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 إهداء
 

 

 

 

يكة عمري  ، شر ي
ي حيان 

ي كل حاجة ف 
ي ف 
 إل ُملهمن 

ي الوحيد، ع لكتابة  وحنر ي أتشجر
ي إن 
 والسبب ف 

ي "أبلة بسمة عبدالحميد". الكتاب ده، 
 زوجن 
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مة
ِّ
 ُمقد

ممادام قررت تبدأ قراءة الكتاب ده، يبق  أنت أكيد حد ُمهتم 
ُّ
المستمر والتطوير من نفسك  بالتعل

ك إنك جيت 
ي الفرص المناسبة تبق  مستعد القتناصها. أحييك عىل الروح دي وأبشرر عشان أول ما تيجر

ُ  باللمسات الفنية   ج كل سعيك للتمثر
، مش بيقولوا أهم من الشغل تظبيط األساسيةللمكان الصح إلىلي هيتوِّ

 أهو احنا هنا بق  هدفنا تظبيط الشغل.  الشغل؟! 

ي معاك من 
اسم الكتاب من األلف للباء إلن مجال التسويق الشخصي ده كبثر أوي، مش هقدر أمسر

ك من األلف للباء.  هدف الكتاب هو مساعدة أي األلف للياء، لكن خلينا ناخد الجزء األول مع بعض ونتحرر

، تبق  حد  ي إنه يوصل لفرص أفضل وعمالء أكث 
ي مجاله ف 

ف ف  ي مجا نار عىل علممحث 
لك، تكون أول حد ف 

 كانت الخدمة دي سواء 
ً
مها، أيا

ر
ر فيه لما يحتاجوا المنتج أو الخدمة إلىل أنت بتقد

َّ
بتشتغل  الناس تفك

ي أي مجال
ف ف  ب محث  ي أو ُمدرِّ

مج أو    مستشار قانون  الكتاب هنا بيخاطب الناس إلىلي بتشتغل  .  Coachأو ُمثر

كات.  Freelanceكـ عمل حر  ي الشر
كة واحدة  أو حن  موظفير  ف  ي شر

ممكن تبق  موظف عادي شغال ف 

وط تتحط من المديرين، أو تكون مش مربوط بمكان عمل معير  إلن قصادك فرص  ومضطر تقبل بأي شر

ي أكث  من مكان أو بتشتغل 
كة وليك شغلك الخاص  Part-Timeف  مع أكث  من مؤسسة، أو شغال مع شر

 بردو. 

سي عىل شغلها الخاص أو العمل الحر بمهاراتهم من الناس إلىلي معتمدة بشكل أسابق  لو أنت 

اتهم، يبق  ال غن  ليك عن مهارة التسويق الشخصي إلنها هي إلىلي  ي الحاجة إلىلي وخثر
هتساعدك تستمر ف 

   Freelancerبتحبها وبالطريقة إلىلي بتحبها، ما هو لو أنت عايز تشتغل كـ  
ً
م خدماتك باسمك زي مثال

ِّ
وتقد

ب طبيب فاتح عيادة خاصة أ  ، لو الناس  Privateو مدرب جيم عايز يدرر ميكونش مرتبط بمكان جيم معير 

ي و دي مقدر 
روا لهم مصدر دخل كويس هيضطروا يلجأوا للشغل ف 

ر
ش يبق  عندهم عمالء باستمرار يوف

ي 
ي مستشق  بمواعيد عمل ُمحددة ومدرب الجيم كذلك هيشتغل ف 

وح يشتغل ف  مؤسسات، الطبيب هثر

ي نفس المجال بس بطريقة 
جيم بمواعيد ثابتة ويكونوا تحت قرارات أصحاب العمل، هنا هم استمُروا ف 

ي المقابل ممكن ناس تسيب مجال الشغل ده خالص بسبب قلة العمالء، زي  غثر شغل 
إلىلي نفسهم فيها. ف 

غ للحاجة إلىلي بيحبها، أو بنت 
كة إلىلي شغال فيها ويتفرر

 ُمحاسب بيحب التصوير وعايز يسيب الشر
ً
مثال

ي مجال خدمة العمالء ونفسها تبق  
 Makeup Artistبتشتغل ف 

ر
رش ليهم عدد ، المثالير  دول لو متوف

 مناسب من العمالء ومصدر دخل مناسب هيضطروا يرجعوا لشغلهم السابق إلىلي مش بيحبوه! 

ة بس، لو أنت لسه  Professionalsكمان الكتاب مش بيخاطب الـ  إلىلي ليهم سنير  كتثر من الخثر

ي الجامعة وحددت المجال إلىلي عايز تشتغل فيه
ق لمهاراتك عشان تقدر ت طالب ف   وعايز تسور

ً
ستقل ماديا



8 
 

ي رحلتك 
 الكتاب ده ليك وهيساعدك كتثر ف 

ويبق  ليك مصدر دخل من شغلك الخاص جنب الدراسة، يبق 

 لسوق العمل الحر. 

 كان المجال إلىلي تفقير  يبق  احنا كده مُ 
ً
 لينا كلنا أيا

ً
إن التسويق الشخصي حاجة مهمة وأساسية جدا

بل ما تبدأ قراية، ده مش هيكون كتاب نمطي بتقرأه قبل بنشتغل فيه، نبدأ بق  رحلتنا مع الكتاب... بس ق 

ي مصلحة حكومية، كنت أتمن  أكون 
ي المواصالت أو أثناء انتظارك دورك ف 

ما تنام أو بتسىلي نفسك بيه ف 

ي اللحظات دي وأخفف عنك ملل المواقف الطويلة دي بس لألسف الكتاب ده مختلف شوية. 
رفيقك ف 

أهم عشان هتكتب محتاج يكون معاك قلم من مرة، ومش عىل مرة واحدة.  ممكن تحتاج تقرأ الكتاب أكث  

قها  ي أسئلة محتاجة منك إجابة، والنقط إلىلي هتحتاج تطبر
ي وسط الكالم هتالف 

، أو تطبيق عمىلي أو تفكثر  ف 

فير  عىل حالة معينة
ي التسويق الشخصي ووضع أسمائنا وسط أكثر المحث 

 . ... يال بينا نبدأ خطواتنا األول ف 

 

 ربيع محمد أ بوالعنني
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 الفصل األول

ي إيه 
 Brandيعن 

 

 

 

 

"Loyalty is not won by being first. It is won by being best" 

– Stefan Persson 

م الخدمة، ولكن بإنك تكون  
ِّ
ي بإنك تبق  أول واحد قد ثقة العمالء فيك مش بتيجر

مها. 
ر
 أحسن واحد بيقد
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م عن الـ  
ِّ
 محتاجير  األول نعرف إيه هو الـ  Personal Brandingبما إننا هنتكل

وبعدين   Brand، يبق 

. إيه مفهومك عن كلمة ن ي لما أقول لك القميص إلىلي أنا البسه ده Brandشتغل عليه بشكل شخصي
؟ يعن 

Brandلية؟، تفهم إيه من الجملة؟ هل ده معناه إنه قميص كويس وغالي وال جودته مش عا 

رت إن القميص ده من محل كبثر وسعره غالي وخامته كويسة، هل ده معناه إن كلمة 
ّ
ة فك بنسبة كبثر

Brand  ؟ الحقيقة إن نص الجملة بس إلىلي صح، الـ ي ة بشكل إيجانر
ر   مقصود بيها حاجة ُممثر

ً
 Brandدايما

، ممكن تكون بشك ي ة بشكل إيجانر
ة، بس مش الزم تكون ممثر  ، وهنشوف ده مقصود بيه حاجة ممثر  ي ل سلنر

 . ي
ي األمثلة دلوقن 

 .Brandعشان كده خلينا نتفق عىل تعريف مخترص لمعن  كلمة  مع بعض ف 

ي بالك   Brand  ـال
ي ف   هو مجموعة المشاعر واألفكار إلىلي بتيجر

كة أو تشوف اللوجو بتاعها   لما بتسمع اسم شر

كات بتحاول   ي منهم، انطباعك   Brandتخىلي انطباعك عن الـ  فـ الشر ي عشان تحب تشث  بتاعهم إيجانر

نات دي بنسميها الـ  كة بتحاول تشتغل عليها، الُمكوِّ نات إلىلي الشر
عنهم ده تقدر تقول إن ليه بعض الُمكوِّ

Brand Mix .ليه تفاصيل كتثر هناخد منهم بس كام نقطة ، 

ن هو الُس  ده كام من  Brandبير  الناس، تقييمهم للـ  Brandالـ ، سمعة Reputationمعة أول ُمكوِّ

10. 

ي حاجة هي شخصية الـ 
لت الـ Brand Personalityالـ  أو  Brandتان  ي لو تخير

ده  Brand، يعن 

ر  كشخص هيكون شكله إيه، د عىلي ر إن إلىلي بثر
كة دي بتصور لو اتصلت بخدمة العمالء الخاصة بالشر

افية وال وجرافتة وال شورت، هل هيكون ولد وال بنت، البس بدلة  شكله إيه، بيتعامل بطريقة احث 

 . ئ  تعامله سنر

كة الـ   ي كل Brand Messageتالت حاجة هي شعار الشر
د لك عليها ف 

ّ
كة بتأك ، الرسالة إلىلي الشر

ي آخر اإلعالن جملة 
ي ف 
ي الراديو، بتالف 

ي اإلعالنات عىل الطريق أو ف 
إعالناتها سواء عىل التليفزيون أو ف 

ص
ر
مها لك الـ   بتتقال تلخ

ر
كة للعميل بتجربة فريدة مش   Brandالقيمة إلىلي بيقد ده، ده وعد من الشر

 . ي المنافسير 
 هيالقيها عند باف 

ن الثقة دي مش بس عن طريق جودة الخدمة والمنتج Trustرابع حاجة هي الثقة  كات بتكوِّ ، الشر

د شعورك باالنتما  ده وإحساسك  Brandء للـ ولكن كمان من خالل خدمات ما بعد البيع عشان تزور

ي أكث  فـ  م عنهم بشكل إيجانر
ِّ
مها لك، وبالتالي تتكل

ر
باهتمامه بكل التفاصيل الخاصة بالخدمة إلىلي قد

ن ُسمعة الـ  ي األول.  Brandتتحسِّ
 إلىلي ذكرناها ف 
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ح الـ 
ر
كات ونشوف الـ  Brand Mixعشان نوض قه عىل بعض الشر  Brandبصورة أفضل، خلينا نطبر

 .. شاعرك وأفكارك عنهم عاملة إزاي. بتاعهم وم

نت اتعاملت معاها، اسمه إيه؟ كة انث  ي أسوأ شر
ر معايا ف 

ّ
 فك

 .......................................................................................................................... 

 

كة دي كـ   ُسمعتها إيه بالنسبة لك؟ Brandالشر

......................................................................................... ................................. 

 

ر 
ّ
 أو تبعت لهم  تلو فك

ً
كة لما بتتصل بخدمة العمالء مثال ي شخصية الشر

ل شكل Emailف  ، بتتخير

د إيه؟  الشخص إلىلي بثر

 .......................................................................................................................... 

 

كة  Messageالـ تعرف  ي إعالناتها دي أو الشعار إلىلي بتكرره الشر
 ؟ف 

..................................................................... ..................................................... 

 

 .
ً
 بيكون شعار بيعثرر عن الجودة الفائقة للخدمة والشعة العالية جدا

ً
 غالبا

؟ ده يعتمد عىل  ي
ي مرة هتتعامل معاهم تان 

كة ف   لو جينا لنقطة الثقة، هل لو تعاملت مع الشر
ً
ا أخثر

كة لكن أنت تجربتك معاهم مختلفة، تجربتك الشخصية معاهم، ممكن ناس كتثر تك ون بتشتكي من الشر

 . ي
كة تان   أو ميكونش قصادك بديل أفضل فبالتالي هتتعامل مع نفس الشر

كات #مقصودة عشان  قها عىل الـ األمثلة إلىلي هنذكرها للشر ناخد منها بعض المفاهيم ونطبر

Personal Brand  .هيكون بتاعنا 
ً
ة جدا ح لك إن  المثال األول ده بنسبة كبثر

ر
 Brandمش الزم كلمة بيوض

ي حد ذاتها ال تشتمل عىل اإليجابية، معانا
، الكلمة ف  ي المشاعر واألفكار إلىلي زي ما قلنا  ها يكون معناها إيجانر

ي لك لما تسمع اسم الـ   إن األفكار دي تكون سلبية، ده  Logoأو تشوف الـ  Brandبتيجر
ً
بتاعه، عادي جدا

ي ال
به ف 

ر
 إلىلي هنتجن

ً
كةومن رساللمثال ده بتاعنا. نقطة تانية نطلع بيها من ا Personal Brandـ طبعا  ة الشر

ي ناس عندها  
أو بيحاولوا يقولوا عىل نفسهم حاجات مش عندهم، دي بردو حاجة   Fake Brandوهي إن ف 
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ها وإال الدنيا هتبوظ منك  Brandمش هنعملها، إلن الـ 
ر
هو وعد، وبالتالي الزم لما توعد بحاجة تكون قد

 . ئ  االنطباع عنك سنر
 ويبق 

 

كة  ي هو شر
 ده بالنسبة لك؟ Brand، إيه سمعة الـ Appleالمثال التان 

... ............................................................................................. .. 

 

د عليه شكله   Emailلو تواصلت معاهم عن طريق الـ   ل إن إلىلي بثر
بخصوص أي شكوى عندك، بتتخير

كة ومبسوط من الخدمة وال  Professionalإيه؟ حد  ي عن أداء الشر
وعايز يعمل أي حاجة تخليك راض 

 ساعة؟ 48واقع وهنحل المشكلة خالل  Systemبيقول لك الـ 

 .......................................................................................................................... 

 

كة  عارف إيه هي   ، التفكثر بشكل "Think Different"  إلىلي بدأوا بيها هي   ؟ رسالتهمAppleرسالة شر

كة  ي كل منتجاتهم، شر
كات إلىلي اشتغلت عىل عمل موبايالت  Appleمختلف ف 

 باللمس  كانت من أوائل الشر

 Touchscreen Phoneمن غثر زراير 
ً
ا ة من المنتجات التكنولوجية. وأخثر ، إل جانب مجموعة كبثر

 إلىلي بيجيب 
ً
ي لنظام الـ  iPhoneبالنسبة لنقطة الثقة، فغالبا

جع تان  إال لو مش معاه  Androidمش بثر

ي  iPhoneفلوس يجيب 
 .        تان 

 

وبات  م مشر
ِّ
كة سينا كوال، أيوه بالظبط سينا كوال إلىلي بتقد

المثال التالت هو شر

كة دي بالنسبة لك؟   غازية. إيه ُسمعة الشر

 .......................................................................................................................... 

 

كة دي كشخص، هيكون شكله إيه؟ لت الشر  لو تخير

 .......................................................................................................................... 
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 بالنسبة 
ً
ا كة "انس إنك عطشان". وأخثر كة سيناكوال؟ أقول لك أنا، رسالة الشر تعرف إيه هي رسالة شر

بتهم ي وال أل.  للثقة، فـ ده هيعتمد عليك أنت لو جرر
ي منهم تان   مرة هتحب تشث 

كة سيناكوال، وشفت مالمح االستغراب  ر حجم االنبهار إلىلي حصل لك لما لقيت إن المثال شر
ِّ
أنا ُمقد

ي عالم ب        وشكإلىلي ظهرت عىل  
كات الناجحة. النجاح ف  كة سيناكوال مثال للشر ي أقول لك إن شر

س خلين 

نس ُمعتمد عىل إن عندك  ي السوق المرصي من سنة وبتحق Targetالثر 
كة سيناكوال موجودة ف  قه، شر

كة مش بتكسب كانوا قفلوها 2008 كة دي سبيل؟ لو الشر كة ومؤسسيها فاتحير  الشر ، تفتكر صاحب الشر

نا.  م منهم الجزء إلىلي يهمر
ِّ
. خلينا نتعل  من سنير 

ى،  كة وسمعتها كتبت انطباع مش لو أنت من القاهرة الكثر  لما سألتك عن انطباعك عن الشر
ً
غالبا

 ، ي كة سيناكوال مش مهتمة إن يكون انطباعك أنت عنها إيجانر ... شر ي
ي يعن 

، بس من غثر ما تزعل من  ي إيجانر

رت حد من  كة تصور ي شخصية الشر
رت ف 

ّ
كة. لما فك إلنك ببساطة مش من الفئة المستهدفة بالنسبة للشر

ز أكث  عىل أهل الصعيد ومناطق صحراوية، فـ أكيد المحافظات خا
ّ
ك كة بث  رج القاهرة، إلن إعالنات الشر

لها ألهل  ي شنبه، الصورة النمطية إلىلي بنتخير
ِّ
وت ومرنر

لت راجل البس جالبية وماسك عصاية أو نبر تخير

نقطة رسالة الصعيد. أنت بطريقة حياتك واهتماماتك مش العميل إلىلي سيناكوال بتستهدفه. لما نروح ل

 بيقول لك "افتح تفرح" 
ً
كة "انس إنك عطشان" مش زي كوكاكوال وبيبسي مثال ي إن شعار الشر

كة هتالف  الشر

ها من  " وغثر  
تنا" أو "ليه أل" أو "اتجي ِّ ل لمر ك" أو "يال نكمِّ

ر
 مير  قد

ر
ة. سيناكوال مش أو "عثر حمالتهم الممثر 

ي كوكاكوال بتستهدف الشاب إلىلي لو جبت له كوكاكوال يقول ل
ك أل أنا بحب بيبسي عشان طعم الصودا ف 

ى مش حلو،   ي إزازة مياه اشث  الشعار بتاعهم بيقول لك برصاحة إنه بيستهدف واحد عطشان فـ بدل ما يشث 

ل ساقع للرجالة" مش فارق معاه طعم ي ضيوف بيقول للوالد "نزِّ  الصودا  سيناكوال، أو الراجل إلىلي لما بيجر

ي الضيوفيعمل واجب مع  فارق معاه إنهأوي، 
ي القاهرة، مش بالساهل تالقيها ف 

ي سيناكوال ف 
. صعب تالف 

ه لألقاليم.  ة ُموجر ي التوزيــــع هيكون بنسبة كبثر
هم ف   أي كشك أو محل، إلن تركثر 

ي أكون  
ي مش الزم أكون محبوب عند كل الناس، الهدف إن 

م من سيناكوال إن 
ِّ
نتعل

ي بس، ال
. محبوب ومعروف عند إلىلي يلزمون  ي

وا من   عمالء بتوعي إلىلي هيشث 

كة   كة، أنا هأقول لك مجال شغل الشر المنتج بتاعها   و أ المثال إلىلي جاي بق  مش هأقول لك اسم الشر

ي بالك؟وأنت إلىلي 
ي ف  وب طاقة"، مير  أول حد هيجر م "مشر

ِّ
كة بتقد كة. لو قلنا شر  تقول اسم الشر

 .......................................................................................................................... 
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كة   ي بالك شر
ي ف  ة هيجر كات تانية    Red Bullبنسبة كبثر ي شر

مع إن ف 

م نفس الُمنتج ده، بس 
ِّ
ي بال ناس كتثر هي أول كتثر بتقد

ي ف  كة بتيجر شر

Red Bull وده يورينا مستويات الـ ،Branding إلىلي عايزين نحققها 

ي التسويق الشخصي بتاعنا. 
 ف 

ي التسويق الشخصي هتشتغل عىل إن الناس لما يسمعوا اسمك يعرفوا مجال شغلك 
أول ما هتبدأ ف 

ي بال الناس 
ي ف  وتخصصك، بعد كده هتشتغل عىل إنك لما يتقال اسم مجالك تكون أنت أول حد يجر

ر 
ّ
م عن  وا فيك. ويفك

ِّ
ي لو بنتكل

اسمها سارة، فـ لما نقول اسم سارة نفتكر عىل طول  Career Coachيعن 

ي 
، إلىلي أعىل منه بق  إن لما حد مجال التوجيه الوظيق  ي التسويق الشخصي

يقول ، ده كده المستوى األول ف 

ي بالنا.  Career Coachأنا محتاج 
ي ف    تكون سارة أول حد يجر

ي ممكن نستخدمه هنا هو الـ  
ه ُمكرر iPhoneمثال تان  ، ممكن تعتثر

منا عن  
ّ
من جانب   Brandمن شوية لكن هنا هنتناول الـ    Appleعشان اتكل

ي الثانوية العامة والده وعده إنه لما ينجح 
ل معايا طالب ف  . تخير ي

تان 

 Samsungيقول بابا جاب لي موبايل هيجيب له موبايل، ممكن تالقيه ب

هتالقيه   iPhone، لكن لو والده جاب له  Sonyأو موبايل    HTCأو موبايل  

كة iPhone، مش محتاج يقول موبايل iPhoneبيقول بابا جاب لي  خالص عاملة  Apple، شر

Positioning   ي   ، حطت نفسها لنفسها
ي مكان تان 

ناها موبايل لوحدها مع  iPhone، كلمة  غثر كل المنافسير    ف 

 
ً
بيكونوا فخورين بيه، تحس إن  iPhoneوالناس إلىلي معاها ، أو ده إلىلي واصل ألغلبية الناس. ممثر  جدا

ي أي مكان، iPhoneبعض الناس بيبقوا عايزين يقولوا للدنيا كلها أنا معايا  
. لو معاك أي نوع موبايل وقعدت ف 

ي جيبك عادي، لكن لو معاك 
ة. لو  iPhoneممكن تسيب الموبايل ف  ابثر 

يبق  الزم تحطه قصادك عىل الث 

ي فيديوهات ومعاه البتوب أي نوع، ممكن ميهتمش إنه يظهره معاه أثناء 
م كورس أونالين ف 

ِّ
مدرب بيقد

، هتالقيه الزم يحطه قصاده أثناء التصوير حن  لو هو Appleب بتاع الالبتو  Macالكورس، لكن لو معاه 

 
ً
ي الالبتوب أصال

        التفاحة نا ورييحط الالبتوب و ي، بس الزم بيقرأ من ورق ومش بيبص ف 

ي نفس السياق ده بردو، لو واحد راح 
وطلب قهوة، الزم يعمل  Starbucksف 

Check in  ي
ر مع الكوباية وعليه Starbucksف  د عىل أي ويتصور ا اللوجو، بعكس لو قعر

ب نفس كوبايل القهوة. ما هو بردو كوباية القهوة إلىلي بـ   جنيه   60قهوة عادية أو كافيه وشر

  جنيه.  10تختلف عن إلىلي بـ 

ي إن العميل 
ي المثالير  دول هتالف 

ي المنتج وبي فخور ف  ستخدمه مع إنه دافع فيه فلوس وهو بيشث 

، ده إلىلي احنا عايزين ن
، إن الناس تكون فخورة بتعاملها معاك، أكث  ي التسويق الشخصي

يبقوا وصل له ف 
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ي  Personal Trainerبيقولوا ألصحابهم أنا بروح للـ 
الن 
ُ
مه لي الـ  الف

ّ
 Wedding Plannerأو فرحي نظ

ي 
الن 
ُ
ي االستشارات الهندسية غثر مع المهندس  الف

ي مش بتتعامل ف 
كن  ي أو شر

الن 
ُ
 . الف

ي ممكن يكون ليه   Brandكلمة 
كات والمنتجات بس، تفتكر إيه تان  كمان مش بنستخدمها للشر

Brand كات؟  غثر األشخاص والشر

 .......................................................................................................................... 

ازيل Brandالدول كمان ليها   مشهورة بالصناعة والتكنولوجيا، دولة زي الثر
ً
، دولة زي اليابان مثال

، وعند ناس تانية مشهورة بالك ، جزر المالديف مشهورة بالسياحة وهكذا. شهرة مشهورة باليرُ 
ً
ورة طبعا

 
ً
د العائد من السياحة مثال ي دولة عايزه تزوِّ

ي مصادر الدخل القومي للدولة. لو ف 
الدول بأي مجال بيساهم ف 

 تعاقدت مع الممثل الهندي شاروخان لعمل دعاية 
ً
بتعمل إعالنات عن مزاراتها المختلفة، اإلمارات مثال

ي شهر العسل عندهم، دولة للسياحة هن
اك، دولة تانية تعاقدت مع العب كرة إنه يعمل الفرح بتاعه ويقص 

ي الجانب ده  ،تانية بتعمل مسلسالت درامية وتعرض فيها أماكن سياحية وقصور ومناظر طبيعية
واألمثلة ف 

 ة. كتثر 

عير  أكث  وتحقق بطوالت أكث   Brandنوادي الكورة كمان ليها 
ي عشان تجذب ُمشجِّ

ويبق  ف 

ي لعيبة أو مدربير  أكثر كفاءة. 
كاتهم مع النادي ده فـ يقدر يشث   مستثمرين وُرعاة مهتمير  باإلعالن عن شر

 

ي الجزء ده ناقشنا 
 : يبق  احنا ف 

  Brandتعريف الـ  -

ي  -  إيجانر
ً
 وإنه مش الزم يكون دايما

ي كل مكان Brandومش الزم الـ  -
، معروف أكث  عند يكون هدفه يبق  معروف عند كل الناس ف 

يحة المستدفة  الشر

ي الـ 
ي األجزاء الجاية هنبدأ ف 

.  Personal Brandف   بشكل ُمتخصص أكث 
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ي الفصل 
 الثان 

 أهمية التسويق الشخصي 
 

 

 

“Even individuals need to develop a brand for themselves… 

whatever your area of expertise, you can take steps to make 

people think of YOU when they think of your field” 

– Accelepoint Webzine 

 كان مجالك، تقدر تعمل بعض  Brandحن  األفراد ليهم 
ً
كات بس. أيا ، مش الشر

ر فيه
ّ
لما يحتاجوا الخدمة إلىلي أنت  الخطوات عشان تبق  أول واحد الناس تفك

مها. 
ر
 بتقد
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ي الفصل إلىلي فات  
ي إيهعرفنا ف 

 Personal Brandingقبل ما نبدأ بالكالم عن أهمية الـ   Brand يعن 

ذه، 
ِّ
... وإزاي ننف ي مفهوم التسويق الشخصي

د إننا عىل نفس الصفحة وُمتفقير  ف 
ّ
 خلينا نتأك

منا عن الـ 
ّ
كة  Brandلما اتكل ي بالي لما بسمع اسم شر

ي ف  قلنا إنه مجموعة المشاعر واألفكار إلىلي بتيجر

ي إيه لما    Personal Brandبتاعها، كذلك الـ    Logoالـ  أو أشوف  
روا ف 

ّ
ي هيكون انطباع الناس عنك، بيفك بتيجر

تك؟ بيقولوا عليك إيه وأنت مش موجود؟ مقصدش هنا إنهم شايفينك رخم وال دمك خفيف، دي  سثر

، صحيح ليها أهمي ي التعامل تكون مش بتضايق حد إلن لو  ةحاجات شخصية أكث 
إلنك محتاج طريقتك ف 

ي التعامل مش كويس، الناس هتبعد عنك ومش هتتعامل معاك غثر عند 
 بس أسلوبك ف 

ً
شغلك عظيم جدا

ي بال ال
ي ف  ي االضطرار. الهدف من التسويق الشخصي إن أول حاجة تيجر

ك ف   ُ ناس لما يسمعوا اسمك هو تمثر

، يكونوا عارفير  مجالك وتخصصك وإنك شاطر فيه وإنك أول حد هيلجأوا له لو احتاجوا  مجال معير 

ي ناس محدش يعرف هم بيشتغلوا إيه، حن  اخواتهم وأهلهم مش عارفير  بالظبط 
ي المجال ده. ف 

