
http://www.verticalresponse.com/blog/a-definitive-guide-to-using-facebook-insights-for-your-business/
http://www.jonloomer.com/2014/02/24/facebook-insights-glossary-infographic/
https://moz.com/blog/1-dollar-per-day-on-facebook-ads
http://carabinerpr.com/blog/no-free-lunch-the-importance-of-paid-social-media/
http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/08/11/the-top-10-benefits-of-social-media-marketing/
http://bit.ly/1Jkzx6h
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من  الكثير  لدى  المفضلة  االجتماعية  الشبكة  يزال  ال  لكنه  فيسبوك،  بحجم  تويتر  يكون  ال  قد 

االجتماعية  الشبكات  مع  مقارنة  ذكاءاً“  ”األكثر  المستخدمين  يضم  العادة  في  وهو  المستخدمين، 

األمثل،  االجتماعية  الشبكة  هو  فتويتر  مثًال،  الخليج  دول  في  التسويق  تريد  كنت  حال  وفي  األخرى. 

النتشاره الكبير في الخليج العربي.

يمكن استخدام تويتر بطرق رائعة للشركات، منها:

•  تقديم الدعم الفني للمتابعين بسهولة وسرعة.

•  تزويد الشركة بمنصة إعالمية لبث آخر األخبار والتحديثات أوًال بأول.

•   إعطاء الشركة معلومات ضخمة جداً عن موضوع أو حدث معين.

•  باإلضافة لما تم ذكره أعاله عن فيسبوك.

برنامجك التعليمي:

مبادئ تويتر واستخدامه كأداة تسويقية

إنشاء حساب
 تويتر

Create a profile for your business - Twitter

How to Start a Twitter Account for Your Business - SproutSocial

Creating Your Twitter  

Profile: handle, designs.

كيف تزيد متابعيك 
على تويتر

تحليالت تويتر

توصيات ونصائح 
لحسابات تويتر

كيف تستخدم
 تويتر للشركات

وا�عمال

How To Dramatically Increase Your Twitter Following - Forbes

9 ways to grow your Twitter following  (ethically) - TNW

How To Get Twitter Followers - Rignite

The Ultimate Guide to Twitter Analytics - TribeBoost

The Complete Guide to Twitter Analytics - SimplyMeasured

31 Twitter Tips: How To Use Twitter Tools And Twitter Best Practices 

For Business - Forbes

50 Ideas on Using Twitter for Business - ChrisBrogan

21 Twitter Tips: Twitter for Business - SocialMediaToday

How To Get Twitter  

Followers

Twitter Analytics

Best Practices For 

Twitter Accounts

Ways To Use 

Twitter 

الموضوع

مبادئ تويتر

روابط تعليمية topic
The Beginner's Guide to Twitter - Mashable

Twitter Basics

The Complete Guide to Twitter Lingo - Mashableمصطلحات تويترجية Twitter Lingo

BEGINNER'S GUIDE - Twitter

10 Innovative Ways To Use Twitter For Business - MakeUseOf

10

http://mashable.com/2012/06/05/twitter-for-beginners/
https://media.twitter.com/the-basics
http://mashable.com/2013/07/19/twitter-lingo-guide/
https://business.twitter.com/basics/create-a-profile-for-your-business
http://sproutsocial.com/insights/how-to-start-twitter-account/
http://thenextweb.com/twitter/2014/01/06/9-ways-grow-twitter-following-ethically/
http://www.rignite.com/how-to-get-twitter-followers
http://tribeboost.com/the-ultimate-guide-to-twitter-analytics/
http://www.forbes.com/sites/kenkrogue/2013/08/30/31-twitter-tips-how-to-use-twitter-tools-and-twitter-best-practices-for-business/
http://www.socialmediatoday.com/content/21-twitter-tips-twitter-business
http://chrisbrogan.com/50-ideas-on-using-twitter-for-business/
http://www.makeuseof.com/tag/10-innovative-ways-to-use-twitter-for-business/
http://onforb.es/1i504ZU
http://bit.ly/1K9RrLu
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”المحتوى هو الملك“، مقولة صحيحة بشكل كبير، فالمحتوى والمضمون هو العنصر األساسي واألهم 

لنجاح أو فشل حملة معينة، أو حتى الجهود التسويقية ككل. المحتوى ذو الجودة العالية هو ليس فقط 

المكتوب بطريقة احترافية وجذابة، بل أيضاً الذي يقدم فائدة حقيقة وملموسة لقرائه. 