مساعدة ف 

ي إيه، إن شاء هللا بعد الكتاب هيك
. ابنهم شغال ف 

ً
 ون الوضع اختلف تماما

 للناس إلىلي عندها 
ً
مك عىل المشاهثر إلن دول  Personal Brandاألمثلة كتثر جدا

ِّ
قوي، مش هكل

 
ً
ي مثال

 مهتمة بيها، يعن 
ً
ي مجاالت ناس كتثر جدا

ة أوي وف  سمعتهم بقت قوية إلنهم عملوا نجاحات كبثر

ي يوصل لها، فـ طبيعي إنه 
ي إفريق  محمد صالح كش أرقام قياسية سابقة وحقق حاجات هو أول مرصي عرنر

 زي 
ً
، حد مثال

ً
تثمر مهم وعنده سنجيب ساويرس معروف إلنه رجل أعمال كبثر ومُ م. يكون مشهور جدا

ي مجاالت مختلفة وعىل  
كات ف  ي الكتاب   10أغن     قائمةشر

ي مرص. مش دي األمثلة إلىلي بنناقشها ف 
أشخاص ف 

ي شغلهم سواء  
ين ف  ر  ي وزيك، ولكن ُممثر  زني

ُ  أشخاص عاديير   Recruiterأو    Life Coachده، هنا بنناقش تمثر

ي شغلهم إلنهم يستحقوا يكونوا معروفير  أكث  من ناس تانية أو مدرس 
وعايزين يوصلوا لمراحل أفضل ف 

.  ظاهريننص الكفاءة ولكن  عندهم  أكث 

التسويق الشخصي هدفه إن الناس تكون عارفه أنت بتشتغل إيه وممثر  فيه،  من هنا نقدر نقول إن

ي تعريف الـ 
حنا ف 

ر
،  Personal Brandingها إن الـ واألمثلة إلىلي ذكرنا Brandوزي ما وض هيعدي بمرحلتير 

األول إن لما يتقال اسمك الناس تفتكر مجالك، والتانية إن لما يتقال مجالك تكون أنت أول حد الناس 

، إيه االستفادة من حاجة زي دي؟!   عارفه مجالي
ي لما الناس تبق 

 تفتكره. طيب وبعدين؟! إيه يعن 

 
ً
ة جدا يد ، هاالستفادة كبثر ي جوانب مختلفة.  فر   ث  

الناس دي هم العميل الُمحتمل بالنسبة لك، صك ف 

أي حد منهم ممكن يكون العميل إلىلي هيتواصل معاك بكره، أو يعرف حد محتاج المنتج أو الخدمة إلىلي 

حك ليه
ر
مها وبالتالي ممكن يرش

ر
والفرص هنا مش مقصود بيها شغل بس، ممكن تكون منح أو  . أنت بتقد

ناس هيكونوا عارفير  مجالك، فـ أي حاجة هيشوفوها ليها عالقة بيك هتالقيهم بيبعتوها فرصة سفر، لما ال
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ي المجال  Postلما يالقوا  Facebookعىل الـ  Mentionلك أو بيعملوا لك 
 بيسأل عىل ترشيح حد ف 

ً
مثال

ي التخصص بتاعك، فرصة لحضور مؤتمر بره مرص، منحة دراسية، 
بتاعك، مذيع عايز يستضيف حد ف 

ر عىل الفرص، أل Call for Speakersؤتمر فاتح م ها من الفرص، مش هتبق  أنت بس إلىلي بتدور ... وغثر

ي لك من مصادر كمان أي حد ِعر   لك بالفرص إلىلي هتقابله، الفرص هتالقيها بتيجر ف تخصصك هيوصر

عك هتحس إنك مسئول قصاد نفسك وقصادهم إ  مختلفة.  ي الناس بتثق فيك وبتشجر
نك كمان لما تالف 

ي شغلك. 
 تكون أحسن ف 

 

، مش محتاج أشغل بالي بالتسويق  ⁉ ي مجالي
 ف 
ً
ي أنا شاطر جدا

إلن الخدمة الكويسة  لخدمان 

ي العميل بتاعها لوحدها. 
 هتعرف تالف 

 

ي أقول لك إن الكالم ده مش صحيح
ي إن 

ي  . يؤسفن 
لو عندك جوهرة غالية وعايز تبيعها بس شايلها ف 

مك
ِّ
ي يكل عها للناس، محدش هيعرف عنها وال هيجر

ّ
ي المقابل لو واحد قاعد جنبك  . شنطتك ومش مطل

ف 

مهم وبيقول لهم عىل 
ّ
دامه وظاهرها للناس وبيكل

ُ
ي القيمة عن إلىلي معاك بس حاططها أ

ومعاه جواهر أقل ف 

وح له  كات تقفل إدارة التسويق إلىلي معاه، الناس هث  ي منه. لو كالمك صحيح، يبق  كل الشر وهتهتم تشث 

م أحسن حاجة وهنالقيهم جايير  لينا من غثر ما نتعب 
ِّ
إلىلي عندها وتقول خالص الناس عارفة إننا بنقد

ي التسويق. 
 نفسنا ف 

وك،  ي مجالك؟! لو إجابتك باإليجاب فأحب أقول لك مثر
أنت حد شاطر وُممثر  ف 

ي مجالك بردو!  أنت واحد 
، ف   من مليون واحد ممثر 

ي 
 كان تخصصك، هتالف 

ً
وممكن  آالفأيا

الف من الناس شغالير  نفس شغلك، مئات اآل

، شوف كام واحد  ي لو واحد بيشتغل محامي
يعن 

 من كليات الحقوق عىل مستوى 
ً
ج سنويا بيتخرر

ات اآلالف من الشباب،  الجمهورية، عشر

ج جديد مش هيكون  المحامي إلىلي لسه متخرر

ي 
جوا ف  ات اآلالف إلىلي اتخرر بينافس مع عشر

جوا ا  إلىلي دفعته بس، الناس إلىلي اتخرر
لسنير 

ط    المحامي ممكن حالته تبق  أحسن شوية إلنها مهنة بتشث 
روا عىل شغل بردو. طب حن  فاتت لسه بيدور
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 حد بيشتغل 
ً
، عىل عكس مثال ، ده تخصص ممكن أي حد Business Trainerتخصص دراسي معير 

، بغض النظر عن دراسته الجامعية، ممكن أي  ي  Professionalيدخله، سواء سنه كبثر أو صغثر
شغال ف 

كة يقرر يعمل  . التسويق   Career Shiftشر
ً
ة جدا ي مجال زي ده كبثر

ه للتدريب. وبالتالي المنافسة ف  ويتجِّ

 .   نفسك من بير  كل المنافسير 
ر
 هو إلىلي يخليك تمثر

 الشخصي بق 

فيو مع حد من الـ  ي انث 
 HRالشخص إلىلي عامل لنفسه تسويق شخصي قوي مش بيحتاج يقعد ف 

، ممكن يتم دعوته لمقابلة ودردشة ويحاول يحط
ً
ه له أسئلة ِغلسة. عىل العكس تماما ه تحت ضغط أو يوجر

كة متوسطة  HRسواء مع مسئول الـ  ي لإلدارة إلىلي محتاجينه يشتغل معاهم فيها، ولو شر
أو المدير الفن 

، والمقابلة بيكون الهدف منها التأ
ً
ة كة مباشر ة ممكن يقعد مع صاحب الشر د إن مهاراتك الحجم أو صغثر

ّ
ك

عات من الشغل هتبق  إيه، 
ر
كة عشان يبقوا عارفير  بالظبط التوق اتك هي بالظبط إلىلي محتاجاها الشر وخثر

ي موِضع قوة.  Job Offerوبيتم عرض الـ 
 عليك وتتناقش فيه وأنت ف 

ة أو   سنة   15التسويق الشخصي بيحتاجه كل الناس، سواء واحد عنده سنة وربــع خثر

 إلىلي 
ة، حن  ي وظيفة خثر

وشايف إنه كده وصل لالستقرار   Full-Timeبيشتغل ف 

ي والمالي إلىلي بيحلم بيه. 
 الوظيق 

ي موظف عنده 
كة تالف  ي لما الشر

ي القطاع الخاص. دلوقن 
 ف 
ً
ي ده مجرد وهم، خاصة

االستقرار الوظيق 

ي إدارة األعمال، وبيقبض  15
 ف 
ً
ة ومعاه ماجستثر مثال ي الشهر، ومش بيقعد أي  30سنة خثر

ألف جنيه ف 

Over-Time    د عىل مكالمات الشغل بعد الساعة اجل واخد وضعه ، ر 5أو وقت زيادة بعد الشغل، ومش بثر

ي الموظف ده وتجيب  ومركزه
ِّ كات بتشوف إن ده عبء عليها، وتقرر تمسر ته. بعض الشر بحكم سنه وخثر

  5بداله 
ً
تهم قليلة وكل واحد ياخد له مثال جير  أو خثر جنيه، وبدل   4000موظفير  ُجداد يكونوا لسه متخرر

موا الشغل  5ما الموظف الكبثر كان بيعمل لوحده  دوهم  5عىل الـ شغالنات، يقسر موظفير  الُجداد، ويقعر

ي أيام األجازات... لو الموظف الكبثر ده عامل لنفسه تسويق شخصي 
لوهم شغل ف  وقت زيادة بعد الشغل ويث  ر

كة إلىلي كان فيها، هيدعوه 
ي البيت يوم واحد، مجرد إن الناس تعرف إنه ساب الشر

كويس، مش هيقعد ف 

ي فرص
كاتهم وممكن يالف    أفضل من إلىلي كان فيها كمان.  عشان ينضم لشر

 
ح  من األمثلة القوية إلىلي بتوض

.  . النقطة دي هو م ي
 وائل الفخران 

كة . م ي شر
ي هو مهندس مرصي كان شغال ف 

، وقرر إنه يستقيل  9لمدة  Googleوائل الفخران  سنير 

كة      Careemمنها وينضم لشر
ً
كة كريم أخد تقريبا م سيارات خاصة تحت الطلب. أول ما انضم لشر

ِّ
إلىلي بتقد

كة،  ي أسهم الشر
ي مرص، إل جانب مزايا مختلفة من حيث المرتب أو حصة ف 

كة ف  ي فرع الشر
أكثر منصب ف 

كة نفسها هي إلي كانت بتعلن عن إن م كة واِعدة وليه . الشر ا وائل انضم ليهم إلن ده خثر بيقول إنهم شر

ة ومكانة م كات تانية   Googleوائل يقرر يثق فيهم ولما ساب    . مستقبل إن حد بخثر  عن شر
ً
انضم ليهم دونا
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ة حصل خالف والمهندس وائل مبقاش شغال مع  ة مش كبثر ي السوق المرصي. بعد فث 
كتثر قوية ف 

Careem لو موقف زي ده حصل مع أي ،Professional هيكون خايف عىل مستقبله ال 
ً
ي يوظعموما

ق 

كة  كة، ولو الغلط من الشر ي الشر
ح أوضاعه ف 

ّ
اماته المادية ولو الغلط من عنده هيحاول يصل روا وقرر والث  

ي حالة م
ة عشانهم، لكن ف  ع فرص تانية كبثر وائل الموضوع  . االستغناء عنه هيكون يائس وحاسس إنه ضير

ة جوا اتعرض عليه مناص  Careemمكانش كده، مجرد ما تم اإلعالن إنه مش مع   كات كبثر ي شر
ب مختلفة ف 

كة  األمريكية وأخد منصب  Incortaوبره مرص، وبالفعل بعد الواقعة دي تم اإلعالن إنه انضم لفريق شر

ق األوسط وإفريقيا.   نائب الرئيس فيها والمدير العام لمنطقة أوروبا والشر

 

ممثر  فيه عشان أقدر أوصل يبق  أهمية التسويق الشخصي هي إن الناس يبقوا عارفير  أنا بشتغل إيه و 

 . ي
ي شغىلي وحيان 

 لفرص أفضل وأحسن ف 
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 الثالثالفصل 

 مفاهيم مغلوطة

 عن التسويق الشخصي 
 

 

 

“Your personal brand is a promise to your clients… a promise 

of quality, consistency, competency and reliability” 

– Jason Hartman 

التسويق الشخصي هو عبارة عن وعد لعمالئك، وعد بخدمة بجودة تنافسية  

 ومستمرة يقدروا يعتمدوا عليها ويثقوا فيها. 

  

http://www.jasonhartman.com/
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ي ُمتفقير  عىل 
يبق  فاضل نعرف هنعمل التسويق  Personal Brandingأهمية الـ بما إننا دلوقن 

... ، بس األول إزايالشخصي ده  ي مفهوم التسويق الشخصي
د إننا عىل نفس الصفحة وُمتفقير  ف 

ّ
 خلينا نتأك

 

 التسويق الشخصي للشخصيات العامة بس

هم، ده بيبق  التسويق الشخصي هو مش  ⁉ للمشاهثر زي المغنيير  والرياضيير  والسياسيير  وغثر

ي الجرايد؟إيه عالقة حاجة 
 زي دي بواحد مش بيطلع ع التليفزيون وال بيتكتب عنه ف 

 دي نقطة مهمة وناس كتثر بتتلغبط فيها 

 بس  Public Figuresمش للمشاهثر والـ  Personal Brandingالـ 

ي  
الناس صحيح التسويق الشخصي بالنسبة لهم ال غن  عنه إلنه بيضيف ليهم تواجد أقوى وتأثثر ف 

ي فهو بردو ميقدرش يستغن  عن إلىلي بتحبهم وبتتابعهم
ي أي مجال تان 

، لكن ده ال يمنع إن أي حد بيشتغل ف 

ه أكث  عىل الناس إلىلي بتشتغل كـ  ، وده بيظهر تأثثر  حد بيشتغل  Freelancersالتسويق الشخصي
ً
زي مثال

Trainer  ي أي مجال، أو طبيب أو
أو مدرب جيم أو دكتور تغذية وسمنة ونحافة أو  Fashion Stylistف 

Life Coach  أوConsultant  تاب والـ
ُ
ي أي مجال، كذلك المؤلفير  والك

،  Photographersف  والمدرسير 

 الـ 
ً
ي Personal Brandingكل الناس دي محتاجة جدا

هم ، هتالحظ ف   كل مهنة من إلىلي ذكرتهم دول وغثر

ي 
، وف   إنهم بيعتذروا لعمالء كتثر

ً
ي لهم شغل باستمرار لدرجة أحيانا  وبيجر

ً
ي ناس مشهورة جدا

، هتالف  كتثر

كة إلىلي كان شغال فيها. 
 ندمان إنه ساب الشر

ً
ي بيشتكي من قلة العمالء وإنه دايما

ي حد تان 
المقابل هتالف 

ة  الفارق األكثر بير  الشخصير   ي الخثر
ضنا إن هم االتنير  زي بعض ف 

، لو افث  دول هو التسويق الشخصي

ي الجوانب دي. 
ي باف 

 كمان بيسند التقصثر ف 
ً
افية وجودة الخدمة، بل إن التسويق الشخصي أحيانا  واالحث 

 

 التسويق الشخصي أهم من الشغل

ي كده إن ا ⁉
 بالمهنة بتاعته نفسها؟!  باله ششغلومينفسه ل التسويقلواحد يهتم بهل معن 

 

ي شغلك وشاطر فيه، وإال الـ 
، الزم تكون موهوب ف 

ً
هيكون ضدك  Personal Brandingأل طبعا

م مع معارفه عنك 
ِّ
ي إلنك مقدرتش تفيده، وهيتكل

ي العميل جه مرة واحدة ومجاش تان 
مش معاك، هتالف 
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ي 
الخدمة الكويسة. التسويق الشخصي  إنك مش كفء ، الناس بتشتكي من الخدمة السيئة أكث  ما بتشكر ف 

ن من شغله، فالتسويق الشخصي مش للنجاحهو عامل مساعد قوي 
ِّ
، لكن لو الشخص نفسه مش ُمتمك

 .هيقدر يساعده

 

؟!   أبيُع نفسي

 جميل جد ⁉
ً
ي مثال نقول  ا

ي شغلن 
ف ف  ام أو  Web Developer، طيب أنا كشخص محث  أو  رسر

وعات أو مدير  ، ممكن يجيىل  مستشار مالي مشر ق لشغىلي
حساس إن الموضوع فيه ابتذال إوبحاول أسور

ي وادفعوا لي فلوس شوية؟
وا من  م الناس بنفسي تعالوا اشث 

ّ
ي أبق  بكل

ي أظهر  ... يعن 
وضعي ميسمحش إن 

 بالصورة دي بردو. 

 

عن التسويق أو اعتقاد مش صحيح  Misconceptionأكيد محدش هيقول نعمل كده خالص، ده 

، ب مك ره الشخصي
ّ
موا عن التسويق الشخصي بيقول لك هعل

ّ
أو  How to Sell Yourselfمرص لما بيتكل

ي ثقافتنا مردودها مش أحسن حاجة، لكن المقصود   إزاي تبيع نفسك، الكلمة
بالنسبة لهم عادية بس يمكن ف 

ي  
قها، يعن  ه   والُمذيع  Designerوالـ  مهندس الديكور  بيها إن إزاي تبيع مهاراتك وتسور م من األمثلة الكتثر وغثر

ي 
موه منتج مادي ف 

ِّ
ة بمقابل مادي، مش بيسل موا لعمالئهم خدمة أو خثر

ِّ
إلىلي قلناها، كل الناس دي بيقد

ي صورة توعية للعميل إيده، فـ محتاجير  ِيظهِ 
اتهم بيكون ف  اتهم دي للعميل. كالمهم عن خثر روا مهاراتهم وخثر

ي المجال ده، مش بيطلعوا عىل الـ
ي مننا وخالص. اإلعالن  Social Media وتثقيفه ف  يقولوا له تعال اشث 

 .
ً
 جدا

ً
، ولكن مؤثر جدا ي

 عن خدماتهم بيكون ِضمن 

 

م الناس؟هستفاد إيه من 
ِّ
ي أعل

 إن 

؟ طب أنا استفدت إيه ⁉
ً
م الناس مجانا

ِّ
م عن مجاله ويعل

ِّ
ي الواحد بيتكل

 ! يعن 

 

 
ً
ة  ... استفدت طبعا ي بال العميل  ؛  بس بطريقة غثر مباشر

ي ف  ما يقرر يدفع لأنا عايز أكون أول واحد يجر

ي باله هو الشخص إلىلي كان بيشاركه معلومات عن 
ي ف  مها، و أول حد هيجر

ر
فلوس مقابل الخدمات إلىلي بقد

 SMSو  المجال ده باستمرار وبيحاول يساعده من غثر ما يقول له هات فلوس كل شوية أو يزعجه بإيميالت
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ي وبالتالي أكسب ثقة أكثر عند 
ان  ي وخثر ي ده هيكون بمثابة استثمار أظِهر بيه مواهنر

لإلعالن عن خدماته. يعن 

  أو اكتساب عمالء ُجدد.  Customer Acquisitionالعميل المحتمل وأحقق 

 

ي اآلخر هو الوصول لناس مهتمة    ⁉
ي الهدف من التسويق الشخصي ف 

، يعن 
ً
بالخدمة إلىلي تمام جدا

فهم بيها ويتواصلوا معايا للحصول عليها.  مها فـ أعرر
ر
 بقد

 

قوي عشان  Outreach، نعمل الكتاب دهخلينا نقول إن هو ده الهدف إلىلي هنشتغل عليه خالل 

 Payingإل العمالء محتملير   Potential Customersصل لعمالء ُجدد باستمرار وتحويل الـ نو 

Customers  عمالء ِفعأو .  ليير 

 

 للتسويق الشخصي أهداف أخرى... 

 ؟أمال إيه األهداف التانية إلىلي هستفيد بيها من التسويق الشخصي  ⁉

 

ر عىل فرص شغل أفضل وزيادة عمالء،  الحقيقة التسويق الشخصي مش بس للناس إلىلي بتدور

ي ترويــــج وإعالن وتوعية،Brandingالمصطلح فيه كلمة 
وده مش الزم يكون للمهارات الشخصية  ، يعن 

 زي 
ً
حها لك أكث  بمثال، واحد مثال

ر
ي أوض

. خلين  ، Elon Muskبس، ممكن يكون لألفكار أو ألهداف أكثر

ج ألفكاره   Personal Brandبيشتغل باستمرار عىل الـ   ور بتاعه وبثر

ر عىل شغل أكث  أو عمالء  ومشاريعه عىل طول، هل ده واحد بيدور

ي لو حد زيادة؟ بالع
كات، يعن  كس ده ملياردير وصاحب عدة شر

، فـ ده بُيعتثر المدير التنفيذي Elon Muskمش عارف مير  هو 

ر العالم بيعمل        للعالم اعات وأفكار تكنولوجية بتغثر
  .اخث 

كة  عت شخصية  Marvelلما شر  Elonيقابل  Robert Downyخلوا الممثل  Iron Manاخث 

Musk    و إلهام األجيال و   هدفه تغيثر العالم  الراجل ده.  Elon Muskتجسيد لـ    Iron Manعشان هم بيعتثر

 الجديدة إنها تتحدى الواقع وتعمل حاجات محصلتش قبل كده. 
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كة    مدير إلون ماسك يعتثر   رائدة صناعة السيارات الكهربائية، وباستمرار شغال عىل تطوير   Teslaشر

كة  الستكشاف الفضاء، ومن رؤيته إنه يأسس مدن  Space Xأداء العربيات دي وجودتها، كمان أسس شر

كة  ي مجال الفضاء شر
نفسها مكانتش لسه وصلت  NASAسكنية للبشر عىل المريــــخ! قدر يعمل إبداعات ف 

لما بتبعت  NASA شوية وهيخىلي صاروخ الفضاء زي الميكروباص رايح جاي بير  األرض والمريــــخ،لها، 

ر  ، بعد ما يقوم بمهمته صاروخ للفضاء بيتفجر ي
كته قدروا  Elon Muskومش بيتم استخدامه تان  وفريق شر

ية.  مها للبشر
ر
ي وُيعاد استخدامها مرة تانية. إل جانب أفكار تانية قد

روا صواريــــخ بتطلع للفضاء وترجع تان   يطور

Elon Musk  ي جكان
ي منحة لدراسة الدكتوراه ف 

ي الدراسة  بعد ، Stanfordامعة اتقبل ف 
أول يوم ف 

ي جامعة 
لش، لما سألوه إزاي تعمل كده، حد يطول ياخد منحة للدراسة ف  ترتيبها اعتذر عن المنحة ومكمِّ

ي للدكتوراه هنا مش هتساعدعىل مستوى العالم جامعات 3بير  أول 
ي ؟ قال لهم دراسن 

ي ن 
تقديم حاجة  ف 

ي من ا Elon Muskهدف  ! فـعملية للناس
كاء أو مستثمرين معاه ف  لتسويق الشخصي مش إنه يوصل لشر

ي السياق ده. 
ي العالم، وليه مواقف مختلفة ف 

 يصنع تغيثر ف 
ً
كاته أد ما هدفه إنه فعال  شر

ي 
 إنه ف 

ً
ي   2018من المواقف دي مثال

ي تايالند، خرجوا هم والمدرب  12كان ف 
ي فريق كورة ف 

ولد ف 

ه فـ اتحبسوا جوا ات الجبل ميجوا الجبل ده، نزلت أمطار ملِ ة  ودخلوا مسافة كبثر بتاعهم وراحوا ناحية جبل  

 
ً
جوهم، كان موضوع كبثر  9ميعرفوش يخرجوا، الناس عرفت مكانهم بعد تقريبا أيام بس مش عارفير  يخرر

إلىلي من غثر  Teslaالـ كان راكب عربيته   Elon Musk . والدولة بأجهزتها المختلفة معرفتش تعمل حاجة

كاته  ي شر
 إلىلي ف 

ع فريق من المهندسير   الخثر بتاع األوالد دول، جمر
سواق ورايح شغله فـ بيقرأ األخبار لق 

ة عشان تقدر  عوا األوالد من الكهف، طلعوا بحل إنهم يعملوا غواصات صغثر
ّ
ر معاهم إزاي يطل

ّ
وقعد يفك

ي الجبل إلىلي اتملت مياه،
ي خالل  تناسب الممرات الضيقة إلىلي ف 

ويدخل غواصير  يجيبوا األوالد فيها، ف 

ة دي من نماذج كانوا شغالير  عليها قبل كده لسفن  عوا الكبسوالت إلىلي زي غواصات صغثر
ر
يومير  كانوا صن

ي قدر إنه يعمل حاجة عجزت عنها حكومات، 
 ينقذوا األوالد. يعن 

ً
ة، وقدروا فعال مع كل ده و الفضاء الصغثر

 ُمتفاعل 
ً
م عن "بعض" مشاريعه،  Twitterعىل بتالقيه دايما

ِّ
ي وبيتكل

مشاريــــع تانية لسه مأعلنش  إلن ف 

 .     عنها

ي  Elon Muskوغثر 
كة  Bill Gatesأمثلة كتثر زي  ف  إلىلي خصص أغلب  Microsoftمؤسس شر

ة، و  ي الدول الفقثر
 Facebookمؤسس الـ  Mark Zuckerbergثروته الخاصة لتحسير  معيشة الناس ف 

ي حتة تانية 
ح لرئاسة أمريكا، ده هدفه من التسويق الشخصي بق  ف 

ُ
ش ي إشاعات عن اهتمامه بالث 

إلىلي ف 

ها بير  الناس مش هدفه الفلوس، خالص.   فـ ممكن الشخص يكون هدفه التسويق لفكره ولمبادئ عايز ينشر

سة حياتها لنشر مبادئ زي الحفاظ عىل البيئة والتوعية البيئية،  ي ناس مكرر
ي ناس هدفها خلق فرص ف 

ف 

 معيشية أفضل لألطفال والفقراء، وهكذا. 
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ي  
ي الكتاب هنا مش هدف 

نقذ العالم تمبادئ دولية و   أو تنشر   Thought Leaderرائد فكر    كونتإزاي  ف 

اتك عشان تحقق  كله كالمي وتصنع حلم اليوتوبيا المفقود،   ق لنفسك ولمهاراتك وخثر
هيكون عن إزاي تسور

 كان مجالك، سواء بتشتغل دكتور مبيعات أكث  وتزور 
ً
اخللحيوانات األليفة أو د عمالئك أيا ج أو  طبر ُمخر 

ي أو 
ي مجال الـ سينيمانئ

ي أو بتشتغل ف 
ها من مجاالت  Accessoriesوالـ  Handmadeمحاسب قانون  وغثر

ي  هنتناقش العمل الحر المختلفة. 
، وكل خطوة هنعرف لها ف  ي التسويق الشخصي

 ف 
ً
الـ  خطوات مهمة جدا

Know How  والـKnow Whyفاهمير  إيه الخطوة دي وإزاي نع 
ي هنبق 

 ها وإيه أهميتها. مل، يعن 

 

 التسويق الشخصي هيحقق لي حلم الشهرة؟

ي أبق  مشهور أوي عىل الـ  ⁉
ي الكتاب ده هيساعدن 

وعندي  Social Mediaطيب يعن 

Followers  كتثر بق  وكده؟ 

 

، مش ده الهدف من التسويق الشخصي إلىلي Social Media Influencer أل خالص، مش هتبق  

م عنه هنا، ممكن يبق  عندك 
ِّ
 بس مش عندك  Personal Brandبنتكل

ً
كتثر ع الـ   Followersقوي جدا

Facebook !ي مجالي إزاي؟
! أمال أنا بقيت مشهور ف  ي

 إزاي يعن 
ً
 . هتسأل نفسك طبعا

" ي كلمة "مجالي
ي السؤال نفسه، ف 

ي مجالك تكون عارفاك، العمالء اإلجابة ف 
، الهدف إن الناس إلىلي ف 

 بتوعك يكونوا عارفينك، هم دول إلىلي يهموك
ي الفصل  المحتملير 

ي مثال سينا كوال ف 
حنا ف  زي ما كنا شر

 عند الناس دي بس، مش األول
ً
اتك، محتاج تكون مشهور فعال ، دول إلىلي هيدفعوا مقابل خدماتك وخثر

ي و 
العالم كله عارفك. الهدف من التسويق الشخصي إنك لما تعلن عن خدماتك هتبق  محمد صالح يعن 

وا منك، هتستفاد إيه لما يكون عندك   ي عمالء بيشث 
بس مش   Facebookعىل الـ    Followerألف    150تالف 

مها، لو بيتابعك 
ِّ
 الخدمة إلىلي بتقد

واحد بس عىل الفيسبوك  1,500مهتمير  بمجال شغلك وال محتاجير 

، هتكون بتخدم  ويكونوا م عميل،   1,500ن الفئة المستهدفة بالنسبة لك، يبق  أنت كده حققت نجاح كبثر

 هتوصل من خاللهم ألصحابهم وأقرابهم إلىلي عندهم نفس االهتمام فـ يبق  عندك مصدر دخل 
ً
إلىلي طبعا

 مستمر وعمالء حاليير  وُجدد. 

ي الجراحة حب يشتغل عىل التسويق الشخصي 
لنفسه فوصل لواحد كان أعرف طبيب متخصص ف 

ي وتريقة، عدد الـ    Comicsعنده صفحة بتنشر نكت و  
عىل الصفحة أو الناس إلىلي   Fansوحاجات هزار يعن 

ر اسمها  اها الدكتور وغثر
ه عىل الصفحة، اشث  بتتابعها كان ُربــع مليون وبيتفاعلوا مع المحتوى إلىلي بيتم نشر

، عدد الناس بدأ يقل، ومفيش  Postوحط صورته وكتب كام  عن العيادة بتاعته وبدأ تسويق عليها بق 
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ي تفاعل خالص والموضوع بق  ملوش أي الزمة. ا
لدكتور ده عمل زي إلىلي راح يعلن عن كورسات ُمحاسبة ف 

. مش بيخاطب الفئة المستهدفة.  ي التسويق الشخصي  كلية عالج طبيعي
ممكن أستغل صفحة زي دي ف 

ي الفصل 
 . الحادي عشر لنفسي بس بطريقة تانية هنشوفها ف 

ي إنك لما 
ي إلىلي بيعملوا محتوى تعليمي عىل مثال تان 

 Social Mediaالـ تشوف مدرسي اإلنجلثر 

موا كورسات لتأهيل 
ر
 إلىلي بيقد

ي حير  إنك لما تشوف المدربير 
، ف  ات اآلالف من المتابعير  ي عندهم عشر

هتالف 

ي بيتابعهم كام ألف بس. ده مش معناه إن مدرب المدرسير  ده مش شاطر إلنه 
ي، هتالف  مدرسي اإلنجلثر 

بــهم،  إلىلي هو بيدرر
ة زي المدرسير  ي،   مش بيتابعه أعداد كبثر موا كورسات إنجلثر 

ر
كل الفكرة إن المدرسير  بيقد

 من كل الكليات 
ً
 جدا

ً
ي كبثر جدا م إنجلثر 

ِّ
 مجال ليه سوق كبثر وعدد الناس إلىلي عايزه تتعل

ً
إلىلي هو أصال

. إلىلي يحكم 
ً
ي أقل جدا م اإلنجلثر 

ُّ
 بالمهتمير  بتعل

ً
ي مقارنة ي المقابل عدد مدرسي اإلنجلثر 

وأعمار مختلفة، ف 

ي لما كل واحد يعلن   Targetالـ  هنا هو   ي ومدرب مدرسي اإلنجلثر  ي مدرس اإلنجلثر 
بتاع كل واحد فيهم، يعن 

، سواء  وا متدرب يحرص   15عن الكورس بتاعه ويكون عايز 
ً
معاه، المهم إنه يكون بيوصل للعدد ده فعال

 ألف.  200ألف شخص أو  13بيتابعه 

 

اء  التسويق الشخصي وحلم الثر

راح، بس إن شاء هللا حلم الفلوس لسه مراحش، التسويق  Followersوالـ كده حلم الشهرة   ⁉

، صح؟  مليونثر
ي أبق 

 الشخصي هيساعدن 

 

ي 
يت الكتاب الغلط، كتاب كيف تصبح مليونثر ف  يبدو إنك اشث 

ي الصف إلىلي تحت. التسويق الشخصي مش هيخليك  4
أيام كان ف 

ي السوق 
ي سعرك ف 

ِّ
، الهدف من التسويق الشخصي إنك تعىل مليونثر

ي لو أقص 
ي المجال بتاعك". يعن 

لغاية ما توصل ألعىل مرتب "متاح ف 

ي 
ي الشهر ف 

ألف جنيه، بإذن  40 المجال بتاعك فلوس ممكن تعملها ف 

ي 
م كويس ف 

ِّ
ي السعي وإنك تتعل

هللا توصل للرقم ده لو استمريت ف 

ة للعمالء بتوعك واشتغلت عىل الـ  م خدمة ممثر ر
ِّ
مجالك وتقد

Personal Brand   ي الشهر يبق
بتاعك. لكن لو عايز مليون جنيه ف 

 واعمل  شوف األول إيه المجال إلىلي تقدر فيه تجيب الرقم ده
ً
شهريا

Career Shift  .ي المجال الجديد وربنا يفتح علينا وعليك
ي شغلك ف 

ق التسويق الشخصي ف   وبعدين طبر
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ي 
د حرين   التسويق الشخصي هيقيِّ

أنا كده لما أشتغل عىل التسويق الشخصي  ⁉

أو أو أي آراء شخصية  مش هينفع أنشر أي حاجة عائلية  

؟ ي
ا بعيد عن الشغل يعن   أنشطة خاصة بير

 

 إنك تنشر صورتك بالجالبية يوم العيد وتعمل 
ً
ي  Check Inأل عادي جدا

ر ف  ي السينما وتتصور
ف 

ل صور فرحك ي الجيم  الساحل وتنشر صورة مع العيلة واألوالد أو أصحابك وتث  ِّ
م عن أو    وصورة وأنت ف 

ِّ
تتكل

... كل ده عادي، العميل عارف إن معير    Super Heroإنك بتحب البطاطس السوري أو الشاورما أو بتحب  

 كمان ، ده أنت كده  ليك أنشطتك العادية كـ كائن طبيعي يعيش ويتعايش
ُ
لفة أكث  بتخىلي بينك وبير  العمل أ

ي مكانة معينة عىل حسب الـ  Positioningوإنه يحس إنك واحد مننا. كمان ده بيعمل لك 
 Lifestyleف 

وحها بتاعك واألماكن إلىلي   روا فيه... كل ده   بث  ر معاهم والمكان إلىلي بتتصور
ومظهرك أنت والناس إلىلي بتتصور

ل عند ال
ِّ
عميل وأي حد بيتابعك صورة عنك إنك من الطبقة المجتمعية المتوسطة أو فوق المتوسطة بيشك

،  Postsأو العالية. كمان الـ   بيكون عليها تفاعل أكث  من المحتوى الهادف أو التعليمي
ً
الشخصية دي غالبا

ي  
ي هيساعد   Reachزيادة الـ  ده هنستغله ف 

ي وصول المحتوى   بتاع المحتوى إلىلي هنشاركه مع العمالء، يعن 
ف 

 . ي الفصل العاشر
  أكث  زي ما هنشوف ف 

بس بردو الزم تاخد بالك من نقطة مهمة سواء أنت مهتم تشتغل صح 

ها عىل مواقع التواصل  ي حاجات مش هتنشر
عىل التسويق الشخصي أو أل، ف 

م هنا عن مواضيع السياسة والكورة والدين... وحقوق المرأة. 
ِّ
، بتكل االجتماعي

ش حاجة دينية زي دعاء أو تذكثر بفضل العشر األوائل مقصدش إن ك متنشر

مواضيع دي   4من ذي الحجة، ده جزء من حياتك عادي، لكن الفكرة هي إن الـ  

بتدعم رأي معير  وتعادي أصحاب اآلراء التانية، مينفعش بتعمل مشاكل لما 

ي 
، أو تدعم اتجاه سياسي وتوصف باف  ي

ع نادي ُمعير  االتجاهات   تسخر من أصحاب دين تان 
بالغباء، أو تشجر

  ، ي
عي النادي التان 

يق عىل ُمشجر أو تقول البنات مكانها المطبخ والمفروض يشتغلوا أو ميشتغلوش، وتشتم وتث 

... مش كل العمالء إلىلي عايزين يعملوا ملناش دعوة.  
ً
اح مثال ي غن  عنها. لو أنت جرر

د عداوة أنت ف 
ِّ
كل ده بيول

ي المواضيع 
إلىلي ذكرناها دي! فـ مفيش داعي تخش حد وياخد جراحة معينة هيكونوا عندهم نفس آرائك ف 

م وال يأخر. 
ِّ
ة، عثرر بس من غثر ما لو حابب تعثرر عن دعمك لحاجة معين منك موقف عشان رأي مش هيقد
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 . ي
ئ للطرف التان  م بطريقة تسنر

ِّ
ي مينفعش أتكل

ي المواضيع العامة بس، يعن 
ي اآلراء ف 

العنرصية كمان مش ف 

العنرصية كلها سلبية عىل ُسكان منطقة معينة، أو أتريق عىل طريقة لبس بعض الناس أو تشيحة شعرهم...  

 غلط. 

ي عىل ِذكر العنرصية وأثرها، استخدامك لموا
ي هيساعدك ف 

اف  قع التواصل االجتماعي بشكل احث 

، منها دخولك بعض األماكن االجتماعية زي النوادي والمطاعم،  ي قرارات تانية كتثر
التسويق الشخصي وف 

ي بقيت مش بتدخل األماكن دي عشان معاك تكلفتها وال أل، إدارة المكان نفسه هي إلىلي تحدد إذا كانوا 
دلوقن 

دوا إنك  Social Media Accountsهم، بتبعت لهم الـ يسمحوا لك تكون وسطي
ّ
بتاعتك يشوفوها ويتأك

ي منعك من دخول دول، مش مطاعم بس، وأنت  Social Mediaالـ بل إن مش عنرصي! 
ممكن تتسبب ف 

ة للسفر لبعض الدول بقوا يطلبوا منك يشوفوا الـ  م عىل التأشثر
ِّ
بتاعتك والمحتوى إلىلي  Accountsبتقد

ه وح ة السوداء أو  ن  الرسايل بتاعتك. بتنشر العنرصية بالنسبة للدول زي العنرصية ضد أصحاب البشر

 . محتوى عنرصي ألي  ل وجهات النظر واآلراء التانية ومتشاركش أيتقب  عنرصية ضد أي فئة أو ِعرق معير 

 . فئة

د إننا فاهمينها صح األول عشان نبق  مُ 
ّ
ويق الشخصي دركير  حقيقة التسالنقط دي كان الزم نتأك

عه منه. 
ر
 وهدفه والعائد إلىلي نتوق
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 الرابعالفصل 

 ليه؟ عايز تعمل تسويق شخصي 
 

 

 

"Your personal brand serves as your best protection against 

business factors you can't control" 

– Dan Schawbel 

ة إلىلي ملكش  التسويق الشخصي هو أكث  حاجة تحميك من   ات السوق الكتثر
ر
متغثر

م فيها. 
ّ
 تحك
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ي    ⁉
منا عن    الفصلف 

ّ
،بعض المفاهيم غثر الصحيحة عن  إلىلي فاتت اتكل وعرفنا   التسويق الشخصي

ي 
؟ إن التسويق الشخصي حاجة مهمة والزم نشتغل عليها، إيه إلىلي المفروض نعمله دلوقن   بق 

 

ي  أول حاجة خالص
ي أي قبل ما نبدأ ف 

األساسي إلىلي عشانه عايز تعمل  الحافز  خطوات هي إنك تالف 

أكث  من ليه، ومش مرة واحدة بس، أل  تسويق شخصي تسأل نفسك أنا عايز أعمل  . الزمتسويق شخصي 

 مرة. 

ي لو قلنا مثال عىل طبيب، لو سأل نفسه عايز أعمل تسويق 
يعن 

، دي مش   عشان يبق  عندي عمالء أكث 
ً
شخصي ليه، هيكون الرد مثال

، ليه ع ي
؟ اياإلجابة النهائية، الزم يسأل نفسه تان  ز يكون عندي عمالء أكث 

، طيب بردو ليه؟ عش د دخىلي
 عشان أزور

ً
ان أقدر أستثمر فـ تكون اإلجابة مثال

 ، ي مش هفضل طول الوقت شغال بنفسي
ي جنب العيادة إلن 

وع تان  ي مشر
ف 

ي عايز استثمار  العيادة واقفة عىلي  
ولو أنا مش موجود الشغل هيقف، ماسر

ي كلها. هي دي اإلجابة إلىلي عايزين 
ي حيان 

ر حياة أفضل ألوالدي إلن دول أهم حاجة ف 
ر
ليه؟ عشان أقدر أوف

ي اآلخ
 ر. نوصل لها ف 

ع الـ    Exerciseالهدف من الـ  
ّ
فينا،   واحد أو الحافز األكثر لكل    Intrinsic Motivationده هو إننا نطل

ة، وهتاخد وقت ومجهود وفلوس، إل ر أنت بتبدأه امثن ده استإلن رحلة التسويق الشخصي مش قصثر

ي لك الـ  ي ناس  Return on Investment (ROI)خطوة خطوة لغاية ما يجر
أو العائد عىل االستمثار. ف 

ْس 
َ
عة بعد بيكون نف

ر
، ولما ميالقيش النتايج المتوق شهور فـ يقول الموضوع ده ملوش الزمة  4أو  3ها قصثر

ي بالك الصورة إلىلي 
 ف 
ً
 بتحلم توصل لها والهدف إلىلي عشانه بتعمل ويسيبه خالص. عشان كده الزم يبق  دايما

رك أنت بدأت ليه من األول. 
ّ
 كل ده، الحافز الداخىلي ده هو إلىلي كل ما تحس بفتور أو زهق هيفك

 

 إننا داخلير  معركة طويلة!  حسيتوي كده؟! للحظة أهو الموضوع صعب  ⁉

 

كده،   Dietوالـ  Gym، عامل زي الـ Life Styleمش صعب... بس مش سهل. التسويق الشخصي 

وح الجيم باستمرار   م وشكله متناسق وصحتك كويسة، حافظ عىل نظام أكلك  وتهث  هيفضل جسمك متقسر

الت. 
ر
ه وح الفورمة والعضالت وتظهر الث  لت تمرين ومتابعة كويسة لألكل هث 

ِّ
 لو بط
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ي بالجيم إلىلي دافع ع صعب وال إيه بسألك الموضو  ⁉
رن 
ّ
عشان تقول لي أل سهل روحت مفك

بت الموضوع  وحهوش، كده صعر اكه ومثر
       كث  عىل فكرةأاشث 

 

 اليومي  ... الموضوع مش سهل
ي فيه بتاعك بس مع الوقت بيكون جزء من حياتك والروتير 

، وبتمسر

د، وبالمناسبة التسويق الشخصي ممكن يبق  حافز قوي ليك  ة واحدة واحدة لغاية ما تتعوِّ خطوات صغثر

ي  
ي مجالك وتظهر بصورة  Gymالـ  عشان تستمر ف 

ر  ف  ،   Professional، ما أنت عايز تتمثر وسط كل المنافسير 

، الناس قبل ما ت ي التسويق الشخصي
عرف اسمك أو تسمع منك أي كالم، مظهرك وشكلك ليه عامل قوي ف 

اتك  First Impressionبيشوفوا صورتك األول، وهي دي إلىلي بتدي الـ  عنك. صحيح إن معلوماتك وخثر

ي انطباع الناس عنك
 ف 
ً
م عنها بتفصيل أكث   هي األساس، لكن بردو صورتك ليها عامل قوي جدا

ِّ
ي وهنتكل

ف 

 . امنثالفصل ال

 

 محتاجك تقول لي أ 
ي بق 

؟دلوقن   نت ليه عايز تعمل تسويق شخصي

 .......................................................................................................................... 
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 الفصل الخامس

 ستهدف كويسذاكر العميل المُ 
 

 

 

“The most important thing to remember is you must know 

your audience” 

– Lewis Howes 

ز عليها هي إنك تعرف جمهورك المستهدف كويس
ّ
 أهم حاجة ترك
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ي التنفيذ  بق   بدأ  أ عايز    ⁉
ي عندي  شوف  وأ ف 

داخلير  خارجير    ءعمال نتيجة التسويق الشخصي وأالف 

      كدهحلو   وشغل

 

موقع شخصي إلىلي فات، ما هي البداية مش إننا هنفتح الالبتوب ونعمل    الفصلاحنا بدأنا بالفعل من  

. مش بيقولوا أهم من  ات، البداية قبل الخطو YouTubeالـ وقناة ع  Facebookـ صفحة ع الو  دي بكتثر

، إلىلي هي التأسيس. ، الشغل تظبيط الشغل
ي مرحلة تظبيط الشغل بق 

ي ف 
ي و احنا دلوقن 

لو استمريت ف 

ي مرحلة إنك مش مالحق عىل الشغل وتضطر تعتذر  Personal Branding الشغل عىل الـ
ممكن توصل ف 

له شوية. الكال   مع م دعنه أو تأجر
ً
ي لك طلبات أكث  عىل حاالت ه بجد فعال مختلفة كنت شغال عليها، بيجر

ي وأنت إلىلي تضطر تقول لهم مش هأقدر أكون متاح قبل الشهر    Job Offersشغلك أو يتِعرض عليك  
الن 
ُ
 الف

 . وع بتاعك غثر بعد أسبوعير   أو مش هقدر أبدأ شغل عىل المشر

ي التسويق الشخصي الزم تجاوب عىل كذا سؤال، بدأنا بأول واحد فيهم 
ي قبل ما تاخد أي خطوة ف 

ف 

، والسؤال مش مرة واحدة، مع كل   إلىلي فات لما سألنا نفسنا "ليه"، ليه عايز أعمل الفصل تسويق شخصي

ي "ليه". 
 إجابة هتقولها اسأل نفسك تان 

 Personalاألسئلة إلىلي محتاجير  نجاوبــها ليها أشكال مختلفة، يمكن أسهل صورة ليها هي الـ 

Branding Canvas  ده واحد من الـ . إلىلي  Toolsأو  Strategy Exercisesأو نموذج التسويق الشخصي

ي الـ بستخدم
تعرف مير  العميل بتاعك ، من خاللها بPersonal Branding Coaching Sessionsها ف 

ها من النقط المهمة إلىلي الزم تكون مذاكرها كويس  ي المنافسير  وغثر
ك عن باف  ر  وإزاي توصل له وإيه بيمثر

 . ي التسويق الشخصي
 قبل ما تبدأ ف 

، أهم حاجة ف  Canvasالـ  أو  Audienceيهم وإلىلي هنبدأ بيها هي الـ ده فيه أسئلة عن حاجات كتثر

ائح العمالء المستهدفة ي والحاجات شر
، إلن عىل حسب العميل بتاعي بيتحدد شكل ظهوري أونالين ورسالن 

مها أكث  عشان أفيد العميل ده. 
ِّ
 إلىلي محتاج أتعل

ايح العمال  ي نحدد شر وا، لو أخدنا   ءلما نيجر  الناس إلىلي وزنها زايد وعايزين يخسِّ
ً
بتوعنا مش بنقول مثال

ي دكتور تغذية كـ مثال، هنا أنا وصفت العميل، لكن مش ده أدق وصف أستخدمه
 يعن 

م عن مشكلته، الحاجة إلىلي  
ِّ
مش محتاج أوصف العميل نفسه أد ما محتاج أتكل

ر لها عىل حل   مضايقاه وبيدور
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ي من فـ لو جينا 
ق ده عىل المثال إلىلي معانا هتالقينا بنقول إن العميل بتاعي هو الناس إلىلي بتعان 

نطبر

يت المشكلة باسمها "المعاناة" السمنة. هتالحظ هنا استخدمت فعل أتقل شوية ، عشان "السمنة" ، وسمِّ

ي الـ 
ي ف 
ي أجاوب عىل سؤال تان   الـ  Canvasلما آحر

ً
ي  Taglineزي مثال

لها للعميل، فـ بتاعي أو رسالن  إلىلي بوصر

ي إن مشكلة العميل بتاعي إلىلي مسبِّ   Blockهبص عىل الـ  
مت فيه عن مشكلة العميل وأالف 

ّ
به له أرق إلىلي اتكل

 الجملة إلىلي ظاهر 
الزم تكون  Facebookالـ ع  Cover Photoعىل الموقع بتاعي والـ  ههي السمنة، يبق 

 يوه أنا عندي المشكلة دي. بتخاطب المشكلة دي، أول ما يقرأها يقول أ 

 ب
ً
زي العمر والمنطقة السكنية والمستوى التعليمي ،  تفاصيل تانية كتثر عن العميلحدد  تحتاج  تطبعا

ي لو و 
م عنه دلوقن 

ِّ
ي دكتور التغذية إلىلي بنتكل

ائية للفئة دي أو المستوى االجتماعي ليهم. يعن  القدرة الشر

ي التجمع الخامس، فـ هيكون بيستهد
ائية معينة بيحددها عىل عيادته ف  يحة من العمالء ليهم قدرة شر ف شر

ي عنده حسب تكلفة الكشف والمتابعة
ل التعامل مع أعمار معينة هيذكر النقطة دي ف 

ر
إجابة ، لو بيفض

ي يجاوب عىل أي أسئلة تانية تكون اإلجابة بتدور حولير  نفس الفئة دي.  السؤال ده  عشان لما يجر

ون تكقدر أوصل له، محتاج  تذاكر العميل كويس عشان  مو   كبتاع  Homeworkكون عامل الـ  تالزم  

ر عليها    Lifestyleعارف الـ   إلىلي بيستخدمها،   Social Mediaومواقع الـ    Onlineبتاعه والحاجات إلي بيدور

ي مرص الـ  
ي ف 
هو أكث  منصة تواصل اجتماعي بنستخدمها، بس لو بتستهدف الخليج هتكون   Facebookيعن 

 
ّ
بس زي ما ناس   Twitter، أهل الخليج مش عىل  Twitter, Instagram or Snapchatز عىل  محتاج ترك

لة. هتحتاج تعرف الحاجات دي ع  Targetingعمل تقدر ت Onlineعمل أي إعالنات تشان لما كتثر ُمتخير

 ءإلىلي العمال  Facebook Groupsعرف الـ محتاج كمان ت وتوصل للعميل عىل الموقع المناسب.  صح

عرف اهتماماتهم وأسئلتهم ومناقشاتهم بتكون عن إيه، تتابعها عشان تبيكونوا موجودين عليها فـ  كبتوع

ي المجال   تون أنتكبيناقش النقط دي، فـ    كعمل محتوى عىل صفحتتوبالتالي  
مصدر المعرفة بالنسبة لهم ف 

ل العميل من ُمتابع و ده،   . Paying Customerو بس إل عميل فعىلي أ  Onlineيتحور

 Offlineعمل تختار األماكن المناسبة لو حبيت تكمان   كباهتمامات العميل هتساعدن كمعرفت

Marketing   لـ  تأو 
ً
ر مكان مثال ي مول أو نادي معير  أعضاؤه عمالء محتملير  ل  Boothجر

ي   . يكأو كشك ف 
يعن 

وح جيم، ممكن   ي احتمالية إنه يكون بثر
 لو حد محتاج يقلل وزنه، فـ ف 

ً
عمل تعاون مع الـ دكتور التغذية يمثال

Gym Centers  ي الجيم ده، أو    لعميلإلىلي قريبة من العيادة ويكون ل
ك ف  سيب يخصم عىل الكشف لو مشث 

ي الجيم، أو    هبتاعت  Flyersالـ  
ي الشارع  يف 

ق إعالن ف 
ّ
ي دي مجرد أفكار شيعة  ابتاع  عل

وقت التنفيذ لجيم، يعن 

، األفكار دي جت بناًء عىل معرف  هشوف إيه منها يناسبنالواحد بي  الخاص بالعميل.  Life Styleالـ ة أكث 

 
ً
ي زي لو أنا مثال

ح أهمية النقطة دي بمثال تان 
ر
وبستهدف الـ  Business Consultantممكن نوض

Startupsي إفنت زي  ، يبق  أنا عارف إن روا
 Techneأو    Rise Up Summitد األعمال بيكونوا موجودين ف 

Summit  ي
ي بشوف حد أو مكان الناس  Eventsالـ فـ هحتاج أكون موجود ف 

دي. حاجة تانية كمان وهي إن 
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 Businessبتثق فيه، وبالتالي لو اسمي ارتبط بالمكان ده هكتسب أنا كمان ثقة الناس دي. فـ هشوف مير  الـ  

Incubators  وAccelerators  ي أكون من الـ
أو الـ  Mentorsإلىلي ليها سمعة قوية وأتواصل معاهم إن 

Trainers  إلىلي بيتعاملوا معاهم، كده أنا عملتB2B Deal  إلىلي هوBusiness To Business  تعاملت

عة  ليه سمعة بتاعي مكان  Portfolioنفسها مش مع أفراد، وضفت عىل الـ األعمال مع حاضنة أو مشِّ

وع  Entrepreneursكويسة، وتواصلت مع  ي المشر
ي ف 
وشافوا شغىلي وبالتالي لما هيحتاجوا حاجة تان 

م الخدمات دي بفلوس فـ هيبقوا عمال 
ِّ
عندي، وكمان لو حد من الـ  ءبتاعهم هيتواصلوا معايا ولو أنا بقد

Community  ي
ي ليه.  Businessالـ بتاعهم سأل عىل استشارة ف 

حون 
ر
ش  هثر

خطوة فهم العميل إلىلي بستهدفه واهماماته ومخاوفه أو المشاكل إلىلي بتواجهه هي أول خطوة الزم 

، وعىل أساسها بيتم اتخاذ قرارات كتثر تانية زي ما هنشوف  ي عمل أي تسويق شخصي
ر ف 
ّ
تعملها قبل ما تفك

ي الكتاب. 
ي باف 

 ف 
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 الفصل السادس

 اكسب ثقة العميل
 

 

 

 

“If people like you they will listen to you, but if they trust you, 

they'll do business with you” 

– Zig Ziglar 

 لو الناس بيحبوك هيسمعوا لك، لكن لو وثقوا فيك هيعملوا معاك بزنس. 
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، الجانب األول هو الـ  ، وده إلىلي ناقشناه  Audienceالتسويق الشخصي ليه جانبير  ي الفصل بتاعي
 ف 

منا عن العمال 
ّ
ي هو أنا  ءإلىلي فات لما اتكل

لو بدأت أشتغل عىل  . واهتماماتهم وأماكن تواجدهم، الجانب التان 

كة وإنجازاتها وحجمها وإيه إل كة الزم األول أذاكر الشر ي المنافسير  ورأي التسويق ألي شر
ها عن باف  ر  ىلي بيمثر

ي ال ءالعمال 
م عنه ف 

ِّ
 إلىلي بنتكل

، وبالتالي الزم أكون "التسويق الشخصي "اسمه  ده كتابفيها، التسويق بق 

ي أستحق ثقة العمال 
. ء فاهم كويس إيه إلىلي يخلين  ي

ي مكان تان 
ي المنافسير  ف 

ي مكان وباف 
ي ف 
 ، إيه إلىلي يخلين 

 

 ؟ء بتاعي مع العمال  CVتقصد أشارك الـ  ⁉

 

، الفكرة إن العميل محتاج يعرف  CVبنشارك المعلومات دي بس مش الـ مش بالظبط،  ي
نفسه يعن 

ي الـ 
ل ف 

 
ي وشغىلي وسابقة أعمالي عشان أكسب ثقته، ده بيتمث

ان  ي الـ  Portfolioخثر
، يعن  بتاع شغىلي

Photographer    أو الـDesigner  بيكون عند 
ً
ع فيه أحىل   أو   Behanceه أكونت عىل  مثال ألبوم صور مجمر

عارض  GitHubعىل موقع زي  Accountبيكون ليه  Developerالـ  إلىلي عملها، Designsالصور أو الـ 

 . Contentlyعىل موقع  Accountبيكون ليه  Content Creatorعليه المشاريــــع إلىلي اشتغل عليها. الـ 

 