المحتوى النهائي الذي تقدمه الشركات لمتابعيها يعتمد على:

•   المضمون المقدم وأهميته.

•   تصميم المحتوى وطريقة تقديمه وعرضه بشكل جذاب.

•   كيفية تسويقه في المكان المناسب وبالشكل المناسب.

برنامجك التعليمي:

إنشاء المحتوى

االعالم االجتماعي
 االجتماعي: الجيد 

والسيئ

How To Write The Perfect Tweet - MarketingThink

Social Media Do’s and Don’ts - MarketingTechBlog

The Top 10 Do's and Don't Do's of Social Media for 
Business - InboundMarketing Social Media: What

Works and What

Doesn’t

تصاميم
 محتوى االعالم

االجتماعي

The Essential Social Media Design & Sizing Cheat Sheet - 
Omnicore

10 Essential Design Tools for Social Media Pros - 
Mashable

Designs For Social

Media Content

الموضوع

إنشاء محتوى 
إجتماعي

جذاب

روابط تعليمية topic

25 Ways to Create Shareable Content - Convince&Convert

10 Ways To Create Contagious Content for Your Social 
Media Marketing - JeffBullas

Creating Socially-

Compelling

 Content

كيفية كتابة 
البوست والتغريدة

المثالية

10 Tips For Crafting the Perfect Tweet - SimplyMeasured

A Scientific Guide to Writing Great Tweets: How To Get 
More Clicks, Retweets and Reach - Buffer

Crafting The 

Perfect

Post & Tweet

How to Design Social Media Images for Brand Recogni-
tion - SocialMediaExaminer

100 Killer Ideas For Your Social Media Content - Forbes

11

http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/06/25/100-killer-ideas-for-your-social-media-content/
http://www.convinceandconvert.com/content-marketing/25-ways-to-create-shareable-content/
http://www.jeffbullas.com/2014/10/21/10-ways-to-create-contagious-content-for-your-social-media-marketing/
https://blog.bufferapp.com/writing-great-tweets-scientific-guide
http://marketingthink.com/how-to-write-the-perfect-tweet/
www.inboundmarketingagents.com/inbound-marketing-agents-blog/bid/332506/The-Top-10-Do-s-and-Don-t-Do-s-of-Social-Media-for-Business
https://www.marketingtechblog.com/social-media-dos-and-donts/
www.omnicoreagency.com/essential-social-media-design-sizing-cheat-sheet/
http://mashable.com/2010/03/23/social-media-design-tools/
www.socialmediaexaminer.com/design-social-media-images-for-brand-recognition/
http://bit.ly/1FL1mj8
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أن  هو  فيها  التسويق  أساسيات  فمن  التقليدي،  عن  االجتماعي  اإلعالم  تميز  ما  هي  ”إجتماعي“  كلمة 

تكون الشركة اجتماعية متفاعلة مع متابعيها، وأن تقوم ببناء مجتمع حقيقي حول عالمتها التجارية 

لإلعالم  القوة  نقاط  أحد  النهاية،  وانتشارها.في  تسويقها  في  ليساعدها  والحب،  الثقة  على  قائم 

اإلجتماعي أنك ال تقوم بتسويق نفسك فقط، بل أن متابعيك ومحبيك يقومون بالتسويق لك، بشكل 

أفضل مما يمكن ان تقوم به.

إدارة المجتمعات تقوم على:

•  تنمية وتوسيع جمهور الشركة وقاعدة متابعيها.

•  التفاعل مع المتابعين وبناء عالقات معهم.

•  االستماع آلرائهم، والقيام بتحسينات وفقاً لها.