ي مجالهم يعرضوا عليها شغلهم، هعرض   ⁉
طب لو أنا مش من الناس إلىلي ليهم مواقع متخصصة ف 

 بتاعي إزاي؟!  Portfolioالـ 

 

مش الزم يكون ليك موقع ُمتخصص زي األمثلة إلىلي فوق دي، تقدر تعرض شغلك عىل أي موقع 

. ممكن يكون ليك موقعك الخاص، أو من خالل ي
ره صور . ما هو أي شFacebookالـ  تان  غل ممكن تصور

ي 
فيه لقطات من  Showreelبيكون عندها فيديو عبارة عن  Wedding Plannerالـ ثابتة أو فيديو، يعن 

رة التصميمات إلىلي عملتها، الـ    Jewelry Designerالـ    األفراح إلىلي عملتها،
 Fashion Modelبتكون مصور

ر نفسه وعرضه للشغل ام بيعرض لوحاته،بيكون مصور ، لو الُمخرج بيعرض األفالم إلىلي اشتغل عليها  ، الرسر

م برامج أو 
ِّ
مها أو  Voice Over Artistمذيع أو ُمقد

ر
أو فنان دوبالج بياخد لقطات من الحاجات إلىلي قد

عها مع بعض وهكذا. الحاجات دي كلها ممكن يتم عرضها عىل الـ  لها قبل كده ويجمر أو  Facebookسجِّ

YouTube  أوInstagram ي
عهم ف  بتاعه مع  Linkوتشارك الـ  Google Driveعىل  Folder، أو تجمر

ح بتا Accountsعمالئك عىل الـ 
ر
ي الفصل عتك عىل مواقع التواصل االجتماعي زي ما هنوض

 . الثامنف 
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ق فكرة الـ  اتنا واألماكن  CV، كلنا عارفير  الـ Video CVممكن كمان تطبر العادي إلىلي بنكتب فيه خثر

م عن نفسك وتع
ِّ
ي فيديو تتكل

ي بيكون فيديو، بتطلع ف 
ي منه نوع تان 

رض إلىلي اشتغلنا فيها ودراستنا ومهاراتنا، ف 

 مدرس 
ً
 للناس إلىلي شغلها بيعتمد عىل مظهرها أو طريقة كالمها، زي مثال

ً
مهاراتك. ده بيكون مفيد جدا

ي أسمع صوتك 
ي إن 
تك المكتوبة أد ما يهمن  م برامج، المجاالت دي مش محتاج أعرف فيها خثر

ِّ
ي أو ُمقد إنجلثر 

حك    Demoفـ ممكن تعمل  وأشوف أدائك وطريقتك،   ي من شر
ي الـ  أو نماذج يعن 

 Portfolioوطريقة كالمك ف 

م الـ  
ِّ
، أو تكل ي

منا دلوقن 
ّ
ي صورة    Employerزي ما اتكل

 ف 
ً
ة  ، ده نموذج ليه. Video CVأو العميل بتاعك مباشر

https://www.youtube.com/watch?v=l0Z8psDdXCU 

 مستشار أو 
ً
ر، زي مثال ي لو حد بق  شغله مش بيتصور

ب، ف  ي أو طبيب بيطري أو ُمدرر
محاسب قانون 

  Portfolioالحالة دي ممكن الـ 
ً
كات إلىلي اشتغل معاهم وعدد  بيكتب Trainerالـ يكون مكتوب. مثال

الشر

مها وهكذا، كل واحد بيعمل 
ر
فيه سابقة أعماله إلىلي بيشاركها مع  Portfolioالساعات التدريبية إلىلي قد

 . بتوعه كنموذج لشغله ءالعمال 

ه شوية وتعمل منه نسخة تانية اسمها  Portfolioالـ  أو تعريف  Biographyالمكتوب ده بتكثرر

عشان أي حد يوصل  Facebookالـ عىل الموقع بتاعك وصفحتك ع  ةون مكتوبتكب Bio. الـ شخصي ليك

ي بس  Onlineلك   ي مش باإلنجلثر  تِطِلب عشان لما تِ   ؛تسيب عنده انطباع قوي، وبتكون كاتبها كمان بالعرنر

م 
ِّ
ي أو هتقد

ي التقديم عىل أي فرصة أو لقاء تليفزيون 
ي  Talkمنك ف 

ي الـ  . مؤتمر ف 
تعريف  Bioبتكون كاتب ف 

نتها وإحصائيات عن شغلك والكورسات والشهادات بتاعتك ات إلىلي كوِّ ي المجال ده والخثر
. بيك وبرحلتك ف 

 مش محتاج أقول لك إن  
ً
اتنا أو إمكانياتنا، طبعا ي أي حاجة، سواء معلومة عن شغلنا أو خثر

مينفعش نكدب ف 

ي بالكدب ، وإلىلي بيجر
 . Professional، المصداقية رأس مال أي مش بيكون فيه بركة الكدب ملوش رجلير 

ع    Bioوالـ    Portfolioإل جانب الـ   ، تطلب ء من العمال   Testimonialsمحتاج باستمرار تكون بتجمر

، لو حد بعت لك إيميل شكر أو رسالة Facebookالـ  عىل صفحتك ع    Recommendationمنهم يعملوا  

 Trainerعىل شغلك. لو بتشتغل    Feedbackخدمه كـ  تستأذنه إنك تنشر كالمه ده وتست  WhatsAppالـ  ع  

مت    Coachأو  
ر
ل فيديو صغثر لكل متدرب يحكي عن تجربته معاك Courseوقد

، ممكن بعد الكورس تسجِّ

ي الكورس واالستفادة منه
 . ورأيه ف 

ي العمال 
 يحب يشوف باف 

ً
بيقولوا إيه عىل المنتج أو الخدمة قبل ما  ء العميل دايما

ي ويقول عن نفسه حاجات   م عنها بشكل إيجانر
ِّ
يــها، صاحب الخدمة الزم هيتكل يشث 

م الخدمة نفسه، ده  
ِّ
ي غثر ُمقد

ي الشكر جاي من حد تان 
كويسة، لكن لما العميل يالف 

اء عنده.  ل قرار الشر  بيديه ثقة أكثر ويسهِّ

https://www.youtube.com/watch?v=l0Z8psDdXCU
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ي ع ⁉
 ؟LinkedInوأكونت  CVن الـ والحاجات دي كده تغن 

 

ي أي حاجة رسمية  CVالـ  . LinkedInو CVخالص، دي حاجات جنب الـ  أل
هيكون مطلوب لو ف 

  
ً
م عليها أو فرصة شغل مثال

ِّ
كة واحتاجوا عشان الشغل   Project-Basedأو    Part-Timeمحتاج تقد مع شر

م الـ  
ِّ
ي بتاعهم إنك تقد

 Platformsشان تتواصل مع العمالء عىل الـ  بيكون موجود ع  LinkedIn. وCVالروتين 

 .Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagramإلىلي ممكن يكونوا موجودين عليها، إلىلي أهمهم 

 

ع اشتغل عليها عشان يعرضها يــــطيب لو حد لسه مش عنده كل الحاجات دي، مفيش مشار  ⁉

ي 
ي مكانه؟! Feedbackاتعاملوا معاه عشان ياخد منهم  ءوال عمال  Portfolioف 

 ، كده هيفضل واقف ف 

 

  Career Shiftده طبيعي يحصل ألي حد لسه بيبدأ أو عمل ، دي معضلة البيضة األول وال الفرخة

ي 
لمجال جديد أو بادئ بقاله كتثر بس مكانش مهتم بالتوثيق وتسجيل الشغل وتصويره بطريقة مناسبة، ف 

ع مشاريــــع لنفسه ويشتغل عليها، إلىلي هو  Demosأو  Dummy Projectsكن يعمي ممالحالة دي  بيخث 

ه عادي بس بيقول إن ده نموذج من  ة تعاقدت معاه ويعمل لهم الشغل وينشر كة كبثر ل إن أي شر يتخير

، وممكن كمان ال ي
كة يعن  خدمات بتخفيض التطُوع لتقديم  تدريباته وممارسته للشغل مش حاجة رسمية للشر

ي عشان ك
ة العملية وسابقة األعمال و تبثر أو بشكل مجان  ي الخثر

 . ء اخد فيدباك من العمال تبن 

 

ي البداية ببالش لغاية ما يبق  اتعرَ  ⁉
م خدماته ف 

ِّ
ح إن الواحد يقد

ر
ش ي بث 

ي مجاله وبعدين يعن 
ف ف 

 يطلب فلوس؟

 

ي أكث  سؤال بسمعه، بعد سؤال تاكل إيه النهاردة. 
 ده تان 

ً
 تقريبا

ً
حثر  الناس إلىلي تب يد  النقطة دايما

م خدماته كاملة ببالش،  
ِّ
ح إن الواحد يقد

 
ي مجال جديد. مش برش

ر بتبدأ شغلها ف 
ر
ش نفسك محدش تلو مقد

رك، 
ر
 مش هيدفع بعد كدههيقد

ً
ة جدا حن  لو  ،العميل إلىلي بياخد منك الخدمة أو المنتج ببالش بنسبة كبثر

ي 
بــها بنفسه قبل كده. أعرف ناس كتثر لما بدأوا الشغل ف   وجرر

ً
ة جدا هو عارف إن القيمة إلىلي هياخدها ممثر 
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ي بتطلبوا مننا فلوس، ده  ءاألول ببالش وبعدين حُبوا يطلبوا فلوس، العمال 
بتوعهم هاجموهم! إزاي يعن 

ي األول قبل 
بنا معاكم ف   ما يكون ليكم اسم وكالم كتثر ملوش الزمة. احنا إلىلي عملناكم واحنا إلىلي جرر

ي إنك هتاخد فلوس من الناس مقابل  Premium Modelالصح إنك بتبدأ بالـ 
من أول يوم بمعن 

مها 
ر
ي حد ذاته بيحتاج منك فلوس، لو مأخدتش فلوس من العميل  . الخدمة إلىلي بتقد

تقديمك للخدمة ف 

لسالب إلنك دفعت فلوس لتقديم الخدمة عشان يبق  أنت كده مش رصيدك صفر، بالعكس رصيدك بق  با

ي  نامج أو أي  Licenseتشث  أو خامات بتحتاجها، مجرد نزولك من البيت لمقابلة العميل هيكون  Toolلثر

ي البداية بس بتعمل تخفيض فيه تكلفة، غثر وقتك ومجهودك كمان إلىلي بيساووا فلوس. كل الفكرة إنك 
ف 

م
ِّ
ي   عىل المنتج أو الخدمة، أو تقد

ي وإلىلي عايز الخدمة كاملة الزم يدفع. يعن 
جزء بس من الخدمة بشكل مجان 

 لو أنت 
ً
م أول  Business Mentorأو  Career Coachمثال

ِّ
بشكل  Coaching Sessionفـ ممكن تقد

مها، لو أنت 
ر
، وتكون مدتها محدودة بحيث متحرقش فيها القيمة إلي بتقد ي

م كورس  Trainerمجان 
ِّ
وبتقد

ي مجال  
، ممكن تعمل  ف  نامج الـ    أو تالتة  واحدة مجانية وتكون مدتها ساعتير    Sessionمعير   30بس من الثر

مه 60أو 
ِّ
 .ساعة إلىلي بتقد

ي الـ  Info Sessionدي تختلف عن إنك تعمل    Sessionخىلي بالك الـ  
  Info Sessionعن الكورس، ف 

ي وأهدافه والـ  Briefبتعرض  نامج التدرينر ي بتاعه وطريق Outlineعن الثر
التدريب واألنشطة إلىلي  تك ف 

، بيكون الهدف منها التسويق للكورس نفسه عشان Testimonialsفـ مش هتطلع منها بـ  ... بتستخدمها 

 الناس تحجز فيه. 

ح للناس إنتيوم بفأنت من أول 
 
م خدماتتب ككون موض

ِّ
بفلوس، والتطُوع لتقديم جزء منها  كقد

م   Professionalsإنك زيك زي الـ    Positioningتعمل لنفسك  ب  ببالش ده استثناء. 
ِّ
ي المجال بتاعك، بتقد

ف 

قيمة وإضافة للناس وبتطلب مقابل مادي لشغلك، ده مش ظلم للناس وال عدم شعور بظروفهم، أنت 

م الحاجا
ِّ
مها لهم دي وحقك إنك تاخد مقابل مادي رصفت وقت ومجهود وفلوس عشان تتعل

ِّ
ت إلىلي بتقد

 وشايفه باب رزق وبركة كبثر وعندي مئات الساعات 
ً
ي المقابل، أنا بحب التطُوع جدا

قصاد مساعدتهم. ف 

، ده جزء من مجانية Online Coursesوتقديم  من التطوع مع أنشطة طالبية ومبادرات شبابية مختلفة

 مع شغلك.  Professionalمجتمعية بتاعتك كـ زكاة العلم والمسئولية ال
ً
 ال يتعارض أبدا

 

 مكنتش عايز أعمل شغل ببالش، بس مش عارف أطلب كام ُمقابل الشغل؟  ⁉
ً
 حلو أوي، أنا أصال

 

ي الفصل الجاي. 
  ده إلىلي هنجاوب عليه ف 



42 
 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع

ي السوق إزاي؟
 
 أحدد سعري ف

 

 

 

 

“Don’t let anyone ever make you feel you don’t deserve what 

you want” 

— Heath Ledger 

 متسمحش لحد يحسسك إنك متستاهلش الحاجة إللي أنت عايزها. 
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 بس ملوش إجابة ُمحددة. أنا عارف إن النقطة دي  
ً
بتسبب أرق لـ السؤال ده بالرغم من إنه مهم جدا

Professionals   م منتج فأمره بيبق  أسهل شوية
ِّ
م خدمة مش منتج. لو حد بيقد

ِّ
 لما تبق  بتقد

ً
، خاصة كتثر

ي تإلنه ممكن يعتمد 
اتيجيةديد السعر حف  ي التسعثر حسب التكلفة إلىلي  Cost-Based الـ عىل اسث 

يعن 

  
ً
م المنتج. لو مثال

ِّ
لها ُمقد ي األعمال اليدوية والـ  هيتحمر

فـ ممكن تشوف الهدية ،  Handmadeبنت بتشتغل ف 

ي ممكن تقول إن 
. يعن  د عليها تكلفة مجهودها هي ت له خامات وأدوات بكام، وتزوِّ أو المنتج إلىلي عملته اشث 

ي التكلفة 
ي التكلفة 40الخامات نسبتها ف 

 بـ 60%، وشغل البنت نسبته ف 
ً
 100%، لو الخامات كانت مثال

 التكلفة الكلية إلىلي هتتباع بيه
 جنيه.  250لهدية للعميل ا ا جنيه، يبق 

ة مش  م خدمة مش منتج مادي، وكمان خدمة قايمة عىل الخثر
ِّ
ي بق  لما تكون بتقد الصعوبة بتيجر

 مهندس استشاري هيكون مسئول عن عمليات اإلنشاء لقطعة أرض، ممكن يحدد 
ً
ي لو مثال

اإلدارة. يعن 

لبناء ومرتبات العمال. كذلك لو حد بيشتغل  عىل مواد ا  الكلية  المقابل المادي بتاعه بإنه نسبة من المصاريف

Project Manager  .وع أو أرباحه انية المشر  ممكن يحدد سعره كنسبة من مثر 

ي مجاالت زي
ي المقابل هتالف 

هم من المجاالت إلىلي   االستشارات والتوجيه واإلرشاد والتدريب  ف  وغثر

ي بـ    ملهاش قياس، ب يومه التدرينر
ي ُمدرِّ

ب    1,000ف  ي جنيه ومدرِّ م نفس التدريب لكن يومه التدرينر
ِّ
ي بيقد

تان 

ويكون   كلمصنع المالبس بتاع  Photo Sessionتفق معاه عىل  ت  Fashion Modelجنيه. ممكن    8,000بـ  

ي هيعمل نفس الحاجة لكن يومه بـ تجنيه و  6,500يومه بـ 
عىل أي أساس  جنيه.  2,000تفق مع حد تان 

 إن لي تقول 
ً
ي هتكون تكلفتهجلسة التوجيه األكاد مثال

عميل الجنيه؟  4,000جنيه أو  200 ا يمي أو المهن 

حس بأثر الجلسة وال االستفادة منها يخرج من عندك مش ه يما ه بعد لب منك الخدمة دي يطجاي إلىلي 

ة طويلة ، بالنسبة له الجلسة دي إنه هيدردش معاك شوية، تسأله شوية أسئلة ويرد عليك غثر بعد فث 

بيكون أول انطباع عنده "ليه  Coaching Sessionوتقول له يعمل شوية حاجات، فـ لما بيسمع تكلفة الـ 

ي قعدة دردشة". 
ي أدفع كل ده ف 

  يعن 

اتيجية تسعثر تانية اسمها 
ي بتحدد تكلفة الخدمة Value-Basedهنا ممكن نعتمد عىل اسث 

، يعن 

ل عليها العميل، االستفادة إلىلي هتعود عليه بعد ما ياخد الخدمة دي، األثر إلىلي بناًء عىل القيمة إلىلي هيحُص 

كة بتخش   وع أو شر ي مشر
ي لو ف 

ألف  50هينعكس عىل انتاجيته أو زيادة أرباحه أو الحصول عىل ترقية... يعن 

 ومش بتحقق مكاسب، 
ً
وع محتاج يقعد مع جنيه شهريا ي  Business Mentorوصاحب المشر

يساعده ف 

مها الـ  
ر
، االستشارة إلىلي هيقد ي

وع بيكسب تان  ع المشر والقرارات   Mentorانقاذ الموقف ده واتخاذ قرارات ترجر

 
ً
ي مكسب قيمته مثال

ي بيها هتساعد إن الشهر الجاي يبق  ف 
جنيه، يبق  هو كده ساعد  7,000إلىلي هيوضِّ

ي خلق 
كة الشهر الجاي،  57ف  بها و 50ألف جنيه للشر

ر
مكسب. وبالتالي ممكن  7,000ألف خسارة تم تجن

ي الـ  Mentorالـ 
كة.  5,000مقابل مادي  Sessionده يطلب ف   جنيه نظثر مساعدته للشر
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أنا جنيه،  3,000جنيه أو يطلب  10,000ما هو كان ممكن يطلب بردو مش واضح الطريقة،  ⁉

 يار أوضح. خطوات أو مععايز 

 

ي كل الحاالت 
ي عليها بالظبط. ف 

زي ما قلت لك السؤال ده ملوش إجابة ُمحددة ورصيحة وهتمسر

م منتج مادي ملموس أو خدمة، هتحتاج تشوف الـ 
ِّ
وتعرف  Market Averageإلىلي فاتت سواء بتقد

مها. دي مش حاجة 
ِّ
 سهلة أوي إنكالمنافسير  متوسط أسعارهم كام مقابل نفس الجودة إلىلي أنت بتقد

، بقيت تقدر تشوف أسعار  
ً
 ودوليا

ً
 Freelancersتعملها، بس مع وجود مواقع العمل الحر المختلفة محليا

مه.  Portfolioكتثر لخدمات مختلفة وتشوف 
ِّ
ي نفس المستوى إلىلي أنت بتقد

د إنه ف 
ِّ
لشغلهم عشان تتأك

كة أو ممكن تتواصل مع حد من المن Freelance Platformsولو موصلتش من خالل الـ  افسير  سواء شر

ي إلىلي 
ل تخىلي حد تان 

ر
شخص وتطلب منهم عرض سعر أو تسألهم عىل تفاصيل الخدمة كإنك عميل، ُيفض

ي  Mystery Shopperيتواصل معاهم ويبق  هو الـ 
ي إلنك بعد شوية هتكون معروف ف 

أو العميل المتخق ِّ

 فاصيل كتثر عىل الخدمة بتاعته. مجالك والمنافس ده هيفتكرك لما تواصلت معاه وقعدت تسأله عىل ت
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 الثامنالفصل 

ي 
 
اف  تأسيس اسمك االحث 

 عىل مواقع التواصل االجتماعي 
 

 

 

“Start by knowing what you want and who you are, build 

credibility around it and deliver it online in a compelling way” 

– Krista Neher 

مهم عن  
ِّ
اعرف نفسك كويس واعرف أنت عايز إيه وخىلي الناس تثق فيك وكل

 . Onlineنفسك 
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، ي التسويق الشخصي
ي مرحلة التحضثر للبدء ف 

إلن دي أهم مرحلة، لو هتبن  عمارة عالية  مازلنا ف 

ي   ش، يبق  أهم حاجة تاخد بالك منها هي األساسات. قعوعايزها تعيش ومت
ل كويس ذاكرنا العمي  لغاية دلوقن 

ي قرارات تانية بعد كده. كمان 
م ف 

ِّ
فنا أد إيه النقطة دي ُمهمة وممكن تتحك وعرفنا اهتماماته واحتياجاته وعر 

نا 
بتاعنا عشان نعرض شغلنا عىل العميل ونكسب ثقته. فاضل بق  تأسيس الشكل  Portfolioالـ حرص ر

ي لظهورنا 
اف  ي الفصل ده عىل شكلنا عىل مواقع الـ  Onlineاالحث 

ز ف 
ّ
ك   Social Mediaقصاد العميل. هث 

ي عليه العميل الُمحتمل بتاعك. Social Mediaالمختلفة. اشمعن  الـ 
 ؟ إلنها أكث  مكان هتالف 

ه عليها مش  مواقع التواصل االجتماعي المختلفة ، مهما زاد المحتوى إلىلي بتنشر
ً
متاحة ليك مجانا

ت فيديو واحد عىل الـ  ي لو نشر
ت ألف فيديو بردو مش هتدفع حاجة،  YouTubeبتدفع فلوس، يعن  أو نشر

د الـ  إلىلي حاجزها من  Packageبعكس الموقع بتاعك إلىلي لو احتاجت ترفع محتوى أكث  ممكن تحتاج تزور

، . كمان مواقع التواصل االجتماعي Server Providerالـ  اإلحصائيات لغاية نص   بيتم زيارتها بشكل يومي

ي  2019
نت 50أكث  من بتقول إن ف  مليون بيستخدموا مواقع  40، منهم مليون مرصي بيستخدموا االنث 

 
ً
قع مو و  مليون مستخدم مرصي 38عليه أكث  من  Facebookموقع الـ التواصل االجتماعي المختلفة، مثال

Instagram  ي مليون مستخدم مرصي 11عليه أكث  من
ساعات  3 أكث  من . المستخدم المرصي بيقص ر

 .  عىل مواقع التواصل االجتماعي
ً
هيساعدك توصل  Social Mediaده بيوريك أد إيه استخدامك للـ  يوميا

ي التسويق الشخ
ر لك بداية سهلة ف 

ر
، لعمالئك. استخدام مواقع التواصل االجتماعي هيوف ي

صي إلنه مجان 

ولما تشتغل عىل التسويق الشخصي بطريقة سليمة، هيقل اعتمادك عىل اإلعالنات المدفوعة بشكل كبثر 

قت األفكار إلىلي  ي حاالت قليلة، بس ده لو طبر
 أنت ممكن متلجأش لإلعالنات المدفوعة غثر ف 

ً
، فعليا

ً
جدا

ي 
ي الكتابهنناقشها هنا ف 

       باف 

ي الفصل ده مش مقصود بيه الـ 
ق نفس األفكار عىل كل مواقع  Facebookكالمنا ف  بس، هتطبر

ك فيها،   LinkedInو Twitterو YouTubeو Facebookالتواصل االجتماعي إلىلي أنت مشث 

، أيوه ده كمان منصة تواصل اجتماعي محتاج تعمل TrueCallerوموقع رصاحة و  Ask.fmو  Instagramو

ي صورتك قصاد كل الناس. تطبيق عليه أكونت و 
م ف 

ِّ
 TrueCallerتحط عليه بياناتك السليمة عشان تتحك

ي مصدر المعلومات إلىلي فيه جاية  Crowdsourcingقايم عىل الـ 
من الناس، اسمك إلىلي هيظهر لما يعن 

د يكون تتصل بأي حد هيكون عبارة عن مزيــــج لطريقة تسمية الناس ليك عىل موبايالتهم، وبالتالي ممكن ح

ي  
لك عىل الموبايل باسمك واسم الـ  معير  في  Eventقابلك ف  لك Eventسجر ي شغل سابق فـ يسجر

، أو زميلك ف 

لك باسمك  ي المدرسة فتالقيه مسجر
ي اجتماع مجلس اآلباء ف 

فت عليه ف  كة، أو ولي أمر اتعرر
باسمك واسم الشر

ت من الضحك  وهللا. الشاهد من   TrueCallerعىل الـواسم ابنك أو اسم المدرسة... أنا بشوف أسامي تمور

ق عليه  Accountالموضوع إن أي  ها، هتطبر ليك عىل أي موقع سواء من مواقع التواصل االجتماعي أو غثر

 نفس النقط إلىلي هنناقشها هنا. 
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َ
 Pre-Assessmentىلي بْ التقييم الق

م الوضع  ي الجزء الجاي، محتاجك األول تقير
قبل ما تبدأ ف 

د إن المجهود 
ّ
ي عشان نتأك

 عارفير  احنا فير  دلوقن 
. الزم نبق  الحالي

ي التسويق الشخصي هيكون ليهم 
والوقت والفلوس إلىلي هنبذلهم ف 

لما مهندس الديكور مردود قوي عىل شغلنا. هنعمل حاجة كده زي 

ر المكان قبل الشغل وب ي له  يصور عد التسليم، أو لما دكتور ِسمنة يجر

ره قبل  بطل أخد قرار إنه يستاهل يعيش حياة أفضل فـ الدكتور يصور

برنامج التخسيس وصورة تانية بعد ما يوصل لهدفه. أنت كمان 

ي  Screenshotsهتاخد 
واإلحصائيات أو الـرؤى بتاعتك  Social Media Accountsمن الـ دلوقن 

Dashboard/Insights  ي موقعك أو صفحتك أو قناتك عىل الـ
ل و ، YouTubeف  متوسط دخلك تسجر

ي الشهر 
، واألهم من كل دول... إحساسك إيه أو شعورك تجاه شغلك، الشهري ومتوسط عدد العمالء ف 

Personal Reflection  ي عن شغلك، شايف إنك مضغوط وال مش عامل كل
ل فيه أد إيه أنت راض  تسجر

  سويق الشخصي ده هيكون مفيد وال فنكوش... إلىلي عليك، حاسس إن الت

ي الـ 
لنا كل إلىلي عندنا ف 

ل بردو  Back-Endكده احنا سجر ي الكواليس، عايزين نسجر
أو الجزء إلىلي ف 

ي الـ 
أو الجزء إلىلي ظاهر للعميل. ممكن تسأل الناس حواليك أصحابك  Front-Endالوضع الحالي إلىلي ف 

 تسأل فيه الن Postوعيلتك، أو تكتب 
ِّ
ف كتاب اس لو قررت أعمل سلسلة مقاالت أو فيديوهات أو أأل

ئ إن أصحابك ميعرفوش تخصصك، كل إلىلي فاكرينه هو هواياتك أيام  م عن إيه. ممكن تتفاحر
ِّ
تفتكروا هتكل

  
ً
منا عن العزف عىل الكمانجة! أنت مثال

ِّ
ي واحد كاتب لك هتكل

أو ُمتخصص   SEO Specialistالجامعة وتالف 

ي تهيئة مح
ي الـ ف 

ل صورك ف   بتث  ِّ
ً
ي  Gymركات البحث بس دايما

الت فـ تالف  منا عن الُمكمِّ
ِّ
حد بيقول لك هتكل

 لو حد غريب مفيش بينك وبينه  
ً
، خاصة

ً
الغذائية. لو لقيت الناس عارفة شغلك يبق  حاجة كويسة جدا

 معرفة قوية. 

ي تحسينه... 
منا الوضع، خلينا نبدأ بق  ف   بعد ما قير

 

ي  
 
اف  Professional Nameاالسم االحث 

؟!  ⁉ ي
ي يعن 

اف  ي واسم مش احث 
اف   هو االسم كمان ليه كتالوج؟ إيه اسم احث 
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ة عشان نحقق   ي شوية حاجات صغثر
د عليك ف 

ّ
 Personalمش كتالوج وال حاجة، أنا بس حابب أأك

Brand  قوي، إلىلي جزء أساسي منه هو اسمك. االسم إلىلي هتستخدمه من هنا ورايح ه ، ي
ف  و اسمك االحث 

ة.  ي بس مع ملحوظة صغثر
 ده هو اسمك الحقيق 

مش محتاج أقول لك إننا عىل مواقع التواصل االجتماعي بنكتب أسامينا الشخصية مش "فخورة 

" أو "أبوالبنات" أو "وليد مصطق  لالستشارات القانونية" " أو "اذكر هللا" أو "سوسو حبيبة فتجي ي .  بحجانر

ي مش بكتب "كذلك مش بنحط 
" Coach Ayman Morsyألقاب أو مسميات وظيفية قبل أسامينا، يعن 

" أو "أسطورة طب األطفال "Trainer Ragaa Magdyأو " ي
غن  ف المثر ية أشر اطور اللغة اإلنجلثر  ، وال "إمثر

 ، هنقول عليها بس تنويه بسيط. العاديةبنستخدم أسامينا إبراهيم رجب"، 

، يا راجل حد  ، ممثل أكشن كبثر
ً
تعرف الفنان "أحمد محمد"؟ إزاي متعرفهوش ده فنان مشهور جدا

ي ميعرفش الفنان "أحمد محمد صالح الد
اف  ي البطاقة واالسم االحث 

 االسم إلىلي ف 
ين السقا"؟ شفت الفرق بير 

ي الفنانة 
م عىل "السقا". مثال تان 

ِّ
ي بتكل

 إن 
ً
ي بالك أبدا

أو اسم الشهرة؟ أول ما قلت "أحمد محمد" مجاش ف 

"؟ طب تعرف  ي
"سعاد محمد"، سندريال السنيما المرصية يا جدع، حد ميعرفش "سعاد محمد كمال حسن 

ية.   المدرب " مدرب التنمية البشر ي
 المشهور إلىلي اسمه "إبراهيم محمد"؟ دكتور "إبراهيم محمد السيد الفق 

 

 

 

 

 

 

ي 
. يمكن دي حاجة بتحصل بشكل تلقانئ ي هو االسم األول واسم العيلة أو االسم األخثر

اف  اسمك االحث 

ي أصحابك بين
 لو اسمك األول محمد أو أحمد أو محمود، بتالف 

ً
ادوك باسم العيلة عىل مع الشباب خاصة

ي أو شامي أو ِسمري... وبتكتب اسمك عىل المواقع 
، زي منشاوي أو منوف  طول عشان بيكون اسم ممثر  أكث 

المختلفة باالسم األول واسم العيلة، لكن البنات بيكون الوضع معاهم مختلف شوية إلن أسامي البنات 

... فـ  ة، حنان، من  ة من غثر حاجة، بسمة، أمثر  
ر
ي تكتب اسمها عىل أي منصة تواصل اجتماعي ُممثر لما بتيجر

" ممكن تالقيها كاتبه اسمها عىل  ي
ي لو اسمها "رانيا عمرو مصطق  علوان 

بتكتب االسم األول واسم األب، يعن 

قته  Facebookالـ  "، وهو ده طبر ي
ي إلىلي المفروض تستخدمه "رانيا علوان 

اف  "رانيا عمرو" لكن االسم االحث 

. الطبيبة والسيا ي
ي السباحة رانيا علوان 

 سية وبطلة مرص ف 
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 Spelling، وبنفس طريقة الكتابة أو الـ هتستخدم نفس االسم عىل كل مواقع التواصالالجتماعي 

ي  Business Cardsوكذلك عىل الـ 
 لو تم دعوتك إللقاء كلمة ف 

ً
أو هتكون  Eventبتاعتك، وتحرص دايما

ي إن يتم اإلعالن 
ي برنامج تليفزيون 

عنك وكتابة اسمك بنفس الطريقة إلىلي أنت بتكتبه بيها، عشان ضيف ف 

، إلن األسامي Onlineلو حد من الحضور أو من المشاهدين حب يتواصل معاك يكون سهل إنه يالقيك 

ي الـ 
 زي يوسف ممكن تالقيه مكتوب Spellingملهاش قاعدة معينة ف 

ً
 Youssefأو  Youssof، اسم مثال

ها من طرق كتابة نفس االسم!  Yosifأو  Yosofأو  Jossefأو  Yousefأو  Yossefأو   وغثر

، مينفعش أستخدم اسم األب بس؟ ⁉ ر  ر  واسم العيلة مش ُممثر  طيب اسم والدي ُممثر

، واحد اسمه "محمد أحمد  ر  القاعدة بتقول إننا بنستخدم اسم العيلة، حن  لو اسم العيلة مش ُممثر

" هيبق  اسمه "مح ر  وحابب تستخدمه، مفيش مشكلة محمود مصطق  ". لو اسم األب ُممثر
مد مصطق 

ي بالمناسبة، اسمي محمد أبوالعنير  السيد ربيع، واسم األب 
تمام بس هتكتب بردو اسم العيلة، دي حالن 

 "محمد أبوالعنير  ربيع". 
ً
" فـ بكتب اسمي دايما   وأنا معروف بـ "أبوالعنير 

ر
 ُممثر

 هو 
ً
كات أو لو سافرت بره مرص االسم األهم واألساسي دايما اسم العيلة، إلنك لما هتتعامل مع شر

ي باألب مش 
نانئ
ُ
د عىل إنك تكتب اسمك ث  متعور

ً
 عىل اسم العيلة، فـ لو أنت دايما

ً
ي إن السؤال دايما

هتالف 

 بيكتب 
ً
بالعيلة، ده ممكن يسبب لك لغبطة. أعرف واحد اسمه "أحمد مختار مصطق  إسماعيل" كان دايما

 نناديه "مختار"، لما جه يسافر لدراسة الماجستثر بره مرص كان بيمىل الـ اسمه "أحم
ً
د مختار" وكنا دايما

Application   بتاعة الجامعة باسمه "أحمد مختار" لما يسألوه عىل االسم األول واسم العيلة، التقديم عىل

ي استمارة مختلفة، لما جه يمالها كان حد قال 
له ابق  استخدم اسم العيلة المنح والدعم المادي بيكون ف 

ي التقديم عىل الدعم المادي كتب 
صح، إلىلي هو االسم األخثر مش اسم والدك، فلما سألوه عىل اسمه ف 

وطه  ي كل شر
ي الجامعة لكن مأخدش الدعم المادي مع إنه كان مستوف 

ي الدراسة ف 
"أحمد إسماعيل". اتقبل ف 

مت عىل ال
ِّ
م عىل الجامعة نفسها فـ متقبلتش، ده وزيادة، بعت يسألهم قالوا له أنت قد

ِّ
منحة من غثر ما تقد

ي استمارة التقديم عىل 
روا عىل اسمه باستخدام اسم العيلة، إلىلي هو مكنش مستخدمه ف 

حصل إلنهم دور

غوهم خالص وبالتالي ضاعت 
ّ
الجامعة من البداية، كانوا خالص قبلوا العدد الُمحدد للمنح السنة دي وبل

ي التقديم عىل حاجة بره مرص عليه المنحة. من 
ي حوار االسم ف 

 بيتم استخدامها بردو ف 
ً
الحلول إلىلي أحيانا

ي خانة الـ  
ي خانة الـ    First Nameإنك ف 

، وف  ي
ي هتلف   Last Nameتحط اسمك الثالنر

تحط اسم العيلة. يعن 

 بردو.  Last Nameتلف وترجع تستخدم الـ 
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ي  
ي فلتات كتثر ف 

 "محمد صالح" اسمه "محمد صالح حامد محروس أنا معاك إن ف 
ً
الموضوع ده، مثال

" بدل "مو صالح"، بس أهي  م فيه هنا كان زماننا بنقول "مو غالي
ِّ
ق إلىلي بنتكل

، ولو طبر ر  "، اسمه كله ُممثر غالي

ي عىل القواعد العامة وربنا يفتح علينا وعليه. 
ي شهرة أبوصالح فـ هنمسر

، احنا مش ف   جت كده بق 

 

 Profile Pictureالشخصية  الصورة

 

بتاعك عىل أي موقع هي صورتك الشخصية، هي دي  Accountأول حاجة بتكون ظاهرة عىل الـ 

 نحاول نسيب أفضل انطباع عننا. 
ً
ل االنطباع األول عنك ألي حد، الزم دايما الدراسات بتقول إن   إلىلي بتوصر

ي أقل من  
ي أول ما حد يشوف صورتك هيقرر إنك شخص   7الناس بتحكم عىل بعض من المظهر ف 

، يعن  ي
ثوان 

ي شغلك
، شاطر ف  ي ي اتخاذ  ودود أو عصنر

أو مش جدير كفاية بالثقة... واالنطباع األول بيكون ليه تأثثر ف 

ي طريقة تعامل الناس معاك. أنا عارف إن الكالم ده فيه قدر كبثر من 
القرارات بعد كده وعىل أساسه بيتبن 

موافق   العنرصية واألحكام الُمسبقة والصور النمطية عن بعض، بس ده الواقع والزم نتعامل معاه. سواء أنت

ي التعامل معاك. 
ن جزء مش صغثر من قرار الناس ف   عىل الكالم ده أو ُمعارض ليه، صورتك هتكوِّ

ي اختيارنا للصورة الشخصية إلىلي هنحطها 
ة ف  عشان كده محتاجير  ناخد بالنا من شوية حاجات صغثر

يير  فيها، م
ر
ش صورة البطاقة عىل حساباتنا عىل المواقع المختلفة، مش هنحط صور رسمية وواقفير  منش

ي نفس الوقت مش صورة الساحل واحنا عىل البحر بالمايوه. 
 متقلقش، بس ف 

ي مش   .1
صورة طفل وال صورة ممثل بحبه وال صورة  منظر طبيعي وال  اسمها "صورة شخصية" يعن 

 . والدي

ي أنت بس  .2
. اسمها "صورة شخصية" يعن  ي

تكون صورة فردية، ليك لوحدك مش معاك حد تان 

لها عىل الـ فيها إلىلي تظهر  يك حياتك بردو ده مش مكانها، تقدر تث  ر ، حن  صورة الفرح مع شر

Account  عادي، لكن متبقاشProfile Picture. 
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، إلىلي هي الصورة إلىلي مقاسها بيكون من Headshotبيكون نوعها أو اسمها  Profileصورة الـ  .3

ثر جنبهم. الصورة دي فوق شعرك بحاجة بسيطة إل صدرك، وظاهر فيها كتافك وجزء صغ

نة وشك ، مش صورة لجسمك كله ومن بعيد فيبق  مالمحك مش واضحة بتكون واضحة ومبير

بتاعك وأفتح الصورة وأدقق فيها. أنت عايز وشك يبق   Accountخالص غثر لما أدخل عىل الـ 

ي الـ 
رة إلىلي ظاهرة لما بتكتب تعليق أو تتفاعل  Thumbnailباين ف 

ر
عىل أي أو الصورة الُمصغ

 حاجة. 

ر بقميص أو حن   .4  تتصور
ً
 T-Shirtمش الزم تكون البس بدلة ووراك خلفية بيضاء، عادي جدا

 مفيش أي مشكلة، دي مواقع تواصل اجتماعي مش صورة جواز السفر. 

ي الصورة أي تقليعات غريبة .5
ي مفيهاش    ؛ميكونش ف 

لك   Filterوال حاطط عليها    بوز البطةيعن  يحور

ي مراية الحمام. كل المطلوب إنها  نبعد بردو عن، وأرنب
صورة واضحة تبق  الصور إلىلي بتبق  ف 

ي 
رت وهي ف  ي لو بنت اتصور

ا وظاهر فيها بالشكل إلىلي بتظهر بيه كل يوم. يعن  باصص فيها للكامثر

تبق  هي ... مش هينفع تحط الصورة دي Makeupوحاطة وإكسسوارت فرح والبسة سواريه 

لهProfile Picture  الـ ، لكن الصورة الشخصية تكون بالشكل إلىلي Accountا عادي عىل الـ  ، تث  ر

ل الصبح باإلكسسوارات والسواريه والـ  ل بيه الشغل كل يوم، لو كل يوم بتث   ، Makeupبتث  

. كذلك الشباب، لو كنت Profile Pictureساعتها يبق  مفيش مشكلة إنها تحط الصورة دي كـ  

ل شعرك أوي لكن دلوق ة مطوِّ ي فث 
ي حلقته، يبق  صورة الـ  ف 

تكون وأنت حالق. الهدف   Profileن 

تكون نفس شكلك عىل أرض الواقع، لو حد شافك عىل الـ  Onlineمن النقطة دي إن صورتك 

Facebook  ي الشارع
ي مؤتمر أو أي أو أي موقع وقابلك ف 

 يقدر يعرفك بسهولة.  Eventأو ف 

ي "أبلة بسمة" وقابلتنا الموضوع ده حصل كتثر معايا، و
ي مول العرب مع زوجن 

ي مرة كنت ف 
ف 

رت معاها  مه واتصور
ر
مت عىل بسمة وشكرتها عىل المحتوى التعليمي إلىلي بتقد

ِّ
سة جت سل ُمدرِّ

لت الصورة عىل الـ  لتنا لزمايلها ووصر  TEFLshipوكتبت عن بسمة وعن  Facebookونزِّ

 .  المدرسير 

دة .6 ها زي البصمة كده، حاجة ثابتة   عىل صورتك الشخصية دي هتكون ُموحر كل المواقع، اعتثر

ي أي مكان. الفكرة من النقطة دي إن الذاكرة البرصية  
أقوى من الذاكرة   Visual Memoryمعاك ف 

كده بس مش فاكر   قبل، زي لما بتشوف حد وتقول احنا اتقابلنا Verbal Memoryاللفظية 

،   LinkedInبتاعك عىل    Accountولقوا الـ    Facebookاسمه، فـ الناس لو عارفينك عىل الـ  
ً
مثال

ُره
ّ
 سهل تذك

ً
ي ناس   فـ يقدروا بسهولة يعرفوا إن ده أنت، لكن االسم مش هيكون دايما

 إن ف 
ً
خاصة

لو صورتك اختلفت ممكن مياخدوش بالهم بسهولة. فـ ، كتثر ممكن يبق  اسمهم نفس اسمك

ي بداية شغلك عىل التسويق الشخصي ل
غاية ما تكون معروف كفاية بحيث إنك لو عىل األقل ف 

 حطيت صور مختلفة ليك عىل كل موقع الناس هتقدر تفتكرك بردو. 
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ها كل كام شهر،  ر
، ممكن تغثر

ً
ها أبدا ر

مش معن  كده إنك هتحط صورة شخصية واحدة ومش هتغثر

ها عىل كل الـ  ر
ي الحالة دي هتغثر

ي نفس الوقت عشان تكون الصورة  Accountsبس ف 
بتاعتك ف 

لها عىل الـ   تث  ر
ً
ها... عادي جدا دة. ولو عندك أي صور تانية أخدتها وعايز تنشر  Accountُموحر

ي أي وقت، بس مش بتا
 .Profile Pictureعك ف 

 

 Cover Photoصورة الغالف 

، عرف اسمك وشاف Facebookعىل الـ  بتاعك    Accountأو الـ  بعد ما العميل دخل عىل صفحتك  

 احنا محتاجير    Cover Photoصورتك، الحاجة إلىلي هياخد باله منها بعد كده هتكون هي الـ  
بتاعتك، يبق 

ي الجزئية دي بردو. إلىلي نعملها  Best Practicesنعرف إيه الـ 
 ف 

ي لصورة الـ 
، مش هأقول لك معايثر ومالحظات وقواعد يعن  ، Coverالموضوع هنا فيه حرية أكث 

ي الفكرة إن الصورة دي بتضيف ُبعد 
ح فيها حلم  شخصيتك عن تان 

ر
ل انطباع العميل عنك. بتوض

ِّ
وهتشك

. لو قلنا أفضل حاجة تعملها إيه هتكون إن الـ نفسك تحققه، هدف بتسع ليه، مقولة أنت بتصدق فيها 

Cover    صورة صورة يبق 
ً
ة عن شغلك، مثال  مهندس ُمعثرِّ

ً
مع عمالئك أو صورة أثناء شغلك، أنت مثال

فـ تحط صورة ليك وأنت شغال عىل  Developerوقع الشغل، أو أنت استشاري فـ تحط صورة ليك من م

ي مش الزم  Codeوفاتح صفحة  Laptopالـ 
طويلة، مفيش مشكلة إن الصورة تكون فيها بعض الهزار، يعن 

ي  
ي شعرك عشان ف 

مجة، ممكن تكون بتشد ف  حه.   Errorصورتك وأنت شغال وُمستمتع بالثر
ّ
مش عارف تصل

 فـ ممك
ً
ر بالبالطو مع لوجو العيادة... لو طبيب مثال  ن يتصور

م عن  Facebookالتعليق الوحيد هنا إن عىل الـ 
ِّ
 مقبول كل الحاجات دي، لكن لو بنتكل

ً
مثال

LinkedIn    فـ األفضل إن الـCover    .وبيعثرر عن مجالك 
 هم الـ   يبق  رسمي أكث 

ً
 Coverالصورتير  دول مثال

Photos الـ إلىلي مستخدماهم "أبلة بسمة" عىل Facebook وLinkedIn ي سة إنجلثر 
، أبلة بسمة ُمدرِّ

ي.  بة لمدرسي اإلنجلثر   وُمدرِّ
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ألي واضح أنهي صورة فيهم إلىلي  
ي التدريس   LinkedInعىل    حطاها متهير

ح استخدامها لطرق ُممتعة ف 
ر
وبتوض

 .Facebook الـ حطاها عىلورة إلىلي صوال

 

ي 
اف  ي االحث 

ون  يد اإللكث   Professional Emailالثر

 إيه؟ ه ، هتكتب اسمك فيEmailالـ الخاص بيك هو  Personal Brandجزء أساسي من الـ 

طب االسم عىل طول ده هيبق  إزاي، ، حط االسم عىل طولت… وال .Ms. Mr. Eng. Drحط لقب هت

ي البيت وال االسم إلىلي 
ي بيه ف 

ي الشارع؟االسم إلىلي بينادون 
ي بيه ف 

يبق   "بسمة"ممكن لو اسمي هل  عارفين ر

ي كده عادي "روميو"يبق  اإليميل بتاعي  "رامي "؟ ولو اسمي "بوسي "اإليميل بتاعي 
ي بينادون  ؟ ما أصحانر

 ! ي
ي تانية إعدادي إلىلي هو  Facebookـ طب ممكن أستخدم اإليميل إلىلي عملت بيه ال يعن 

وأنا ف 

red.demon@yahoo.com  أوbest_friend@hotmail.com ؟ 

ي  و كل الحاجات دي متنفعش، مع إنها موجودة عىل فكرة  
ناس بتبعتها للتقديم   CVsشفتها بنفسي ف 

وان ده هو عنوانك، وهللا ترجمته "عن Emailالـ زي ما بيقولوا الجواب بيبان من عنوانه، أهو  عىل شغل! 

". فـ الزم يكون  ي
ون  يد اإللكث  ي زي Professionalالثر

 هو  بتاعك Professional Nameالـ ما قلنا إن . يعن 

 بتاعك بنفس الطريقة.  Emailالـ ، هيكون االسم األول وبعديه االسم الرابع أو األخثر أو اسم العيلة

ف عبدهللا نبيل هيكون    Ibrahim.Nabil@gmail.comبتاعه    Emailالـ  لو شاب اسمه إبراهيم أشر

ب يحط ) _ ( بدل النقطة، لو بردو مش متاح يبق  ممكن ياخد أول حرف  لو االسم ده مش متاح ممكن يجرر

 inabil@gmail.comمن اسمه وبعديه االسم الرابع: 

ي  
 كتثر مش هتالف 

ً
متاح زي ما أنت عايزه، فـ الناس بتلجأ إلنها تحط رقم جنب االسم...    Emailالـ  أحيانا

حييك عىل الفكرة دي
ُ
ي منته الذكاء أ

 األرقام إلىلي هتحطها دي تكون بتعثرر عن   ،، خطة ف 
بس خىلي بالك بق 

عشان خطك اتصاالت؟ وال رقم أنت  011هل تحط سنة ميالدك؟ وال رقم السنة دي؟ وال تحط . إيه

 إن رقم بتحبه زي مث
ً
ي أي ؟ بيضحكك 5ال

ب الوقوع ف 
ر
حط أي رقم يكون مش بيعثرر عن عمرك عشان نتجن
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نوع من العنرصية، أيوه زي ما قرأتها كده، العنرصية. لو أنت لسه 

ي أو خريــــج جديد  طالب    أنت من أواخر التسعينات، فـ لما تيجر
ً
 فـ غالبا

ي شغل والـ  تتواصل مع عميل أو 
م ف 

ر
وأول  يكون حد كبثر  HRتقد

ي آخره  بتاعك Emailالـ حاجة يشوفها هي 
... 1998ومكتوب ف 

 لألسف بيكوِّ 
ً
ن عنك قرار ُمسبق ويقول "اتفرج يا عم عىل أحيانا

 مواليد األطفال إلىلي عايزين يشتغلوا معانا"، أو العكس لو أنت من 

 
ً
ي مكان أغلبه شباب ويالقيك كاتب  وبتتواصل معالتمانينات مثال

ف 

ل معانا عواجثر  وال إيه؟!  Email 1982الـ آخر 
ر
  يقول احنا هنشغ

يق عىل مواليد   أنا وأنت وماما وناهد ضد العنرصية دي، بس بتحصل وموجودة، أنت نفسك بتث 
ً
طبعا

علش من الـ  2003عشان داخلير  الجامعة، ومواليد  2001  ده HRبق  معاهم بطاقة شخصية... فـ مث  

شان كلنا العنرصية فينا بس ربنا هادينا. أنا عارف إنك هتقول ما هو ممكن ياخد نفس القرار بعد ما يعرف ع

ي الـ 
مك ليه قبل مظهرك CVعمرك بعد كده، بس أنت مش بتبق  كاتب تاريــــخ ميالدك ف 

ر
تك تقد ، خىلي خثر

 أو عمرك أو أي حاجة. 

 عايز  ⁉
ً
، بس  Professional Emailبتاعي يكون  Emailالـ طيب أنا اقتنعت بكالمك ده وفعال

ي كل المواقع إلىلي بستخدمها والعمالء بتوعي معاهم   Emailالـ  
ك بيه ف  الحالي أنا بستخدمه بقالي سنير  ومشث 

ي ببدأ   Emailده وبيتواصلوا معايا عليه، لو قفلته وعملت   Emailالـ  
جديد مش هعرف أتواصل مع حد وكإن 

 من الصفر. 

 
ّ
 إنك فك

ً
ي القديم وهنبدأ جميل جدا

 أقول لك إلع 
ً
ي السؤال ده، الحقيقة ده واقع ومش هقدر أبدا

رت ف 

ي الجزء إلىلي جاي إزاي بعد ما تعمل 
ح لك ف 

ر
الجديد تربطه  Emailالـ من األول خالص. عشان كده هوض

ي  ل عىل الجديد عىل طول، ولما تيجر ي لك عىل القديم تتحوِّ  ترد بالقديم بحيث إن كل اإليميالت إلىلي هتيجر

عىل اإليميالت دي ترد من الجديد فـ الناس تبق  تتواصل معاك بعد كده عىل الجديد وواحدة واحدة يتنسي 

اك أو   هتعمله عىل أي موقع هتستخدم فيه اإليميل الجديد، وهتلف   Sign Upالقديم ده خالص، وأي اشث 

 Primaryبتاعتك عىل أي موقع وتضيف عليها اإليميل الجديد ويبق  هو الـ  Accountsبردو عىل كل الـ 

Mail  واإليميل القديم يبق ،Secondary Mail  وخليه عىل الموقع عادي عشان بردو لو حد لسه معاه

 ر عليك بيه يقدر يوصل لك. اإليميل القديم وبيدور 

ي عىل اإليميل القديم يروح منها نسخة عىل اإليميل  أول حاجة هنعملها إننا نخىلي أي رسالة تيجر

س إلىلي فوق عىل اليمير  وتختار  الجديد عىل طول. 
زي ما  Settingsهتفتح الميل الجديد وتدوس عىل الث 

ي الصورة. 
 ف 
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ي مدينة زويل، 
كات ومؤسسات مختلفة، فـ مش بس أنا هنا فاتح إيميىلي ف  ر إيميالت تانية مع شر لي

عهم كلهم يبعتوا عىل نفس   5هفضل كل يوم أفتح   إيميالت عشان أشوف لو اتبعت لي حاجة جديدة، فـ بجمر

 . ق نفس الوضع المكان، اإليميل الشخصي بتاعي كة أو أنت هتطبر بير  ده لو عندك إيميالت مع أكث  من شر

، وهو ده إلىلي هنفتحه األول زويل بالنسبة لي مدينة . القديم بالنسبة لك هو إيميل اإليميل الجديد والقديم

ي الصورة إلىلي فوق.  
 Forwarding and منها   ختار تمختلفة، ه   Settingsصفحة فيها  ك هتظهر لزي ما ف 

POP ومن أول ،Section  دوس عىل تفيها هAdd a Forwarding Address. 

 

ي عىل القديم تروح تمربــع صغثر ه  كهيظهر ل كتب فيه اإليميل الجديد إلىلي عايز الرسايل إلىلي بتيجر

هيبعت رسالة عىل اإليميل الجديد يقول لك فيها اإليميل القديم عايز يبعت  . Nextتدوس عىل ، و عليه

ي عليه، لو موافق دوس عىل اللينك ده  أو  -كيد وحاطط لك لينك للتأ-عليك نسخة من الرسايل إلىلي بتيجر
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ي إن اإليميلير  بتوعك  Confirmation Numberخد الـ 
د يعن 

ّ
ده واكتبه عند اإليميل القديم، عشان يتأك

 بس. 

 

جع عىل اإليميل القديم وتعمل   اإليميل الجديد  لك اختيار فيه للصفحة عشان يظهر  Refreshهث 

ي الصورة دي
 زي ما ف 

 

 Saveوانزل آلخر الصفحة ودوس عىل    Forward a Copy of Incoming Mail to XXX  هتختار  

Changes ،ي عىل اإليميل القديم تروح  وأهم وكده يبق  أول جزء خلص الحمد هلل، إن الرسايل إلىلي تيجر

لإليميل الجديد. فاضل بق  إنك تقدر تبعت رسايل من اإليميل الجديد كإنك باعتها من اإليميل القديم، ده 

د عليها من  ي لك أي رسالة عىل اإليميل القديم هث  ، بس الصح إن لما هيجر
ً
لو أنت محتاج تعمل كده أصال

ل عند الناس بعد كده إيميلك الجديد ويبدأ اإليميل القديم يتنسي واحدة واحدة.   اإليميل الجديد فـ يتسجر
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، فـ  كة إلىلي بتشتغل فيها باإليميل الشخصي
ي حالة بس إنك رابط إيميل الشر

ذ الجزء الجاي ده ف 
ِّ
هتحتاج تنف

كة ترد   ي لك رسالة عىل إيميل الشر كة برد عايز لما يجر كة، و بس من غثر ما تحتاج تفتح  بإيميل الشر إيميل الشر

كة عادي.   ترد من إيميلك الشخصي عىل طول ويوصل للناس باسم إيميل الشر

س إلىلي فوق عىل اليمير  و و   فتح اإليميل الجديد ا
يط ، وبعدين  Settingsختار  ادوس عىل الث  من الشر

ي الـ  ،  Accounts and Importختار  ابعرض الشاشة    إلىلي فوق
من الصفحة إلىلي هتظهر   التالت  Sectionف 

 .Add Another Email Addressهتدوس عىل  لك

 

 Nextوتدوس    إليميل القديم بتاعكا  وتحتيه هتكتب  اسمكهتكتب  ،  هيظهر لك المربــع األصفر ده

Step. 
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ي الـ 
ي الـ ، هتكتب اإليميل القديم بتاعك Usernameف 

 هتكتب الباسوورد بتاعة Passwordوف 

ي خانة اسمها  .  اإليميل عادي
 بتخليها    Portف 

ً
عىل   وبعدها تدوس،  587، لو مشتغلتش يبق  خليها  465غالبا

Add Account  ي الصفحة إلىلي بعدها
 .Proceedهتدوس عىل استمرار أو  وف 

 

رسايل باسمك بعد  اإليميل الجديد عايز يبعتإن هيبعت رسالة عىل اإليميل القديم يقول لك فيها 

ده  Confirmation Numberأو خد الـ  -وحاطط لك لينك للتأكيد -كده، لو موافق دوس عىل اللينك ده 

د إن اإليميلير  بتوعك بس. 
ّ
وك يا    واكتبه عند اإليميل الجديد، عشان يتأك تم دمج اإليميل   فندمكده ألف مثر

ي عىل القديم ه  توصل لك ع الجديد، وتقدر من الجديد تبعت القديم مع الجديد بحيث إن أي رسالة تيجر

 رسايل كإنك فاتح القديم بالظبط. 