برنامجك التعليمي:

بناء العالقات مع 
المتابعين

والمعجبين

12 Ways to Build a Better Relationship with Your 
Facebook Fans - PostPlanner

Building 

Relationships

with Fans

أدوات إدارة 
وتنظيم ا�عالم

االجتماعي 
وشبكات التواصل

11 Best Social Media Management Tools - DashBurst

Top 10 Tools For Managing Your Social Media 
Accounts - SearchEngineJournal

Social Media

Management 

Tools

الموضوع

قواعد الصفحة

روابط تعليمية topic
How To Create Facebook Community Guidelines - 
SocialFresh

How To Set Up Your Own Facebook House Rules - 
SocialBakers

Page Rules

فن الرد على 
المعجبين
والمتابعين

7 Tips for Dealing With Upset Facebook Fans -
SocialMediaExaminer

The Art of Answering

Fans & Followers

إدارة المجتمعات

12

http://www.socialfresh.com/facebook-fan-page-community-guidelines/
http://www.socialbakers.com/blog/883-how-to-set-up-your-own-facebook-house-rules
http://www.postplanner.com/how-to-build-better-relationship-with-facebook-fans/
https://blog.dashburst.com/best-social-media-management-tools/
http://www.searchenginejournal.com/top-10-tools-for-managing-your-social-media-accounts/
http://bit.ly/1b8Iu5N
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”التسويق باستخدام االعالم االجتماعي مجاني“ كذبة غير صحيحة. صحيح أنك تستطيع إنشاء حسابات 

لشركتك والبدء في العمل عليها بشكل مجاني، لكن إذا أردت النجاح فيها، عليك االستثمار بها، سواء 

بالموارد البشرية، باإلعالنات أو غيرها. 

اإلعالنات المدفوعة جزء مهم في التسويق االجتماعي، فهي تساعدك في الوصول ألكبر عدد من الفئة 

خدمتك،  أو  منتجك  تسويق  كان  سواء  أفضل،  بشكل  هدفك  تحقيق  في  وتساعد  استهدافها،  تريد  التي 

أو  المحمولة  للهواتف  تطبيقك  تحميل  زيادة  صفحتك،  على  المعجبين  زيادة  لموقعك،  الزيارات  زيادة 

غيرها.

برنامجك التعليمي:

االستهداف: كيف 
تصل إلى

الجمهور الصحيح

Targeting:

 Getting to the

Right Audience

تحديد أهداف
 إعالنك

تحديد سعر
 الضغطة

إدارة وتحسين 
الحمالت

كيف تجعل إعالنك 
جذاب� وفعاالً

How to Write Facebook Ad Copy that Gets Clicks - 
ClairePells

Define Your 

Ad Objectives

Setting Up

 Your Bid

How To Write 

Effective Ads

Managing & 

Optimising 

Your Campaign

الموضوع

لماذا تعتبر إعالنات 
فيسبوك مهمة

جد� للتسويق

روابط تعليمية topic

The Beginner's Guide To Facebook Advertising - 
AdExpresso

The Ultimate Guide on Facebook Paid Advertising 
2014 Edition - DigitalMarketingPhilippines

Ad Basics - Facebook

Why Ads & 

Promotions

Are Important

مبادئ إعالنات 
فيسبوك

Basics: CPC, 

CPM, CTR

إعالنات فيسبوك المدفوعة

11 Examples of Facebook Ads That Actually Work 
(And Why) - HubSpot

13

http://adespresso.com/academy/guides/facebook-ads-beginner/
http://digitalmarketingphilippines.com/the-ultimate-guide-on-facebook-paid-advertising-2014-edition/
https://www.facebook.com/help/326113794144384/
http://clairepells.com/facebook-ad-copy/
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33319/10-Examples-of-Facebook-Ads-That-Actually-Work-And-Why.aspx
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من نقاط القوة للتسويق باستخدام االعالم االجتماعي والتسويق اإللكتروني بشكل عام هي القدرة على 

قياس النتائج، والحصول على أرقام ومعطيات تساعدك في تحديد نجاحك أو فشلك، قوتك أو ضعفك، 

تحسين  إلى  فعًال  ستؤدي  منطقية  تغييرات  واجراء  سليمة  قرارات  اتخاذ  على  القدرة  لديك  لتكون 

تسويقك.

برنامجك التعليمي:

تحليل ومقارنة 
المنافسين

Competition

 Analysis

الموضوع

تحليل المنشورات 
وأداء المحتوى

روابط تعليمية topic

The Beginner's Guide To Facebook Advertising - 
AdExpresso

The Ultimate Guide on Facebook Paid Advertising 2014 
Edition - DigitalMarketingPhilippines

Ad Basics - Facebook

Post Analysis 

and Content 

Performance

تحليل إحصائيات 
الصفحة

Page-Level 

Analysis

التحليل والدراسة

أيضاً  هناك  لكن  انتشاراً،  وأكثرها  االجتماعية  الشبكات  أهم  من  هما  وتويتر  فيسبوك  تعلم،  كما 

انتشارها وقوتها، وأصبح استخدامها كأداة تسويقية مفيداً للشركات.  أثبتت  شبكات اجتماعية أخرى 

استراتيجيتك  إلى  إدخالها  وكيفية  أكثر  عليها  باالطالع  أنصحك  والتي  االجتماعية  الشبكات  هذه  من 

التسويقية:

بالتأكيد  فقط،  األولى  خطواتك  في  لمساعدتك  هي  أعاله  الروابط  أن  التنويه  أود  القسم،  هذا  نهاية  في 

عليك اإلبحار والبحث عن المزيد والمزيد.

LinkedIn InstagramPinterest

Youtube Tumblr Google+

Snapchat

شبكات اجتماعية أخرى: 
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جميع ما ذكرته في األعلى هي مهارات أساسية على المسوق االجتماعي احترافها. لكن اذا أردت 

وكلما  عليها،  إطالع  لديك  يكون  أن  المفضل  من  أخرى  مهارات  فهناك  غيرك،  على  تتميز  أن 

أتقنتها أكثر، ساعدتك في اإلبداع والتميز أكثر، عن طريق جعل المحتوى الذي تنشؤه جذاباً اكثر، 

وجعل استراتيجيتك العامة أنجح.

في  أو  صفحاتهم  على  سواء  اإلنترنت،  على  المسوقون  يهملها  التي  المهارات  أهم  من  واحدة 

عمل اإلعالنات، هي ما يسمى باإلنجليزية Copywriting، أي كتابة العناوين والنصوص بطريقة 

ليست جذابة فقط، بل بطريقة متقنة ومدروسة تجذب القراء للضغط على اإلعالن بشكل 

تختلط  ال  ولكي  كلمة.  آلخر  لقرائتها  اهتمامهم  وتثير  مقالتك،  لفتح  تجذبهم  أو  أكبر، 

تستخدم  التي  الطريقة   ،Link Baiting ب  يسمى  ما  ليس  هنا  المقصود  أن  أوضح  أن  يجب  األمور، 

يحاربه  ما  وهو  يريدونه،  ما  على  الحقيقة  في  يحتوي  ال  رابط  على  للضغط  المستخدمين  لخداع 

فيسبوك.

للتفريق، سأطرح مثاًال على كال األسلوبين، بطريقتي الشخصية، على أحد العناوين:

الموضوع: مقالة عن طرق لجعل إعالنك على فيسبوك أفضل وأرخص.

مهارات مفضلة عند المسوق االجتماعي
 عليك تطويرها

Link Baiting:
•  أفضل مقالة على اإلطالق عن إعالنات فيسبوك.

•  هل أنت مسوق إلكتروني؟ لن تصدق ما ستقرأه في هذه المقالة!

Viral Copywriting:
5 أسرار لجعل أعالنك على فيسبوك فعاأل أكثر بسعر أقل!

Copywriting المهارات الكتابية
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لكن  جذاب،  بشكل  والعناوين  النصوص  كتابة  إعادة  كيفية  بشرح  الكتيب  هذا  في  أقوم  لن 

أنصحكم جداً بقراءة المصادر أدناهالتي ستساعدكم في البداية بذلك.