 

ي 
ون  يد اإللكث   Email Signatureتوقيع رسايل الثر

ي آخر اإليميل، 
لو كالمنا عن اإليميل لسه مخلصش، الجزء ده هنناقش فيه التوقيع إلىلي بيكون ف 

بناه لحاجة ممكن تكون ي مصلحة حكومية وتكتب أكث     عارفها   قرر
م طلب رسمي ف 

ر
 هتكون عاملة زي لما بتقد

ي آخره: 
 ف 

 مقدمه إل سيادتكم

ي 
 أمل العراف 

ي 
 محاسب قانون 

 0123456789رقم موبايل 
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كة...  أو عرض سعر ل  Proposalباعت  تواصل مع عميل أو  ت لما بتبعت إيميل ألي حد سواء بتأن شر

، ده تقدر تعمله من خالل توقيع  ، تقول له عن نفسك معلومات أكث  افية أكث  م نفسك بطريقة احث 
ر
عايز تقد

ي آخر اإليميل تحت، وهو نازل يشوف الـ 
 هيالقيه.  Attachmentاإليميل، بيكون ثابت ف 

، احنا بنستغل أي مساحة متاح لينا 
ً
ي التوقيع ده؟ هتكتب اسمك وخالص؟ أل طبعا

بتحط إيه بق  ف 

  Establish Yourselfنكتب فيها عن نفسنا عشان تبق  بتـ 
ُ
ي الصور صح أ

 دام أي حد. من النماذج إلىلي ف 

 كده ممكن التوقيع يكون فيه: 

 

 

كة بتاعتك لو أنت مش بلوجو:    - كة، أو لو أنت بيكون لوجو الشر تشتغل باسمك الشخصي وعامل شر

ي الـ 
 أو الـ  Creative Industryشغال ف 

ً
وعامل لوجو ليك فـ  Motion Graphicsزي التصوير مثال

ي النقطة دي، أو 
سم اسمك بطريقة زي التوقيع باإليد...   بتستخدمه ف  اللوجو بتاعك عبارة عن توقيعك أو بث 

ي مفيش مشكلة  لو مفيش  
بالمناسبة  .  لوجو وتكتب بس اسمكممكن متحطش  عندك حاجة من دول دلوقن 

كة إلىلي أنت شغال فيها 
ي اإليميل اسمه  لو ده اإليميل الخاص بالشر

فـ بتحط   name@example.com، يعن 

ي اإليميل الخاص بمدينة زويل. لوجو الشر 
 كة، زي مثال التوقيع بتاعي ف 
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 اسمك -

ي  -
 بتاعك Titleالمسم الوظيق 

ي معايا اإليميل الخاص بيك، لكن لو عايز أتصل بيك ألي سبب؟ يبق   -
رقم موبايلك: أنا دلوقن 

 . تسيب لي رقم موبايلك أفضل

ي  LinkedIn، موقع LinkedInبتاعك عىل  Accountـ ال -
، يعن  ي

اف  هو موقع تواصل اجتماعي احث 

اتك السابقة، وبالتالي  Accountمخصص للشغل بس، بتكون عامل عليه  وحاطط عليه كل خثر

 LinkedInكلمة  أنا لو دخلت عليه هعرف أكث  عنك وعن شغلك وإنجازاتك المهنية. ممكن تكتب  

ي لما أدوس عليها أروح عىل  Hyperlinkوعليها 
بتاعك، أو تعمل زي األمثلة إلىلي  Accountـ الإن 

ي الصور وحاطط الـ 
ي لألكونت بتاعك.  Hyperlinkف 

 عىل لوجو الموقع ولما أدوس عليه يودين 

ي األمثلة 
، ده إلننا شغالير  عىل الـ Facebook Accountالـ مستخدمير  كمان دي هتالحظ ف 

Personal Branding    ،إلنك محتاج تكون متاح والعميل يقدر يوصل لك بأكث  من طريقة، عليه هو كمان

افية Facebook Account فـ بتحط الـ  ل التواصل، وكمان أنت هتبق  بتستخدمه بطريقة احث  عشان تسهر

ي الكتاب هنا. 
ده بيتعمل من اإلعدادات  Email Signatureالـ بعد تطبيق الحاجات إلىلي بنناقشها ف 

Settings  ي جزء مخصوص ليهميعىل اإل
ي وتاخده  . يل بتاعك، بيكون ف  ي خارحر

ممكن تعمله عىل موقع تان 

Copy  ي الـ
ي اإليميل ف 

طه عىل الـ األفضل بس بردو،  Settingsوتحطه ف  بتاعة اإليميل  Settingsإنك تظبر

 إلن المواقع التانية ممكن تضيف 
ً
ة ي آخر التوقيع بيعلنوا عن نفسهم من خاللكمباشر

، فـ دي سطر زيادة ف 

 حركة مش لطيفة. 

 

 Headline/Short Biography التعريف الشخصي الُمخترص 

ي الفصل السادس عن إزاي تكسب ثقة العميل، وقلنا ساعتها إنك محتاج تكتب تعريف 
منا ف 

ِّ
كنا اتكل

ي حدود  بتكون    ، ديBiographyبنفسك  
،  ف 

ً
ي    Versionصيغ منها  تحتاج  هتصفحة مثال

 أصغثر شويتير  تان 

، والحرف إلىلي أقصده هنا مش بس الحروف المكتوبة، حرف بس  120و  100بير   ، يكون  Headlineاسمه  

ي وعملت أي  Headlineالـ لكن كمان المسافة بير  كل كلمة والتانية بتتحِسب حرف، ولو كاتب  ده بالعرنر

 دي تشكيل عىل أي حرف بيتحسب كـ حرف منفصل
ً
، حوالي سطر و مساحة . طبعا

ً
ة جدا احد، مش صغثر

اتك وإنجازاتك،  اتكلسطر ده إلن اهتقدر تكتب فيه خثر م عن خثر
ِّ
الهدف منه إنك أد ما   مش هدفه تتكل

ص أنت موجود ليه أو يقدروا يستفيدوا منك إزاي. تعرض 
ر
القيمة األساسية إلىلي بتوعد بيها عمالئك، بيلخ

هتالقيه  Social Mediaك عىل الـ لي Accountده بيكون موجود عىل الموقع بتاعك، وأي  Headlineالـ 
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ر لك مساحة تكتب فيها الـ 
ر
وه  Headlineبيوف  بيسمر

ً
. وبالتالي ده هيكون الحاجة إلىلي Bioده أو أحيانا

 . Coverهيشوفها العميل بتاعك بعد ما يشوف صورتك واسمك وصورة الـ 

عت بعض األمثلة للـ   Headlineالكويسة وهنناقشهم سوا عشان تقدر تكتب الـ  Headlinesجمر

 الخاص بيك. 

 

Business Consultant with 12 years of experience on a mission to help aspiring 

entrepreneurs in the idea stage phase 

، بعديه  Titleهتالحظ إن الجملة بدأت بالـ  ي
ة، واأو المسم الوظيق  إلىلي لرسالة عدد سنير  الخثر

 الشخص ده عايش عشانها. 

 

I guarantee your website the highest traffic with a small budget to increase 

your revenues and beat your competitors 

،  Pain Pointsالمثال ده بيخاطب الـ   SEO/SEMده حد بيشتغل إلىلي عند العميل بشكل مباشر

Specialist   ي النتايج األول
كة إن الموقع بتاعهم يظهر ف  ي تهيئة محركات البحث، بيساعد الشر

متخصص ف 

ار الموقع، بيوعد العميل بتاعه إنه هيحقق له أفضل نتايج بتكاليف  ور
ُ
د عدد ز ي عمليات البحث وبالتالي يزور

ف 

د أرباحه ويتخط منافسيه.  ي لق  إن مشكلة العمالء إن إعالنات قليلة عشان يزور
هم عايزين ينافسوا بقوة ف 

، فقرر إنه  ة لعمل إعالنات مدفوعة كتثر انية كبثر ي نفس الوقت مش متاح معاهم مثر 
السوق بتاعهم بس ف 

ر عليه لكل مشاكلك.  ح للعميل إن أنا الحل إلىلي بتدور
ر
 يوض

 

I wake up every day looking for passionate career builders to help them make 

the new, BIG success stories 

مت عن إن شغلها ده هو سبب صحيانها من النوم كل يوم عشان Career Coachده مثال لـ 
ِّ
، اتكل

 تعثرر عن أد إيه هي شغوفة بشغلها. 

 

كة يحققوا مكاسب شهرية بمليون جنيه، 16أنا ساعدت    ؟17تحب تكون رقم  شر
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ي الـ 
نس، عثرر عن جزء من سابقة   Headlineده مثال لطريقة مختلفة ف  ي مجال الثر 

كاتبها مستشار ف 

ي مجاله باختصار من خالل األرقام. 
 أعماله وقوته ف 

 

ي حياتك؟ أنا هنا عشان أساعدكفرِح 
ب وعايزه يوم العمر يبق  أحىل ذكرى ف   ك قرر

إيه أكث  حاجة البنات الُمقبلة عىل الزواج بتكون مشغولة بيها  شافت Wedding Plannerمثال لـ 

ي 
ي وشوف 

، أو ادخىلي صفحن  ي
واستخدمتها مع توضيح إنها موجودة للمساعدة، مقالتش احجزي معايا دلوقن 

حيب واإلجابة عىل بعض استفساراتها، هتحس  مها، العروسة لما هتشوف المساعدة والث 
ر
الباقات إلىلي بقد

 وهتقرر تتعاقد معاها لتنظيم فرحها.  Wedding Plannerبالراحة للـ 

 

I squash bugs for a living | Cyber Security Guru, Listed on Facebook White 

Hat Hall of Fame 

ي األمن الرقمي أو أمن المعلومات، إلىلي هو تأمير  المواقع وتطبيقات الموبايل 
 ده مهندس ُمتخصص ف 

ي أداء المواقع والتطبيقات بيكون اسمها م
اق وشقة البيانات. الثغرات األمنية والمشاكل التقنية ف  ن االخث 

Bug "ة  إلىلي ترجمتها الحرفية "حشر
ً
ات عشان لقمة العيش، بس هو فعليا ، فـ هو كاتب أنا بسحق الحشر

ي المجال ده هت
ي كالم فيه كناية ولو أنت ف 

.  Coolحس إنها جملة بيسحق الثغرات األمنية، يعن 
ً
وكاتب جدا

غهم بيها.   Facebookإن الـ 
ّ
ي الموقع وبل

مه عشان لق  ثغرة أمنية ف  بتاعك يبق   Headlineفـ ممكن الـ كرر

ي مش الزم يكون 
ي شغلك.  Formalحاجة لذيذة يعن 

 أوي، حاجة أنت بتحبها ف 

 

ع حاجة تانية  ي اآلخر دي أمثلة ممكن تستخدمها أو تدمج بينها أو تخث 
أنت شايفها أنسب، المهم ف 

وبتستخدم الكلمات إلىلي  إنك بتقول للعميل بتاعك أنت هتساعده إزاي أو إيه الممثر  عندك وليه يثق فيك

ي البحث. مش الزم الجملة تكون كاملة، إلن مش متاح معاك 
ر عىل الخدمة بتاعتك هيستخدمها ف  لو بيدور

ي الكالم ع
ة، فـ حاول تخترص ف  ي عدد حروف أقل ىل أد ما تقدر مساحة كبثر

لت رسالة الجملة ف  ، كل ما وصر

ر لك  Facebookكل ما كان أحسن. الـ 
ر
 بيوف

ً
ي Headline/Bioحرف للـ  100مثال

ي المقابل هتالف 
، ف 

Twitter    ر لك
ر
ر لك    LinkedInحرف، و  160بيوف

ر
ر لك    Instagramحرف،    120بيوف

ر
حرف...   150بيوف

 ب لك مشكلة مع أي موقع، لكن لو طويل يبق  هتحتاج تشيل منه. قصثر مش هيسبِّ  Headlineفـ لو الـ 
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ي، طيب  ⁉ ي وإنجلثر  ي وال ده بال Headlineالـ  كتبالمفروض أاألمثلة إلىلي قلتها فيها عرنر عرنر

يباإل  ي عادي مفيش فرق؟ ؟نجلثر 
 وال براحن 

 

ي بنعملها براحتنا يا مفيش حاجة 
ي عليها  كل        صديق 

، القاعدة إلىلي حاجة وليها قواعد الزم نمسر

ي عليها هنا هي إن عىل حسب العميل بتاعك هتكون اللغة إلىلي بتستخدمها. لو العميل إلىلي بتستهدفه 
بنمسر

ي أ  . أنا عارف إنك ممكن تكون شايف اإلنجلثر  ي ي، يبق  هتكتب بالعرنر حىل أو مش مناسب ليه اإلنجلثر 

 أشيك، بس الشياكة هتفيدنا بإيه لو مدفعناش مصاريف الوالد؟

 

 Username/URLاسم الُمستخدم 

ي  Accountاسم الُمستخدم هنا مقصدش بيه اسمك إلىلي مكتوب عىل الـ 
بتاعك، ده إلىلي بيكون ف 

يط العنوان أو الـ  تلفة عىل مواقع أي موقع بتفتحه. ليه أسامي مخ Linkإلىلي بتكتب فيه  Address Barشر

. المفروض URLإلىلي هو الـ    Link، أو االسم األعم ألي  Handleأو    Display Nameالتواصل االجتماعي زي  

ل الوصول ليك وبيكون شكله أكثر  Usernameإن الـ  بتاعك عىل كل المواقع يكون زي بعض، ده بيسهِّ

ي 
ح فيه حاجة وجيت ف   بتشر

ً
ي لو عملت فيديو مثال

افية. يعن  لحساباتك  Linksآخر الفيديو حطيت احث 

كامل زي ما   Linkـ عىل المواقع المختلفة، ميبقاش كل موقع باسم مختلف. وساعتها مش محتاج تحط ال

ي الصورة ديأنا كاتبه 
بتاعي  Usernameأنا عامل الـ . Username، هتحط لوجو كل موقع وجنبيه الـ ف 

mAboeleninRabee ، عىل  كتبتهلوGoogle ب لك كل الـ هتالقيه جاAccounts  ي عىل كل
بتاعن 

  
ً
 Posts، ممكن يشوف الـ  Twitterالمواقع، وبالتالي بمجرد ما العميل إلىلي بستهدفه وصل لي عن طريق مثال

ج عىل الـ  Facebookإلىلي بكتبها عىل الـ  ي ع الـ  Online Coursesويدخل يتفرر
 YouTubeإلىلي عىل قنان 

ي المه
 ... وهكذا. LinkedInنية أكث  من خالل ويعرف عن حيان 
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 Aboutالبيانات الشخصية 

رة لك مساحة للتعريف بنفسك، متسيبش فرصة إنك 
ر
كل مواقع التواصل االجتماعي بتكون موف

 زي 
ً
ي مجالك. موقع مثال

اتك وإنجازاتك وشهاداتك وإحصائيات عن إلىلي حققته ف  تكتب عن نفسك وخثر

Instagram    بُيتيح ليك مساحة للـHeadline    بس، لكن الـYouTube  ة ر لك مساحة كبثر
ر
ي المقابل بيوف

ف 

، About/Summaryإلىلي فيه هو الجزء الخاص بالـ  Sectionsمن أهم الـ  LinkedInللكتابة، كذلك 

ز الـ   هم من المواقع. أنت المفروض مجهر ي الفصل السادس  Biographyوغثر
منا عنها ف 

ّ
والـ   بتاعتك إلىلي اتكل

Headline    ي الفصل ده من
شوية، هتاخد منهم هم االتنير  بق  عىل حسب المساحة المتاحة إلىلي ناقشناه ف 

 ليك عىل كل موقع. 

، وكمان تضيف Headline & Biographyهتقدر تضيف عليهم  LinkedInو Facebookالـ 

ورقم الموبايل، وتقدر   Emailالمناصب المختلفة إلىلي اشتغلت فيها، وطريقة التواصل معاك من خالل الـ 

، أو    Linksتضيف عليهم   ي مواقع التواصل االجتماعي
الموقع   Linkلصفحاتك وحساباتك الشخصية عىل باف 

ي الفصل السادس.  Portfolioبتاعك أو الـ 
 الخاص بشغلك إلىلي ناقشناه بردو ف 

 

، كل ما اكتسبت ثقة العمالء أشع. لما حد يدخل عىل الـ  كل ما كتبت عن نفسك معلومات أكث 

Facebook Account ي الـ بتاعك وي
ي تفاصيل كاملة عنك، هيكون انطباعه أقوى بكتثر من لما يالف 

الف 

Account    . ي
ز   وتاريــــخ ميالدك  مش بأقول لك اكتب عنوانك بالكاملبتاعك فاض  وحالتك االجتماعية متجور

 واألماكن إلىلي اشتغلت فيها وطريقة التواصل It’s Complicatedوال خاطب وال 
، اكتب بس درست فير 

 البنات بردو يكتبوا أرقام الموبايل عادي، وإلىلي يتصل يعاكس ياخد Emailمعاك، رقم الموبايل والـ 
. حن 

 . ي
 إلىلي فيه النصيب، لكن النسبة األكثر إن إلىلي هيتصل هيكون عميل عايز خدمان 
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 Personal Branding Coaching Sessionها من أحد العمالء أثناء  من أغرب األسباب إلىلي سمعت

قية إلىلي أخدها عشان خايف 
 الماجستثر والدكتوراه والث 

ي أنهي جامعة وحرص ر
إنه مش عايز يكتب درس ف 

أنا مش بنكر الحسد، الحسد موجود ولألسف قابلت ناس حسودة قبل كده، بس إلىلي يخاف من الحسد! 

ن منه ق عن نفسه وعن أوالده من الحسد يتحصر
ر
، يقول أذكار الصباح والمساء ويدعي ربنا يحفظه ويتصد

وصحته، لكن ميخليش الحسد يسيطر عليه ويمنعه من إنه يوصل لفرص أحسن هو يستحقها وعمالء أكث  

 محمد صالح وال نجيب ساويرس ميعلنوش عن آخر إنجازاتهم عشان خايفير  من 
ً
ي مثال

. يعن  ودخل أكثر

 الحسد؟! 

 

 

 

 

 

 

 

 
ي بحرص ر

ي سمعته من حد أصغر شوية، إنه مش عايز يجرح زمايله! مينفعش أكتب إن 
سبب تان 

ي الجامعة جالما
النيستثر ف 

ُ
ي مقدرش ياخد منحة دراسية للجامعة إلىلي كان نفسه فيها فـ الف ة عشان صاحنر

ة إلىلي كان نفسي   كة الكبثر
ي الشر

ي اشتغلت ف 
ر أنا كده هجرحه، ومش هقدر أكتب إن  ي أصحاب لي

فيها عشان ف 

ع الرزق عىل كل الناس بالتساوي، أنت 
ر
ي خالص، ربنا بيوز

لسه مش القيير  شغل... ده مش سبب عقالن 

ر عشان صاحبك ادعي له 
ر
ي صورة تانية، لو متأث

ي الشغل أو الدراسة وصاحبك أخد رزقه ف 
أخدت نصيبك ف 

تشتغل عىل التسويق الشخصي وتحرم ربنا يفتح عليه وعليك، لكن ده ميكونش سبب يمنعك من إنك 

 نفسك من فرص تانية مستنياك. 

 

 Go Publicاظهر للناس 

 خىلي الـ 
ق لنفسك، يبق  ي Publicبتاعتك  Accountsمادام قررت تظهر للناس وتسور ي لما يجر

، يعن 

، أو يدخل Privateبتاعك    Accountميالقيش الـ    Instagramأو    Twitterعىل    Followالعميل يعمل لك  

ي إن آخر  Facebookبتاعك ع الـ  Accountعىل الـ 
. لما 92كان من سنة   Publicكنت عامله   Postيالف 
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ل  ق عليه وتعمل له  Postتث  ر
ّ
عشان لو  Follow، افتح زرار الـ Shareخليه مفتوح الناس كلها تشوفه وتعل

كل الحاجات دي بتكون   . لألصدقاء بسمش    Publicأي حد عايز يتابعك، بياناتك كلها تكون بتظهر للناس  

ي الـ 
 هتالقيها بسهولة.  Settingsف 

 

 Cross Marketing التبادلي التسويق 

 تسميةأنسب  ييمكن مش د 

للموضوع، ولكن خلينا نوصفه بغض النظر عن 

ي أنت موجود عىل أكث  من موقع 
اسمه. دلوقن 

، ليك فيديوهات عىل الـ  تواصل اجتماعي

YouTube  ونشيط عىلLinkedIn إل ،

 الكبثر أوي 
ً
إلىلي  Facebookجانب طبعا

ع الحبايب. فـ عايز الناس   إلىلي وصلت لك مجمر

ي تعرف عنك أكث   Facebookعىل الـ 
، هتالف 

ي الـ 
جزء ُمخصص تحط  About Sectionف 

ي المواقع، وبيظهر تحت ال Linksفيه 
 Social Mediaعريف بيك، كذلك كل مواقع الـ تلحساباتك عىل باف 

ي مواقع بتديك مكان تضيف أكث  من 
، ف  ي

واحد بس، ساعتها  Linkمواقع بتسمح لك بـ و  Accountيعن 

ة هتحط الـ   لو حد وصل لك عىل أي موقع يروح ويشوف  هدف من النقطة دي إن  . الFacebookبنسبة كبثر

ي المواقع، وبالتالي تكسب ثقة أكثر عنده. لو حد طول الوقت 
ه عىل باف  ي شغلك والمحتوى إلىلي بتنشر

باف 

ومشفتش ليه أي فيديوهات، ده يكون أحسن وال لما تشوفه كمان وهو  Facebookعىل الـ  Postsبيكتب 

م؟ أكيد 
ِّ
 أول معرفتك بيه كانت من YouTubeأحسن لو وصلت لقناته كمان عىل الـ ق  يببيتكل

ً
، ولو أصال

ي الـ    Linksيبق  هيكون أحسن لو حاطط    YouTubeخالل الـ  
ي الـ    Accountsلباف 

ووصف   Aboutبتاعته ف 

 الفيديو. 

 

ي كلمات 
 
 Hashtagرسالتك ف

ي الفصل األول؟ اذكر تعريف الـ   Brandفاكر إيه هو تعريف الـ  
 مثالير    Brandإلىلي ناقشناه ف 

ً
حا

ر
ُموض

 عىل األقل مع ِذكر المنافس األكثر لكٍل منهم. 
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ي        خافش مش امتحان مت
قلنا  Brandتعريف الـ  ف 

كة بيكون ليها  ي  Messageإن كل شر
أو رسالة بيتم ذكرها ف 

كة ده أو الشعار بتاع ا Sloganإعالناتهم باستمرار، الـ  لشر

ص هدف 
ر
مها. أنت بيلخ

ر
كة ورؤيتها والقيمة إلىلي بتقد

الشر

رسالتك لعمالئك ورؤيتك لمجالك. كمان محتاج تصيغ 

ي آخر  Hashtagالرسالة دي هتكون الـ 
بتاعك إلىلي بتكتبه ف 

إلىلي بتكتبها عىل أي موقع تواصل اجتماعي ولو  Postsكل الـ 

ي مجالك هتظهر عليها ال
رت فيديوهات ف  رسالة دي ولو صور

ي مجالك هتكتب الرسالة دي. 
 . . قررت تألف كتاب ف 

 
ً
ية ُمرتبطة باهتماماتك، مثال الكاتب الهاشتاج بتاعك ُيعتثر توقيعك، ممكن تكتب فيه حاجة تحفثر 

ي دكتور مجدي سعيد رئيس تحرير والباحث ال
ي الـ  Natureمجلة سابق ف  الخاص بيه  Hashtagبالعرنر

ي العالم
 اسمه #نقاط_مضيئة إلن د. مجدي بيهتم بالمبادرات الشبابية ومشاريــــع ريادة األعمال المجتمعية ف 

م برنامج 
ِّ
ي الجانب ده. دكتور أحمد سمثر ُمؤسس وُمقد

ن عنهم باستمرار وليه مؤلفات مختلفة ف  وبيدوِّ

 هي #نور_ا
ً
ي شعاره ورسالته إلىلي بيكررها دايما لضلمة وبيعمل كده من خالل تبسيطه للعلوم. إيجيكولوحر

ي نشر فكر 
_الحل وكل كتاباته ف  ي #الديمقراطية_هي

صها ف 
ر
ي السياسي رسالته بيلخ

دكتور عالء األسوان 

 الديمقراطية. 

زي #رائد_أعمال_عىل_أد_الحال ،  بطريقة ظريفة  بتاعك يكون بيعثرر عن مجالك  Hashtagممكن الـ  

 Hashtag#دكتور_عىل_ماتفرج. وممكن الـ  Hashtagأو دكتور بيكتب عن مواقف من شغله وبيستخدم 

ي   زي  يكون بيعثرر عن اسمك ومجال شغلك
ي المجال العلمي ورئيس تحرير   ،دكتور سعد لطق 

كاتب وباحث ف 

 Hashtagعلمية فاستخدم  ، اسمه سعد وبيناقش مواضيعPopular Science Arabiaمجلة 

ي إلىلي بيدمج بير  اسمه والـ   ي مع مجاالت العلوم المختلفة.   Ologyأو الالحقة    Suffix#سعدولوحر إلىلي بتيجر

ي 
رت ف 

ّ
ي الجامعة األمريكية، بيتقال لها "ميس" أو "دكتور"، لما فك

ية ف  بسمة عبدالحميد مدرسة لغة إنجلثر 

ي مجال التدريس دمه بتاعها اختارت #مذكرات_أبلة Hashtagالـ 
_بسمة، فاستخدمت اسمها ولقب ف 

إلهامي بيستخدم    عمرو بتاعك يكون بيعثرر عن اسمك بس زي واحد اسمه    Hashtagممكن بردو الـ    خفيف. 

Hashtag  إلهاميات، بس ده عام# 
ً
م عن إيه وال مجالك إيه جدا

ِّ
ح أنت بتتكل

ر
فـ مش هيكون  ومش بيوض

 أحسن اختيار. 

ي عليها كل تواجدنا  
د من تنفيذها قبل   Onlineدي كانت الخطوات األساسية إلىلي بنبن 

ّ
والبد من التأك

ي الفصل الجاي. 
 ما نبدأ نخاطب عمالئنا من خالل التسويق بالمحتوى إلىلي هنناقشه ف 
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 اسعالفصل الت

 التسويق بالمحتوى

Content Marketing 
 

 

 

“Personal Branding is all about getting your potential clients to 

choose you as the only solution to their problem.” 