لكن كيف يعرف فيسبوك اذا كنت تقوم بعمل Link Baiting؟ من خالل هذين المقياسين:

في  االستخدام  تحسن  عملية  نصائح  الستخراج  تأثيرها،  ودراسة  النتائج  تحليل  على  القدرة  أي 

المرات القادمة. من المهم تطبيق هذه المهارات مثًال لدراسة المحتوى المنشور، قوته، تأثيره، 

هل حقق النتائج المرجوة أم ال، وكيف يمكن تحسينه في المرات القادمة لتحقيق أفضل نتائج.

•  الوقت الذي يقضيه المستخدم على موقعك بعد الضغط على رابطك أو إعالنك.
•  نسبة األشخاص الذين يتفاعلون مع منشورك بعد الضغط عليه.

العنوان

Ebook

Udemy Course

Udemy Course

Article

Article

Article

النوع

How To Write Magnetic Headlines

Content is King: How to Write Killer Content for the Web

Copywriting secrets - How to write copy that sells

19 Headline Writing Tips for More Clickable, Shareable Blog Posts

22 Headlines That Went Viral. Have These Marketers Cracked the Code? 

Copywriting 101: How to Craft Compelling Copy

أيضاً  مهمة  المهارات  فهذه  بسيط،  جزء  مجرد  هو  المحتوى  على  التحليلية  المهارات  تطبيق 

لدراسة الحمالت، الصفحات، واالستراتيجيات التسويقية ككل. 

Insights أوًال بأول، لتحليل عدة أمور  مثال:  بالنسبة لصفحات فيسبوك، من المهم االطالع على 

تتعلق بنجاح الصفحة ومحتواها، مثل:

والخروج  ولماذا؟  نقصان؟  أم  بازدياد  هي  هل   ،Negative Feedback السلبية  التعليقات  نسبة    •

بنتائج لكيفية تقليلها.

• متى كان االزدياد بعدد المتابعيت أكثر من أي وقت آخر؟ لماذا؟ وكيف يمكنك االستفادة من ذلك 

لزيادة متابعيك بشكل أكبر.

•  من هم متابعوك؟ من أي دولة؟ ما هي أعمارهم؟ جنسهم؟

 Analysing  المهارات التحليلية
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Designing مهارات التصميم

بالطبع هناك مصممون متخصصون يصممون أفضل بكثير مني ومنك، لكن معرفتك لمبادئ 

التصميم واستخدام االدوات مثل Photoshop و Illustrator ستساعدك بشكل كبير في عملك، 

سواء في إنشاء المحتوى الجذاب، أو جعل الحمالت أفضل في عيون المشاركين.

التواصل  لشبكات  األساسية  التصميم  قواعد  على  مطلعاً  تكون  أن  عليك  لذلك،  باإلضافة 

لكي  المتخصص  للمصمم  لتمررها  باستمرار،  تتغير  والتي  وقوانين،  أحجام  من  االجتماعي، 

تكون التصاميم مالئمة.

أمثلة:
Pro�le Picture, Cover Photo, Back- من  المختلفة،  الشبكات  صور  أحجام  معرفة  عليك    •

ground، إلخ.

•   من الضروري ان تكون عالماً بقاعدة   20%    لتصاميم فيسبوك التي ترغب بترويجها، والتي 

تنص على أنه ال يسمح أن تزيد نسبة النص في تصميمك على فيسبوك عن    20%  من الحجم 

الكلي للصورة، وإال لن يقبل فيسبوك بترويجها بشكل مدفوع.

•   في حال أردت ترويج محتوى معين، عليك أن تكون عالماً بما ال يسمح به فيسبوك، مثل أنه ال 

صورة  مثل  حقيقية،  الغير  المثالية  بالصور  يسمح  وال  وبعد)،  (قبل  المقارنات  بصور  يسمح 

جسم مثالي لفتاة اتبعت ريجيم.