– Sarah David 

 إنك تخىلي عمالئك يختاروك أنت لحل مشاكلهم  
التسويق الشخصي بيدور حوالير 

 الوحيد المتاح. كإنك الحل 
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. الفصول إلىلي فاتت كانت بتناقش أهمية التسويق 
ي احنا مخرجناش للعميل بشكل مباشر

لغاية دلوقن 

زنا األدوات إلىلي هنحتاجها أثناء الشغل عىل التسويق 
الشخصي وأثره عليك والفايدة إلىلي هتحققها منه، وجهر

طنا ال  Headlineوالـ    Bioوكتابة الـ    Portfolioالشخصي زي تحضثر الـ   بتاعتنا عىل مواقع   Accountsـ  وظبر

م محتوى مفيد للعميل، فـ نكون احنا مصدر التواصل االجتماعي المختلفة
ر
. كل التحضثر ده كان عشان نقد

 . ي المجال إلىلي هو مهتم بيه، ويكون لينا وجود مؤثر وواضح بير  المنافسير 
 المعرفة والعلم ليه ف 

عها؛ ت
ر
أو  TED Talkرجمة مقاالت، تلخيص أبحاث، مشاركة المحتوى ده هياخد كل الصور إلىلي تتوق

م العميل بتاعك عن 
ِّ
ي شغلك، مواقف حصلت لك مع عمالئك، تعل

ة، تحكي طرائف حصلت لك ف 
محارص 

ي المجال ده وتفيدهم 
ي مجالك إزاي يمشوا ف 

م المبتدئير  ف 
ِّ
المجال وإزاي ياخد قرارات سليمة فيه، تعل

ي المج
تك، تنتقد أفعال سلبية ف  ي المهنةبخثر

ئ ألشخاص بعينهم ال من عمالء أو زمالء ف  ،  لكن بدون ما تسنر

ة،  بأشكالهتنشر مصادر تعليمية. المحتوى ده  ي صورة منشورات قصثر
ه ف  ، Live Videoالمختلفة هتنشر

م عنه، Designs، ألبوم صور، Blogsأو  مقاالت طويلة
ِّ
، Comics، صور ليك من قلب الموقف إلىلي بتتكل

ل فيديوهات أو كورسات ف كتاب، إلىلي هي حلقات صوت بس مش فيديو Podcastsأو  تسجر
ِّ
، تنشر ، تأل

PowerPoints  عىل موقع زيSlideShare ...  هنستخدم كل أنواع المحتوى، كل عميل ليه طريقة

، واحنا عايزين نوصل ليه لها أكث 
ر
ج عىل فيديوهات عشان الباقة هتخلص بيفض  مش بيتفرر

ً
م كلهم، واحد مثال

ي مش 
ي بيحب يقرأ المعلومة كاملة من كل الجوانب فـ هنكتب له مقال طويل، عميل تان 

بشعة، حد تان 

م المقال الطويل ده ألجزاء، وهكذا.  Postsبيحب القراية فـ هنكتب له  ة أو نقسِّ  قصثر

 

 

 

 

 

 

م في
ِّ
ويجية أو  الفصل ده هنتكل ، Content Marketingه عن أساسيات الكتابة الفنية أو الكتابة الث 

ع محتوى 
ّ
د بيه مبيعاتك. دي  -بصور مختلفة مش كتابة بس-إزاي تطل ق بيه لنفسك ولشغلك وتزور تسور

مها الـ  
ِّ
ي التسويق، لكنها مهارة أساسية لكل الناس، خا  Marketeersحاجات بيتعل

 أو الناس إلىلي شغالة ف 
ً
صة

ر   ي مجاالتها إلىلي تستحق فرص أفضل. الناس الممثر
أهم مهارات محتاج  أنا بشوف إن التسويق والبيع همر  ة ف 

مها أي حد ب
ّ
.  عد يتعل

ً
ي أحدا

قون، ال أستثن  نا ُمسوِّ
ُ
م المهارات األساسية لشغله، كل

ّ
 ما يتعل
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 خطوات إنشاء المحتوى

 المواضيع إلىلي تهمه واعرف افهم العميل

ئ لها محتوى مناسب ليها. النقطة  نسر
ُ
المحتوى مش بيتم انتاجه لكل الناس، كل فئة بنستهدفها بن

ي الفصل الخامس لما قلنا إننا الزم نذاكر العميل المستهدف كويس ونعرف 
دي ناقشناها بتفصيل كبثر ف 

نا أكث  إننا نوصل للهدف المطلوب بسهولة لة باله. ده هيساعدغاهتماماته واحتياجاته والمواضيع إلىلي شا

ي بكل الـ    Listوبشعة. اعمل  
المواضيع األساسية إلىلي العميل بتاعك مهتم   أو الكلمات أو   Keywordsدلوقن 

 بيها. 

................................................................................................................. .................. 

 

اضات من عندك ي المجال فـ أنت عارف العميل   ،ممكن تبدأ بافث 
تك ف  بحكم خثر

ِّ  لرأيه، و   بيكون ُمتحثر
ً
التالي ال غن  عن سؤال ببتاعك مشغول بإيه. بس الواحد دايما

 Facebook & WhatsApp Groupsالعميل، أو مراقبته. زي ما قلنا إنك هتشوف الـ  

ع عليها العمالء بتوعك وتشوف مناقشاتهم وأسئلتهم بتدور حولير  إيه ، إلىلي بيتجمر

ي الـ  
 Groupونوع المواضيع إلىلي بيكون عليها جدل أكثر أو لما حد بيفتح مناقشة عنها ف 

. بيكون   عليها تفاعل كبثر

. من تواجدك عىل الـ  ي أساسي للمواضيع دي هم المنافسير 
إلىلي عليها عمالئك  Groupsمصدر تان 

ي المجال بتاعك  هماعرف  
حوا مير  ألي حد بيسأل عىل متخصص ف 

ر
ش  إلىلي سبقوك بثر

، حدد مير  المنافسير 

ي المجال والتسويق الشخصي وشوف المواضيع إلىلي بيناقشوها مع العمال 
 Feedbackء أونالين وشوف الـ  ف 

  عنهم عند العمالء. 

ة  أو  Pain Pointsوالـ من األماكن إلىلي ممكن تعرف منها المناقشات الكبثر

ي أي مجال هو موقع المواضيع الساخنة 
، الموقع ده لىلي مش عارفه هو عبارة Quoraف 

ي أي مجال بيدخل يكتبه، وبيتم  
عن منصة لألسئلة واألجوبة، أي حد عنده سؤال ف 

ي تبويب أو  
ي المجال ده. ف 

اء ف  للمجاالت عىل الموقع، ادخل عىل المجال   Categoriesاإلجابة عليه من خثر

ي الم
جال بتاعك، خليك سابق بخطوة واعرف الـ بتاعك وشوف المواضيع إلىلي الناس بره مرص بتناقشها ف 

Global Trend  .ي مجالك
  أو الناس وصلت إليه ف 
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 ، ي جديد، تابع مواقع وصفحات ومنافسير 
ي مجالك باستمرار، كل يوم ف 

متسيبش تابع كل جديد ف 

ي متابعة الجديد أول بأول أو حدث موقف
ي صعوبة بالنسبة لك ف 

، ليه عالقة بمجالك إال وتكتب عنه. لو ف 

ع لك كل األخبار عن  عات المحتوى، بتجمر ممكن تستخدم تطبيقات اسمها أو ُمجمِّ

ص 
ر
المواضيع إلىلي بتختارها وتقول لك عىل كل جديد فيها، منهم برامج بتعمل لك زي ُملخ

ي الموضوع ده  
  .Redditو  Pocketكده لألخبار الُمكررة، من التطبيقات إلىلي بستخدمها ف 

ر عليها بردو هي  ي  األياممن المواضيع إلىلي هتحتاج تدور
العالمية ف 

ي لو أنت مدرس تبق  عارف اليوم العالمي 
، اليوم للمدرسمجالك، يعن 

تبق    Cyber Security Specialistالعالمي لتجريم عمالة األطفال، لو أنت  

ي مجا
ل الـ عارف اليوم العالمي ألمن المعلومات، لو أنت مدرب أو مستشار ف 

Business  وريادة األعمال تبق  عارف اليوم العالمي لرواد األعمال... لو

ي دولة معينة يبق  الزم تكون عامل حسابك عىل 
بتستهدف العمالء ف 

ي اليوم القومي لدولتهم أو الذكرى السنوية لرؤسائهم وزعمائهم، 
 لو جنسيتك مش نفس تهنئتهم ف 

ً
خاصة

ي دولتهم ممكن تكون عادية لكن لما يشوفوها منلما يشوفوا التهنئة دي الدولة، 
ك هيكون ليها من ناس ف 

  معن  أقوى. 

ر بيها عىل  ي إنك تدور
وتشوف الناس  Googleاستخدم عناوين المواضيع إلىلي وصلت لها دي ف 

بتناقش المواضيع دي إزاي، واستفسارات العمالء وتفاعلهم مع المقاالت أو الفيديوهات إلىلي بتناقش 

ر عليه هيظهر لك مواضيع تانية جانبية مرتبطة بنفس  المواضيع دي بيكون إزاي. مع كل موضوع هتدور

 المجال. 

 

 حدد الموضوع إلىلي هتكتب عنه 

 المحتوى إلىلي بيقابل االحتياج ده  عمالئكبعد ما عرفت المواضيع إلىلي 
مهتمير  بيها، هتبدأ تحرص ر

روا لها عىل   تختار المواضيع المزعجة إلىلي بيدور
ً
لت ليهم، حاول دايما عندهم. اختار موضوع من إلىلي توصر

مه هيكون ُمؤثر أكثر وهيوصل لعمالء 
ر
حل. كل ما كان الموضوع إلىلي اختارته ُمِلح كل ما المحتوى إلىلي هتقد

 لما يوصلوا للـ أك
ً
، خاصة ، وده هينعكس عليك إنك هتكتسب ثقتهم أكث  بتاعتك ويالقوك  Accountsث 

طها بشكل  ي الفصل إلىلي فات.  Professionalمظبر
 زي ما ناقشنا ف 
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 اختار المنظور إلىلي هتناقش بيه الموضوع 

عنه نفس أي موضوع هتختاره ممكن تتناوله بأكث  من صورة، ممكن نفس الموضوع تقول 

المعلومات بالظبط بس بطرق مختلفة، وإلىلي يشوف الفيديو أو المقال إلىلي عرضت فيه كل طريقة يكون 

بيشوفه ومش حاسس إنك بتقول نفس الكالم. ده بيعتمد عىل وجهة النظر إلىلي بتبص منها عىل الموضوع. 

 ممكن تناقش: 

 ليه الحاجة دي حلوة، أو ليه الحاجة دي وحشة -

 
ً
مك عن  Career Advisorزي مثال

ّ
، أو ليه الـ Career Advisingليه أنت محتاج الـ بيكل

Career Advising  ده حاجةOverrated  .وملهاش الزمة 
ً
قول للناس يمش جاي  هو طبعا

 ي، مش ه Career Advising Sessionsمتحجزوش 
ِّ
ستخدم الـ بيبس بنفسه،  هف حالوق

Reverse Psychology  إلىلي هو تقول للشخص إلىلي أدامك األسباب ، أو علم النفس العكسي

 إنه يعملها. 
ً
 إلىلي تخليه ميعملش حاجة معينة بس بطريقة تقنعه أصال

 

ي المجال -
 أنواع حاجة مهمة ف 

 
ً
م البنات عن أنواع الـ  Makeup Artistزي مثال

ّ
ات كل نوع عن  Makeupتكل المختلفة وممثر 

ي وترشيح حاجات معي
ة معينة... التان   نة ألنواع بشر

 

 How To حل مشكلة -

ي حاجة 
م/يالف  مه إزاي يختار/يعمل/يقير

ّ
ر عليها، تعل  الحاجات إلىلي العميل بيدور

دي من أكث 

ر   ي مواقف طارئة ممكن تحصل لهم، أو ُمصوِّ
فوا ف  ف الناس إزاي يترصر  محامي بيعرر

ً
معينة. زي مثال

روا فيه، أو  م الناس أفضل وقت يتصور
ّ
روا عىل شغل، أو  Recruiterبيعل م الشباب إزاي يدور

ِّ
بيعل

Interior Designer  م الناس يختاروا ديكور البيت
ِّ
م البنات عن   Fashion Stylist، أو  بتعل

ِّ
بتعل

 ... ألوان الصيف واألزياء المناسبة للصيف

 

 Statistics & Reflectionsأو أفكارك عنها  ا إحصائيات مهمة )صادمة( وأهميته -

ي أي مجال حن  لو ده مجال بعيد عن اهتماماتهم، 
الناس بتحب تعرف المعلومات الصادمة ف 

فما بالك لما يكون ده المجال إلىلي العميل بتاعك متهم بيه. شوف آخر اإلحصائيات عن مجالك، 

ج عىل أفالم وثائقية... ممكن    Chefتابع تقارير المنظمات الدولية، اتفرر
ِّ
م البنات عن يكون بيعل

ي األكل، أو  
يشارك مع الناس آخر إحصائيات   Social Media Specialistأهمية عنارص معينة ف 
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عن استخدام المرصيير  لمواقع التواصل االجتماعي المختلفة، أو طبيب عالج طبيعي بيقول لك 

 إحصائية عن أثر التعامل الغلط مع بعض اإلصابات... 

 

وع يتم مناقشته من جوانب مختلفة، وكل جانب منهم ال يقل زي ما أنت شايف ممكن نفس الموض

عت مواضيع كتثر هم  م عنها مع العمالء ملهاش نهاية، أنت جمر
ِّ
. األفكار إلىلي ممكن تتكل ي

أهمية عن التان 

؟ ت منهم موضوع، وقررت هتناقش الموضوع ده من أنهي وجهة نظر، نبدأ الكتابة بق   مهتمير  بيها واخث 

 

 البحث 

ي خطوة تانية محتاجير  نعملها. األول تحط  
ة أو الخطوط العريض  Outlineمش بنكتب عىل طول، ف 

ر إلىلي   ي الموضوع، وبعدين تدور
ي الموضوع ده ناقشوه شوية وتش  هتذكرها ف 

وف الناس إلىلي كتبت قبل كده ف 

ي مناقشة الموضوع هي أنسب 
ي عليها ف 

د إن المحاور إلىلي هتمسر
ِّ
ومغطية  حاجةإزاي عشان تكون ُمتأك

د حد. المعرفة هي جوانب الموضوع كلها 
ِّ
. الهدف من الخطوة دي مش إنك تنقل من شغل حد وال إنك تقل

ع أحسن محتوى 
َّ
اكمة، فـ أنت بتقرأ من كذا مصدر عشان تطل وبتضيف عليها من حصيلة المعلومات المث 

تك العملية م المحتوى من الحاجات إلىلي تهتم بيها أثناء البحث إنك تجيب   . خثر إحصائيات ودراسات، طعر

 .  بحقائق باألرقام، ده بيدي للموضوع قوة أكثر

مه تضيف بيه قيمة، متبقاش ُمكرر، متقولش معلومات  
ر
حاول المحتوى إلىلي هتقد

كل المنافسير  بيقولوها والعميل بتاعك عارفها، خليه يحس إن عندك حاجة زيادة  

 عن كل الناس. 

 

 Storytelling & Proofreading الكتابة والمراجعة

أو  Postأو الـ  المقالوصياغة بعد ما بحثت كويس عن الموضوع إلىلي هتناقشه، جت مرحلة كتابة 

ي حد ذاتها مش صعبة، ما أنا ممكن أرص  أو تأليف الكتاب.    Video Scriptالـ  
لك أي معلومات ورا الكتابة ف 

 Informativeبعض وخالص، الفكرة إن المحتوى إلىلي اتكتب ده الناس تحب تقرأه، ومهما كان طويل أو 

لوه لآلخر  . ده بتوصل له من خالل الـ  ومليان معلومات يكمر الموضوع مش  . Storytellingوهم ُمستمتعير 

ي كتابة حقايق وشد معلومات، محتاج تخىلي القارئ ُمستمتع 
ل إلىلي بيقرأه ده، الناسف 

 ومشدود إنه يكمِّ

 بتحب تسمع قصص. 
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القصة بتبدأ باختيار الصورة المناسبة إلىلي تجذب االنتباه وتثثر الفضول وتخىلي العميل يقف عندها 

 الصورة إلىلي نازلة مع الـ  
 Thumbnailأو الـ    Postويبق  عايز يعرف إيه عالقتها بيك، الصورة دي ممكن تبق 

 صورة فاضية، ممكن يكون عليها جملة بتعثرر عن . Podcastديو أو حلقة الـ بتاع الفي
مش الزم تبق 

ي الفصل  دي.  Piece of Contentالمحتوى، أو عنوان الـ 
م ف 

ِّ
ي  الحادي عشر هنتكل

عن أدوات تساعدك ف 

م برامج التصميم زي الـ 
ِّ
 .Photoshopإيجاد وتصميم الصور بطريقة سهلة من غثر ما تحتاج تتعل

د انجذابه وفضوله أكث  من خالل العنوان لما  يقرر العميل إنه يقرأ المحتوى إلىلي مع الصورة، تزور

ي النقطة الجاية. 
إلىلي بتشد بيه العميل، كل  Hookبيكون الـ العنوان ده  القوي، هنناقش جزء العنوان ده ف 

 . ما كان بيخاطب احتياج عند العميل كل ما كان أفضل

ي قصة افتكر إن القصة ليها عنارص أساسية، الشخصيات واألحداث والعقدة 
لما تصيغ المعلومات ف 

صة حد والحل، سواء بطل القصة هو أنت وموقف حصل معاك وبتطلع منه بالدرس المستفاد، أو بطل الق

تعرفه أو عميل عندك وبتوصف مشكلته والناس مشاعرها تتفاعل معاه وبعدين تقول الحل، المشاعر ليها 

ي باله 
، فـ يعدي يوم واتنير  عىل العميل ولسه ف   وبتخىلي القصة مش سهل تتنسي

ً
قرأه  Postعامل قوي جدا

ي دقايق عىل الـ 
 . Social Mediaف 

م العميل عن مزايا منتج أو خدمة معينة، مش بتقول تحقيق مبيعات  Postحن  لو هدف الـ 
ِّ
وبتكل

ة هتخليه يحس بإيه، انطباعه النفسي وصورته الذهنية  ة، بتقول له كل مثر  له المزايا وفايدتها بطريقة مباشر

ي الخدمة دي ن إزاي بعد ما يشث  منا عن الـ  عن نفسه هتتحسِّ
ِّ
ي الفصل    Headline، زي ما كنا اتكل

، الثامنف 

  
ً
ي مثال

ي   Photo Sessionعايا الـ  يقول لك بعد ما تحجز م  Photographerيعن 
هتشوف صورك بشكل تان 

 وسط الـ 
ً
ي مجالك، أو  Professionalsوهتحس إنك بقيت رسميا

يقول لك بعد  Career Coachالكبار ف 

ي الهدف
 عارف الوظيفة إلىلي تناسبك وهتالف 

ي هتبق 
جع   ما نشتغل سوا عىل التوجيه المهن  من حياتك وهث 

م الناس عن الصورة اإليجابية إلىلي عايزين يشوفوا 
ِّ
 . فيها نفسهم لك ثقتك بنفسك، كل

ي النص. 
 إن القصة تكون واضحة وُمتسلِسلة بحيث إن محدش يتوه ف 

ً
بعد ما تكتب بتسيب   مهم جدا

ي تعيد قراءة الـ  
تها عش  Piece of Contentالالبتوب شوية وترجع له تان 

د من ترابط األفكار إلىلي حرص ر
ّ
ان تتأك

 وإن مفيش أي غلطات إمالئية. وتسلسلها 

ية عادي، وزي ما أنت شايف أنا  ه هنا عىل نقطة الغلطات اإلمالئية دي، احنا بنكتب بالعامِّ أحب أنوِّ

ي مينفعش أكتب كلمة  كاتب الكتاب كله
"طريق" بالعامية، بس ده ال يمنع إن العامية كمان ليها قواعد. يعن 

ي غلطات تانية بتكون أصغر شوية لكنها  بالشكل ده
" دي غلطة واضحة مش ناس كتثر بتقع فيها. ف  ئ "طرني

مازالت غلطة ومش حلو إننا نعملها، زي "ألف الوصل وهمزة القطع" امن  أكتب األلف عليها همزة أو 

 إلمراضدكتور فوالن أعرف دكتور نساء كان كاتب "عيادة  تحتيها همزة وامن  مكتبش همزات خالص،
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ي بِيمر ض الناس مش بيعالجه  ،النساء"  ألمراضمش "  "النساء
"التاء المربوطة والهاء ! حاجة تانية بردو  ميعن 

وكلمة "حنفية" آخرها  - إلىلي مش عليه نقط - عىل أي أساس كلمة "مياه" آخرها حرف الهاء ،المربوطة"

نة والياء"كذلك "األلف ال  ؟- إلىلي عليه نقطتير   - حرف التاء  جملة "عىلي واقف عىل المكتب" ،لير
ً
ليه  ،مثال

 بس  ؟األول فيها حرف الياء إلىلي تحتيه نقطتير  والتانية من غثر النقطتير  
ً
بتكون حاجات بسيطة جدا

ي 
ّ

، مش عايزك تكتب بالتشكيل،   االهتمام بيها بيخىل م أكث 
َّ
ي أكث  وُمنظ

اف  مه شكله احث 
ر
المحتوى إلىلي بتقد

ي ليهبس القواعد ا
 وهتالف 

ً
ح كتثر تفصيىلي ومخترص.   ا ألساسية لإلمالء سهلة جدا

مه   شر
ِّ
ولو مش هتقدر تتعل

ه.  غوي يراجع لك المحتوى قبل نشر
ُ
ق ل

ِّ
 ممكن تستعير  بـ ُمدق

 

 اختيار العنوان المناسب 

ي اآلخر إلنك ممكن 
ي ف  ي إنها الصح تيجر ي رأني

ي اآلخر، ف 
ي األول أو ف 

ي ف  تبدأ  ممكن الخطوة دي تيجر

مة بتاعة الكتاب 
ر
ي اتجاه مختلف أفضل، عشان كده الُمقد

ي إن الكالم راح ف 
بعنوان وبعدين أثناء الكتابة تالف 

ي 
ي النهاية، إليك يا صديق 

ي البداية أو ف 
ص تأليف الكتاب كله. سواء قررت تحط العنوان ف 

ّ
بتتكتب بعد ما تخل

ي تجذب انتباه العمي
ة الن   ل. مجموعة من العناوين الُممثر 

ي  مجال التطوير والتسويق العقاري أشار متعرفهمش عن  3
 استشاري(/ )مهندس مدن 

ي  تعمل خطة درسإزاي 
(     ثانية 30ف   )مدرب مدرسير 

كة تعرف إيه الفرق بير   انية وموازنة الشر (    مثر   )مستشار مالي

الت الغذائية  8أحسن  ي الُمكمِّ
 )مدرب جيم(    أنواع ف 

 (Developer)     مهندس برمجةجمل متقولهاش ل 5

 (Career Coach)      إزاي تخىلي المدير يحبك

كة   (Business Mentor)      امن  تقرر تقفل الشر

 (Freelance Recruiter)   النصائح الفهلوية للوصول للوظيفة إلىلي هي 

ي 
 (Personal Branding Coach)     خطوات 4التسويق الشخصي ف 

 



76 
 

والسالم، الحاجات إلىلي قبل  Postهو الموضوع صعب أوي كده ليه؟ هو احنا مش بنكتب  ⁉

ي الـ 
ي أبق  ُمتخصص ف 

 Social Mediaكده كانت سهلة لكن موضوع التسويق بالمحتوى ده عايزن 

Marketing. 

ي البداية، لكن بعد كده 
ي بالساهل. ممكن تحس إن الموضوع تقيل ف  مفيش حاجة تستاهل بتيجر

ي 
 إن دي عادة عندك، كل ما تفتكر موضوع أو يحصل لك موقف أو تسمع معلومة أو سؤال من عميل هتالف 

ي التسويق 
 المحتوى الجديد تكتب عن النقطة دي. تعبك ف 

ي تحرص ر له عىل طول عشان لما تيجر هتسجر

ذ الكالم د 
ِّ
ه كله الشخصي هو أكثر هدية تهديها لنفسك، أنت تستحق مكانة أفضل. حن  لو مش حابب تنف

بنفسك، مفيش مشكلة، بس الزم تكون فاهم الموضوع وأبعاده وطريقته الصح عشان لو تعاملت مع 

بتاعك   Personal Brandيكونوا مسئولير  عن الـ    Marketing/Public Relations Agencyشخص أو  

د إنهم ماشيير  صح، وهمر 
ِّ
م شغلهم وُمتأك كمان المفروض يكونوا حريصير  عىل كده، لما   تبق  عارف تقير

ي تدير الـ 
كن  ي إن شر

ي لي عميل يطلب من  مه  Personal Brandبيجر كة بيقعد معاه يفهر بتاعه، حد من الشر

ع منها. 
ر
 الخطوات إلىلي هتتم والهدف من كل خطوة والعائد الُمتوق

 

 
  محتوى بزيادةحرص ر

ي 
ئ محتوى، الموضوع ف  نسر

ُ
ي كل مرة عايز ت

الخطوات إلىلي فاتت دي مش بنعملها مرة واحدة، بتتم ف 

ي األول هتحس إنه صعب ومش عارف ِتِلمه بس بعد  
ي إن عندك أفكار كتثر تكتب عنها وهتالف 

كده هتالف 

 
ً
ي الكتابة من غثر ما تقف كتثر بعد كل سطر. مش دايما

ِسل ف   هيكون متاح ليك وقت كفاية للكتابة  إنك بتسث 

امات الشغل واألشة، فـ حاول إنك تستغل الوقت إلىلي تقعد فيه للكتابة بإنك متكتبش  والتحضثر بسبب الث  

ي حاجات هتبق  سطرين بس. 
وال، ف 

ُ
المحتوى   حاجة واحدة بس، اكتب كذا موضوع، مش الزم كلهم يبقوا ط

بتاعتك بحيث إنك مش الزم كل يوم تدخل عىل  Social Media Accountsده تقدر تجدوله عىل الـ 

ل  ي الفصل  Postالـ الموقع عشان تث  ِّ
 إن شاء هللا.  الحادي عشر بنفسك، هنشوف الموضوع ده ف 

  

ل كام  ⁉ ي األسبوع؟ Postطب المفروض أنزِّ
 ف 

 

لتش العدد ده من الـ    أقول لك عليه إلىلي هو لو مث  ِّ
يبق  كده الخلطة هتبوظ،   Postsمفيش عدد معير 

ل  ي لو بنقارن بير  إنك هتث  ِّ
ي  Postبس النصيحة إلىلي مش هنختلف عليها إن األكث  أفضل، يعن 

واحد ف 
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عشان  أيام 3ن مرة كل خلينا نقول إن أقل معدل نشر يكو  بسأحسن.  14أكيد هيكون الـ  14األسبوع وال 

 الناس تفضل فاكراك عىل طول. 

  

 Trend Jackingاركب الموجة 

 الطرق إلىلي تقدر بيها 
تعمل محتوى سهل وشيــــع  من أكث 

ة دي وتربطه بمجالك،   Trendهي إنك تشوف الـ   إلىلي حاصل الفث 

 إن الـ 
ً
ي حالة أصال

 لو بطريقة ُمضحكة، ده ف 
ً
نفسه  Trendخاصة

ده ميكونش فيه أي  Trendالِحرص عىل إن الـ . مع Comicمش 

كده، بيفتحوا   TODOزي صفحة إهانة أو انتقاص من أي حد. 