الناشئة  الشركات  في  توظيفك  فرصة  زيادة  هو  بالتصميم،  لمعرفتك  األخرى  الحسنات  من 

والشركات الصغيرة. توظيف شخصين، للتسويق على االعالم االجتماعي، ومصمم، قد يكون 

لها.  بالنسبة  كنزاً  ستكون  التصميم،  من  القليل  تعرف  كنت  فأذا  الشركات،  هذه  على  عبئاً 

أما  االجتماعية،  للشبكات  وستستخدم  بسيطة  التصاميم  كانت  حال  في  أتحدث  هنا  طبعاً 

األمور االحترافية، فال زالت تحتاج لمصمم محترف.
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يوم في حياة أخصائي ا�عالم االجتماعي

المهام العامة التي ستعمل عليها على األغلب هي واحدة من التالي أو حتى جميعها:

يوم المسوق االجتماعي يختلف باختالف الشركة التي يعمل بها، فمثًال عملك كمسوق 

اجتماعي لشركة واحدة يختلف عن عملك في شركة مختصة بالتسويق تقدم خدماتها 

األغلب  على  واحدة،  لشركة  في  عملت  حال  في  تخصص.  من  أكثر  في  شركة  من  ألكثر 

ستكون مسؤول التسويق اإلجتماعي وحدك، أو قد تكون جزءاً من فريق أكبر إذا كانت 

الشركة كبيرة. أما إذا عملت في شركة مختصة بالتسويق، على األغلب ما ستجد شخصاً 

متخصصاً لكل مهمة من المهام التي سنتحدث عنها اآلن.

بناء االستراتيجية ليس مهمة تقوم بها يومياً، بل هي أول ما تقوم به عند البدء بالعمل 

لشركتك ووضع الخطة العامة لها، مع أهمية وجود مرونة عندك للتعديل على الخطة 

تكون  قد  االستراتيجية  بناء  الشركة.  واحتياجات  النتائج  مع  لتتالئم  وأخرى  فترة  بين 

أهم خطوة عند البدء ببناء التواجد االجتماعي ألي شركة، وعلى إدارة الشركة أن تكون 

مشاركة فيها.

أما إنشاء المحتوى فقد يكون أصعب مهمة عند المسوق، فكما قلنا سابقاً ”المحتوى 

اتباعها،  على الشركة  التي  العامة  المحتوى  خطة  جزئين:  من  يتكون  وهو  الملك“،  هو 

على  لنشره  اليومي  المحتوى  وإنشاء  وتوزيعه،  نشره  المفضل  المحتوى  نوعية  من 

قنوات التواصل االجتماعي المختلفة. وبشكل عام، يستحق المحتوى أن يأخذ أكبر جزء 

من وقتك ليكون متقناً، جميًال وموجهاً لتلبية أهداف الشركة بأفضل شكل.

•   التخطيط وبناء االستراتيجيات

•   إنشاء المحتوى

•   إدارة المجتمعات

•   إدارة اإلعالنات

18



كان  إذا  يحدد  ما  أهم  أحد  فهي  عملك،  قلب  تكون  فقد  المجتمعات  إلدارة  بالنسبة 

معجبوك ومتابعوك سيصبحون مخلصين لك ويحبونك أم ال. إذا كان المحتوى الممتاز 

سيضمن  عليهم  والرد  المتابعين  مع  تفاعلك  فأسلوب  األولي،  التفاعل  يجذب 

استمرارية ذلك التفاعل أو عدمه.

أخيراً وليس آخراً، ال تسويق بدون صرف بعض األموال. طبعاً مهارتك في إدارة اإلعالنات 

ممكنة. وإدارة اإلعالنات ال تتكون  تكلفة  بأقل  النتائج  الوصول ألفضل  ستساعدك في 

من إنشاء اإلعالن فقط، بل متابعة نتائجه وتعديله أكثر من مرة خالل فترة اإلعالن، وقد 

يكون أول ما يطلع عليه المسوق في يومه للتأكد أن كل شيء على ما يرام وأنه ال يصرف 

الميزانية بشكل خاطئ.
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اجتماع الـ 4   أعاله هو ملخص ما ستسصبح عليه حياتك كمسوق باستخدام اإلعالم 

االجتماعي، لذا تدرب عليها، أتقنها، واحتضنها كجزء مهم من حياتك.
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أدوات ومصادر تعليمية وإخبارية مهمة

تفاصيلالكتاب
Likeable Social Media: How to Delight Your 

Customers, Create an Irresistible Brand, and 

Be Generally Amazing on Facebook

The Art of Social Media: Power Tips For Power 

Users

Social Media Marketing: Using Facebook, 

Twitter, Youtube, Instagram And Tumblr To 

Grow Your Business

Growth Hacker Marketing: A Primer on the 

Future of PR, Marketing, and Advertising

االعالم  عن  صدرت  التي  الكتب  اوائل  من 
فيسبوك  على  كبير  بتركيز  االجتماعي، 

وكيفية انشاء تواجد قوي للشركات عليه.

 Guy Kawaski كتاب لعمالق االعالم االجتماهي
عملية  بنصائح  لغناه  قراءته  الجميع  على 

ومجربة

مجال  دخول  يريد  من  لكل  غني  كتاب 
التسويق على االعالم االجتماعي، ويتناول عدة 

منصات وليس منصة واحدة

باالعالم  مباشر  بشكل  يرتبط  ال  الموضوع 
تفكير  طريقة  سيعطيك  لكن  االجتماعي، 
وإطالق  الصفحات  إدارة  في  تساعدك  أفضل 

الحمالت

كتب

Ayman Qarout BlogAitnews

Jon Loomer DigitalHootsuite Blog

Mari SmithSocialBakers Blog

MashableMarketing Land

Social Media ExaminerSocial Media Rush

Social Media TodayBuffer Blog

مواقع

المواقع
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المهمةا�داة

Hootsuite

Buffer

Klout

SocialBro

Manage Flitter

SocialOompth

RoundTeam

Crowdfireapp

Twitter Counter

Tagboard

Hashtagify

Topsy

WooRank

Canva

أدوات 

تفاصيلالمحاضرة

Certification of Social Media Marketing: The 

Complete Course

The Complete Facebook Ads and Facebook 

Marketing Course 2015

 Udemy دورة كاملة مدتها   ساعة على موقع
بشكل  االجتماعي  االعالم  مبادئ  تعطيك 

ممتاز.

دورة طويلة ومفيدة على Udemy تركز على 
ا�عالنات واتقانها بشكل كبير

محاضرات

إدارة شبكات التواصل االجتماعي المختلفة بسهولة

إدارة شبكات التواصل االجتماعي المختلفة بسهولة

مجموعة أدوات متقدمة لتويتر وفيسبوك

زيادة وتحسين التفاعل على تويتر

زيادة المتابعين على تويتر

تحليل وتزويد احصائيات كاملة لتويتر

ايجاد اكثر الهاشتاقات استخدام� وهاشتاقات قريبة عنها

تحليل تقني كامل للتواجد ا�لكتروني 

تصميم المنشورات والبوستات بسرعة وسهولة

البحث ومراقبة كلمات معينة على تويتر وتزويد احصائيات عنها

البحث ومراقبة كلمات معينة على شبكات التواصل المختلفة

طبع� يمكنكم متابعتي على شبكات التواصل االجتماعي المختلفة ¨خر ا§خبار والنصائح: 
(اضغط على االيقونات ادناه)

فيسبوك                تويتر                 قائمتي بريدية           موقعي الكتروني

المختلفة  الشبكات  المؤثرين وتصنيف مستخدمي  البحث عن 
حسب تأثيرهم في مواضيع مختلفة

التفاعل  لزيادة  أدوات  المنافسين،  دراسة  تويتر،  متابعي  تحليل 
مع المتابعين 

التفاعل  لزيادة  أدوات  المنافسين،  دراسة  تويتر،  متابعي  تحليل 
مع المتابعين 
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العمل  هذا  وتسويق  ومراجعة  إنجاز  في  ساعدني  من  لكل 
المتواضع الذي أتمنى أن يفيد أكبر عدد ممن يرغبون في التقدم 
الغالية  أمي  بالذكر  وأخص  المجال،  هذا  في  الوظيفية  بحياتهم 
التي لوالها لما وصلت لما أنا عليه اليوم، وزوجتي العزيزة سماح 

لدعمها المستمر لي في مسيرتي المهنية.

الداعمون الماسيون لهذا العمل وتسويقه:

شكر خاص

تصميم : 
دعاء حطاب
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شكر� لك

http://duaahattab.com