روا عىل  موا عنه.  Trendالصفحة كل يوم ويدور
ّ
الـ  جديد يتكل

Trend  مش الزم يكونComic ي
، شوف إيه األحداث الحالية ف 

 لما مرص كانت 
ً
البلد إلىلي شاغلة الرأي العام واربطها بمجالك. مثال

بتستضيف كأس األمم اإلفريقية، شوف عالقة مجالك بحاجة زي 

حيب بالضيوف،  ات للث  م الناس تعبثر
ِّ
ي هيعل س اإلنجلثر 

 ُمدرِّ
ً
دي هتكون إيه واتناقش فيها مع عمالئك، مثال

عير  ممكن نقابلهم، الـ المرشد ال
ي منها ُمشجر

م الناس عن آثار وحضارة البالد إلىلي ف 
ِّ
 Businessسياحي هيكل

Coach  دوا مبيعاتهم خالل هيعرض عىل الناس إلىلي بتتابعه أفكار ممكن يستفيدوا بيها من الموقف ويزوِّ

م عن اإلسعافات األولية لإلصابات الُمت
ِّ
ة المونديال، الطبيب ممكن يتكل ي المالعب فث 

عة بسبب الزحام ف 
ر
وق

للتشجيع... الناس مهتمة بأخبار الحدث ده، وبالتالي لو شافوا محتوى مرتبط بالموقف هيقرأوه ويتفاعلوا 

 معاه، استغل الموقف. 

إلىلي بتنتشر فجأة،  Comicsلو جينا بق  الستخدام الـ 

بعينه عشان هو اسمه معناه إنه مؤقت  Trendمش عايز أذكر 

 ويروح لحاله، فـ لو حد قرأ الكتاب كمان   وبياخد 
ً
ة جدا ة قصثر

فث 

  Trendشهر ممكن يكون نسي الـ  
ً
ي حاجة زيده أصال

 ، بس يعن 

.  ده Comicالـ 
ً
تم استخدام إعالن التكييف وطريقة هنا  مثال

ي نوعير  من 
العميل الغريب إلىلي كان فيه للكالم عن إن ف 

، واحد مش مالحق عىل الشغل  وواحد بيلف عىل كل المدرسير 

ال عىل 
ر
ي شغ

م عىل شغل، الفرق بينهم إن األوالن 
ِّ
المداس يقد

 التسويق الشخصي بتاعه صح... 
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. Comicبيقف عليه يقرأ اإلسقاط إلىلي الشخص ده مستخدم فيه الـ  زي كده    Comicحد بيشوف  لما  

 مش بأقول لك إن الموضوع يبق  فيه إسفاف وأي كالم وخالص، كل الفكرة
ً
إنك بتستخدم حاجة  طبعا

ي مش هتعمل الـ  
بطه بسويبق  نكتة    Comicبتلفت انتباه الناس ومن خاللها هتضيف لهم معلومة، يعن  ، هث 

 بمجالك وتقول نصيحة ُمخترصة. 

 

 Content Curationإعادة تدوير المحتوى 

م عن "إنشاء المحتوى  
ِّ
ي بنتكل

 عندي "، طب بق  Content Creationخالل الفصل ده لغاية دلوقن 

 
ْ
، بس ده موضوع مهم ومش بيق

ً
تها من سنتير  مثال ي أشكال مختلفة، وحاجات كنت نشر

دم، محتوى كتثر ف 

 
ً
 ألي حد مهتم بمجال الجودة  Quality Assurance Trainerأنا مثال

ً
وكتبت مقال طويل مهم جدا

ي  Shareوالرقابة، أعمل 
له تان  ي وال آخده زي ما هو كده وأنزر

 عندي من أول وجديد؟لنفس المقال تان 

ي مواضيع   إن الحقيقة
 ف 
ً
ي إن فعال

ة، هتالف  ي إنشاء المحتوى لفث 
ده هيكون الوضع بعد استمرارك ف 

بتاعك بينتشر   Postها ليه تأثثر كويس والـ  بالنسبة للعميل إلىلي بتستهدفه والكالم عن  Pain Pointsشائكة أو  

ه كل شوية، األحسن بق  إنك تعيد صياغته ويوصل لعمالء ُجدد.  مش هيكون أفضل حاجة إنك تعيد نشر

ي لو ده كان مقال طويل، المرة دي بق  تناقش  . وشكله
يعن 

ي مجموعة  
مه ف  ي فيديو، أو تقسر

 Postsنفس المحتوى بس ف 

ل  ي يوم،  Postيومية أو يوم ويوم وتث  ر
أو عىل كل جزئية ف 

ي صورة 
تعمل ألبوم صور وتحط كل نقطة من المقال ف 

، أو تعرض نفس ضمن األلبوم ده ومعاها الوصف بتاعها 

ي شكل 
بيكون صورة  ي، د Infographicصورة المحتوى ف 

ص معلومات كتثر بشكل بسيط، يعتثر من أفضل أنواع 
ر
بتلخ

قبل كده يشوفه بشكل  Postـ البالطريقة دي هتخىلي إلىلي كان شاف المحتوى إلىلي ممكن تستخدمها. 

ي ويعمل له 
ي  Shareمختلف فـ يقرأه تان 

ي ف 
ر عىل نفسك إنك تمسر

ر
، وهتوف ، وهتوصل لعمالء أكث  ي

تان 

ئ محتوى جديد، إلنك هنا هتكون بتعيد صياغة بس.  نسر
ُ
  الخطوات إلىلي فوق دي كلها إنك ت

إعادة تدوير المحتوى هنا المقصود بيها محتواك أنت، مش تجميعة أي كالم من عىل النت وخالص. 

ي ناس بتكتب عىل  
ع أول    Googleف  " ويجمر  "وظايف مهندسير 

ً
لهم عنده ويقول    10مثال نتايج تظهر له ويث  ر

 عن موضوع معير  
ً
، ده أي كالم، أو يبحث مثال عت لكم أفضل الوظايف المتاحة للمهندسير  للناس جمر

ي  
لهم ف  ي تدخل عىل الـ  Postوليكن كورسات عن التسويق، ويجيب بردو أول كام نتيجة ويث  ر إلىلي   Links، تيجر

 الناس إلي بتعمل كده بيكون عندهم 
ً
 وهو مفتحهاش وال يعرف إيه إلىلي فيها. طبعا

ً
حطها تالقيها بايظة أصال
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Followers   كتثر إلنهم بيشتغلوا عىل احتياج شاغل أغلب الشباب، الشغل والكورسات، بس أنت كده مش

 يبق  بدل ما تديه
ً
مهم إزاي بتضيف أي قيمة. لو بتعمل كده عشان تساعد الناس فعال

ّ
م السمكة عل

مهم عن الـ 
ِّ
لوا نفسهم للوظايف وكتابة الـ  Advanced Searchيصطادوا، كل

ر
فهم إزاي يأه وتخطي  CVوعرر

 .Interviewالـ 

 

 Authenticityخليك أصىلي مش تقليد 

 
ً
لما تشوف صورة زي دي... أكيد واضح جدا

 مير  األصل ومير  التقليد! 

هي األصالة، من أهم ركائز التسويق الشخصي 

م من الكل، لكن اخلق 
ِّ
ي أي حاجة، اتعل

دش حد ف 
ّ
متقل

ي غثر نفسك، 
طريقتك الخاصة. متحاولش تبق  حد تان 

الكالم ده ينطبق عىل تعاملك وفكرك عىل أرض الواقع 

ي منافس ليك بسبب إنك بتلبس زيه أو 
ي إنشاء المحتوى. متخليش الناس لما تشوفك تفتكر حد تان 

أو ف 

م زي
ِّ
، بتتكل اته. بالنسبة للمحتوى، زي ما قلنا اقرأ من مصادر مختلفة ومن المنافسير  ه أو بتستخدم نفس تعبثر

م بطريقتك، مش واخد محتوى من و   Add Valueالزم تكون بتـ    Piece of Contentلكن لما تطلع بـ  
ِّ
بتتكل

ي 
 حد طلع ف 

ً
ي وبتنسبه لنفسك، مثال

ي مجالكم،  بيناقش حاجة جديدة حصلت Live Videoحد تان 
ف 

مينفعش تطلع أنت كمان تقول نفس الكالم، تناول الموضوع من ناحية تانية، ضيف تحليلك الشخصي 

 للوضع، حط التاتش بتاعك. 

 

 Consistencyاالستمرارية هي األساس 

 متسمحش للناس إنهم ينسوك. اشتغل عىل إنشاء ونشر محتوى باستمرار. 

 ما تكرر تقرر 

م عنها واالتجاهات المختلفة إلىلي ممكن تدخل لكل 
ِّ
ي المواضيع إلىلي ممكن تتكل

حنا ف 
ر
زي ما وض

ف. 
ر
ي موضوع منها... األفكار كتثر وملكش حجة إنك توق

طول ما أنت ظاهر قصاد الناس طول ما أنت ف 

 إن مفيش م. باله
ً
ي بالك دايما

ي Backwardيا إما يكون  Forward، الوضع يا إما يكون Pauseخىلي ف 
، يعن 
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ي نقطة وتقول كفاية كده  
ي اللحظة دي أنت   Personal Brandingمتجيش ف 

أنا وصلت لمستوى كويس، ف 

لتمش  
ر
م لألمام، أل أنت بدأت تحرُ   بط

ُ
ر الناس ب  كتقد

ّ
يك حن  لو هتنشر للخلف. حافظ عىل تواجدك وفك

ي المجال أو تحدي بيقابلك أو مشكلة
ي هتنتقد حاجة سيئة ف 

، يعن  ي من غثر ما تذكر اسم   محتوى مش إيجانر

ئ ألي شخص حد معير   ر عىل العوامل إلىلي   ... لكن متختفيش، الناس ممكن تنساك! أو تسنر
ر
كمان ده بيأث

ي وصول المحتوى للعميل عىل مواقع التواصل االجتما
م ف 

ِّ
ي الفصل الجاي. بتتحك

 عي زي ما هنشوف ف 

،  Taskالتسويق بالمحتوى يعتثر   بالنسبة للتسويق الشخصي
ً
مش بتخلص، وهو محور أساسي جدا

ي عىل 
ب أكث  من مرة وامسر ي الدنيا بقت سهلة وممكن كمان جرر

الخطوات واألفكار إلىلي ناقشناها وهتالف 

ر تعمل 
ّ
       للتسويق  Career Shiftتفك
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 الفصل العاشر 

ل المحتوى   للعميلإزاي توصر

Social Media 

Reach Algorithm 
 

 

"People do not buy goods and services. They buy relations, 

stories and magic" 

– Seth Godin 

وا القصة إلىلي ورا المنتج. 
وا المنتج أو الخدمة، بيشث   العمالء مش بيشث 

  



82 
 

 المحتوى المختلفةأولويات ظهور أنواع 

قوية وبتخاطب احتياج العميل، بس مش هينفع ننشر المحتوى ده   Piece of Contentكده معانا  

   . Graphic Designصورة أو  عىل طول، محتاجير  له

ي عن ألف كلمة 
 بيقولوا الصورة تغن 

ي عن   Social Mediaعىل الـ  
 جنيه  100الصورة ممكن تغن 

مقصدش المبلغ بالظبط ولكن الفكرة إن مواقع التواصل االجتماعي المختلفة بتشتغل من خالل 

Algorithm  أو برامج بتحدد إيه الـPosts  عىل 
ً
ي الظهور. فـ مثال

 أو يكون ليها فرصة أكثر ف 
إلىلي تنتشر أكث 

ي بعديها الصور، وبعديهم  عالي هو الفيديوهات،    Reachبيكون ليه    Postsأكث  نوع من الـ    Facebookالـ   يجر

ي يكون  Facebookبدون حن  ما الـ  أو المنشور إلىلي بيكون عبارة عن كالم بس.  Statusالـ 
أو أي موقع تان 

ي طريقة 
ر أنت ف 

ّ
، فك ي

بيدي أولوية لنوع من المحتوى عن التان 

حك، إيه بيشدك أكث  وأنت بتـ 
ُ
عىل الـ  Scroll Downتصف

Facebookي إن الـ
أو أي حاجة برصية بتشدك    Visuals  ، هتالف 

، فـ لما تعدي عىل صورة أو فيديو بتقف تشوف الـ   ده   Postأكث 

ي حير  إن لو نفس الـ 
م عن إيه، ف 

ِّ
كان نازل من غثر   Postبيتكل

يه عىل طول ومتقرأهوش. 
ِّ
  صورة ممكن كنت تعد

ي الـ 
م ف 

ِّ
له أنت بنف Postإن الـ  Reachنقطة تانية بتتحك أكثر من الـ  Reachسك بيكون ليه إلىلي بتث  ر

Post  إلىلي بتعمل لهShare  أكيد أنت ، ي
شفت ده بنفسك لما بتعمل مشاركة ألي منشور من عند حد تان 

ي ناس لما بيعجبهم 
لوه  Copy & Pasteبياخدوه  Postمن عند شخص أو صفحة تانية. عشان كده ف  ويث  ر

ي اآلخر منقول من فوالن، أو ياخدوا 
لوه عندهم كـ صورة.  Screenshotعندهم ويكتبوا ف  من البوست ويث  ر

له قبل   Postلو عندك  ه، متعملش قديم كنت مث  ر إلنه كده مش هياخد  Shareكده وحابب تعيد نشر

Reach   ، ي جزء كبثر
ي الفصل التاسع. إناقشنا النقطة دي ف 

 عادة تدوير المحتوى ف 

 

 Postوزن الـ 

لت كالم بس مش هيوصل لحد. ده  لت فيديو هيوصل لكل الناس لكن لو نزر ي لو نزِّ
مش معن  كده إن 

م علي
ِّ
ي معيار واحد بس إلىلي بنتكل

ج عليه وف  ه هنا، ممكن الفيديو يكون ملوش الزمة ومحدش يحب يتفرر

فيه حاجات تعجب الناس أكث  فـ يوصل آلالف من الناس إلىلي متابعينك وإلىلي  Status Postالمقابل الـ 
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 بيوزنوهم إلىلي وزنها أتقل، طب همر   Postsمواقع التواصل االجتماعي بتدي أولوية للـ    . كمان  ميعرفوش عنك

 إزاي؟ 

ي االنتشار، التفاعل ده مش   Postبالتفاعل... كل ما كان الـ  
عليه تفاعل أكث  كل ما كان ليه فرص أكث  ف 

يكون مش عليه تعليقات كتثر بس  Post، ممكن Clicksلكن كمان الـ  Like, Comment, Shareبس 

ي 
ي و  Linkالصورة ُملفتة والناس بتدوس عليها وتفتحها، أو ف 

صف الصورة والناس بتدوس عليه، ده ُيعتثر ف 

زي  التقيل حن  لو المحتوى نفسه مش أحسن حاجة، Postبردو. الموقع بينشر الـ  Postتفاعل عىل الـ 

لة إعالن وهم والناس بتعمل له   يق، أو   Shareصفحة مث  ِّ ي    وتث 
جدلي عن موضوع معير  والناس   Postلو ف 

لت ال ملوش دعوة الناس بتشكر أو بتشتم، إلىلي  Facebookلـ ابوست ده، داخلة تشتم الصفحة إلىلي نزِّ

، هدف مواقع التواصل  Postيهمه إن الـ  عامل تفاعل كبثر يبق  لو وصل لناس أكث  هيعمل تفاعل أكث 

ي احتمالية إنك تتفاعل 
االجتماعي كلها إنك تفضل موجود عليها ومتخرجش، فـ بيجيب لك الحاجات إلىلي ف 

 لسلب أو اإليجاب. معاها سواء با

 

 اهتمام العميل بالمحتوى بتاعك أنت

، مواقع التواصل االجتماعي   ⁉ ي المنافسير 
ي وبير  باف 

ي المحتوى بين 
ي منافسة قوية ف 

طب لما يبق  ف 

ل مير  وتديه الفرصة إنه يوصل للعميل والمحتوى بتاعه يظهر له؟
ر
 هتفض

؟ خلينا نقول إن   Facebook Friend. عندك كام  Affinityهيتحدد ده عىل أساس االرتباط   ي
دلوقن 

ي الـ    1,000عندك  
ي الغالب هيكون بيظهر لك بير    Newsfeedصديق، بيظهر لك ف 

 15كام واحد منهم؟ ف 

ديد عند مش هيقدر ِيظِهر لك كل ج Facebookبس، دي أرقام تقريبية مش بالظبط. الفكرة إن الـ  18و

كل األصدقاء وكل الصفحات إلىلي بتتابعها، بِيظِهر لك الصفحات واألشخاص إلي بتتفاعل معاهم، سواء 

ينها قريب أو بتدخل عىل الـ    Reactionبعت لهم رسايل أو عملت   قت عىل حاجة كانوا ناشر
ّ
 Accountsأو عل

ة... بيفهم الـ  ه المصدر ده وبالتالي بيجيب لك إنك مهتم بالمحتوى إلىلي ب  Facebookبتاعتهم كل فث 
ينشر

، الموضوع قايم عىل الـ  ي
.  Confirmation Biasمنه تان  ده لك أكث   بيعرف أنت عايز إيه ويزور

نفسه بس، لكن تفاعلك  Facebookمن تفاعلك عىل الـ  Facebookمش بيعرفها الـ  اهتماماتك

ي بشكل عام 
ون  رت عىل موقع Digital Behaviorاإللكث  ي لو أنت مهتم بالموبايالت ودور

 Jumia or. يعن 

Souq.com  عىل موبايلSamsung   بس معملتش  معيرOrder  ي
يه يعن  وح عىل الـ بيه إنك تشث  ، هث 

Facebook  ي
ي اإلعالنات إلىلي عن الموبايل ده بالذات، ولو ك Postsإعالنات وهتالف 

يته هتالف  نت اشث 
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 عىل 
ً
بتظهر لك بقت عن اإلكسسوارات بتاعة الموبايل ده. لو عملت بحث عن عيادة دكتور أسنان مثال

Google  وروحت بعدها عىل الـFacebook  .ي إعالنات عن دكاترة أسنان، وهكذا
 هتالف 

 

 تقسيم المحتوى ألهداف مختلفة

ها من الصفحات  Newsfeedطيب بما إن كل واحد بيظهر له عىل الـ  ⁉ الحاجات إلىلي تم نشر

ي الجزء ده إزاي؟ الناس مش بتتفاعل معايا! 
ي ف 
د فرصن   واألصدقاء إلىلي هو مهتم بيهم أو تفاعل معاهم، أزوِّ

 

،   Sales Postsالناس مش بتتفاعل مع الـ   بشكل كبثر

ك، احجز، إلىلي هي المنشورات إلىلي بتقول ف  يها للعميل اشث 

ل، الحق مكانك... العميل بيشوف  ي، سجِّ زي  Postsاشث 

سواء ،  أي موقع تواصل اجتماعي دي كتثر طول ما هو فاتح  

ي 
مش أنت بس إلىلي عادي،  Postأو  Sponsored Adف 

ق خدماتك ومنتجاتك. وبالتالي لما هيتكرر كذا 
عايز تسور

ها، الـ إل Postsمرة إنه مش هيتفاعل مع الـ  هيفهم إنه مش مهتم  Facebookىلي زي دي إلىلي أنت بتنشر

م المحتوى إلىلي بالمحتوى بتاعك ومش هيظهِ 
ب إن ده يحصل بتقسِّ

ر
ي بعد كده. عشان تتجن

رك ليه تان 

ه إل   م فيه عن إنجازاتك وأسباب ،  Engagementأجزاء أو أهداف، جزء لتحقيق تفاعل    3بتنشر
ِّ
وجزء بتتكل

 ، والجزء األخثر هو إلىلي بتعلن فيه عن خدماتك بشكل مباشر أكث  Branding ق فيك أكث  تخىلي العميل يث

Salesمها ي ممكن تقسر
 ، يعن 

40% Engagement, 30% Branding, 30% Sales 

ل  ي فيه  Postالنسبة الهادفة للتفاعل هي األكثر إلنك محتاج العميل يتفاعل معاك عشان لما تث  ِّ
تان 

م العميل  إعالن عن شغلك يوصل له. 
ِّ
؟ بتحكي مواقف من شغلك، بتعل ي

طب التفاعل ده إلىلي هو إزاي يعن 

ي المجال بتاعك، بتشارك أو بتستخدم 
ر وتربطها بمجالك، أو حاجة فيها هزا Comicحاجة بيحتاجها ف 

بتنشر خثر جديد عن مجالك مهم للناس، أي حاجة بتفيد بيها العميل من غثر ما تقول له ادفع لي أي فلوس. 

ي آخر كل  
ي بتقول للعميل يعمل حاجة.   Call To Action (CTA)من دول حاجة اسمها    Postوبيكون ف 

يعن 

ي المحتوى الهادف للتفاعل بيكون دعوة لمشا  CTAالـ  
 ده ف 

ً
ي مثال

ركة حاجة ليها عالقة بإلىلي أنت كاتبه، يعن 

ي الموقف 
ي المواقف إلىلي زي دي، امن  آخر مرة اتحطيت ف 

، بتترصف إزاي ف  ي
تسأله تعمل إيه لو كنت مكان 
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أو تعمل   Reactionsإن الناس تكتب لك تعليقات أو تعمل    Post... أسئلة تفتح بيها كالم، الهدف من الـ  ده

Share وبالتالي يزيد وزن الـ معلومة مفيدة ليهم وحابير  يشاركوها مع أصحابهم.  لو أنت كاتب ..Post.  

ي ناس بتعمله بطريقة Call To Actionالـ 
، بيسعوا ورا الـ  ده ف 

ً
 Followersغلط وغثر الئقة تماما

ي الـ    Reactionsوزيادة الـ  
، إلىلي هو يقول ف  ي

اف  بتاعه "ده   Postبطريقة تقلل منهم وتظهرهم بشكل غثر احث 

" أو "اعمل  Shareوالزم تعمل له  Facebookعىل الـ  Postأجمد  ي
األول وبعدين اقرأ"،  Shareدلوقن 

تش الـ Shareوالحاجات بق  بتاعة "أقسم باهلل هعمل  ده اعرف إن  Post، أنت حلفت" أو "لو منشر

، ملناش دعوة بيها خالص. الـ   ي
 CTAالشيطان هو إلىلي منعك"، الحاجات دي حقيقية وموجودة لغاية دلوقن 

ي فيديوهات الـ 
حنا فوق إنه بيكون سؤال مفتوح عشان الناس تتفاعل معاك، أو زي ف 

ر
الصح زي ما وض

YouTube  ج عىل الفيديو اعمل لجاية ولو عجبك افيديوهات اللو مهتم ب Subscribeبتقول لىلي بيتفرر

ي آخر كل فيديو، بتضاعف النتايج بشكل Likeالفيديو اعمل 
، دي مفيهاش حاجة، بل بالعكس مطلوبة ف 

، ممكن الُمشاهد يكون عجبه الفيديو بس مش بيعمل 
ً
ره بيه.  Likeكبثر جدا

ّ
عه أنت وتفك  غثر لما تشجر

ي الـ 
ته،  Branding Postsف  م عن إنجاز جديد وصلت له، كورس حرص 

ِّ
من  Testimonialبتتكل

إنجاز جديد وصل له أحد عمالئك، زي الصور والحكايات عميل، عدد العمالء إلىلي تعاملوا معاك بق  كام، 

، لو أنت    فير 
م عن قبل ما يتعامل معاك كان فير  وبعد ما تعامل معاك بق 

ِّ
 وساعدت   Coachإلىلي بتتكل

ً
مثال

وعه أو حياته الوظيفية أو مشاكل حياتية كان بيمر بيها، إنجازات عمالئك من أقوى الحاجات  عميل ي مشر
ف 

م عن شغلك إلن العميل الُمحتمل لما هيشوفها هيقول أنا كمان عايز أوصل لإلنجاز ده. 
ِّ
 إلىلي تتكل

ي  Sales Postsأما الـ 
ي من  ي بأقول للعميل يشث 

هة بشكل مباشر إن  م عن مزايا فـ بتكون ُموجر
ِّ
وبتكل

مها أو خصم بمناسبة معينة
ر
 ... الخدمة إلىلي بقد

ي 
م ف 

ّ
ي التحك

معرفتك بالقواعد أو المعادالت إلىلي بتستخدمها مواقع التواصل االجتماعي المختلفة ف 

 المحتوى وطريقة صياغته واألفكار إلىلي تهتم 
ي وقت نشر

توصيل المحتوى هتساعدك تاخد قرارات أحسن ف 

 .  بيها أكث 
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 الحادي عشر الفصل 

 أفكار عامة للنمو

Personal Branding Hacks 
 

 

 

“The keys to brand success are self-definition, transparency, 

authenticity and accountability" 

– Simon Mainwaring 

ر  بالشفافية   Brandمفاتيح نجاح أي  هي إنك تعرف نفسك كويس، وتتمثر

دش حد، وتكون مسئول عن وعدك للعميل. 
ّ
 والمصداقية مع عمالئك، ومتقل
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 خىلي بالك من النصب

وا إن 
ُّ
ابير  بيستِغل

ي ناس نصر
ي مجالهم بس مش   Professionalsف 

كتثر نفسهم يبقوا معروفير  ف 

ي مجالهم 
ي التسويق وال التكنولوجيا، معرفتهم كلها ف 

قادرين يوصلوا لنتيجة كويسة ومعندهمش أي خلفية ف 

بس، وبالتالي بيكونوا فريسة سهلة للنصابير  دول. بيقول لك هنعمل لك موقع عشان ده أهم حاجة ليك 

ي الدنيا، مع إن ممكن متكونش
، وهنعمل لك صفحة و ف 

ً
عىل كل المواقع  Accountsمحتاج الموقع أصال

  
ً
ي  60وهندير الصفحات دي ويطلب منك مثال

كن  ي التعامل مع أي حد، حن  شر
ألف جنيه. خليك حريص ف 

م،  أنا، متدفعش كل المبلغ مُ 
ر
الشغل بتاعه األول، وممكن تتواصل مع أصحاب   Portfolioواطلب تشوف  قد

، الصفحات إلىلي بع ي
د إن ده حقيق 

ّ
واتفق عىل كل خطوة أو تها لك وقال لك احنا إلىلي شغالير  عليها وتتأك

 Packageش بإنه بيقول لك هعمل لك خصم كبثر لو اتفقنا عىل كل الخدمات كـ خدمة لوحدها ومتتغرِّ 

.  Safe Is Better Than Sorryمرة واحدة،  ي
 يا صديق 

 

 ؟Personal Accountوال  Facebook Pageإيه األحسن 

 كل اختيار منهم ليه مزايا وعيوب، لما هتعرفهم ممكن تقدر تختار أفضل، خلينا نعرضهم باختصار. 

ي 
ة األساسية واألهم ف  ر لك إنه  Facebookالحساب الشخصي عىل الـ المثر 

ر
، إلن  Reachبيوف أكثر

، فـ بيقلل الـ  Facebookالـ  بيشوف إن أي صفحة هي هدفها تبيع حاجة إلنها مش حساب شخصي

Organic Reach  
ً
ي أي 10بتاعها لتقريبا

ل عىل الصفحة  Post% من عدد المتابعير  للصفحة، يعن  بيث  

، لكن 10مش بيظهر لوحده غثر لـ  % من الناس، لو حصل عليه تفاعل كبثر بق  ساعتها يوصل لناس أكث 

من الحركة دي إنك تدفع فلوس وتعمل  Facebookتفاعل هيفضل وصوله قليل، وهدف الـ من غثر 

 .  إعالنات، ده مصدر دخل الموقع األساسي

 زي العمر والمحافظة إلىلي 
، عن المتابعير 

ً
ة جدا ر إحصائيات كبثر

ر
ي إن الصفحة بتوف

ي المقابل، هتالف 
ف 

ها من التفاصيل، كمان ساكنير  فيها وأكث  أوقات بيكونوا موجودين فيها عىل ا لصفحة وبنات وال والد وغثر

مها والـ 
ر
وحجم التفاعل عليه، مش بس بالـ  Postإلىلي حققه كل  Reachإحصائيات عن أداء الصفحة وتقد

Comment, Like & Share  لكن كمان كام واحد داس عىل الصورة وفتحها أو داس عىل الـLink  إلىلي

ي وصف الصورة. كمان تقدر 
، Paid Adsعىل الصفحة تجدول محتوى لمدة كذا شهر وتعمل محطوط ف 

كمان الصفحة ممكن يكون عليها أكث  من   . Personal Accountالحاجات دي مش موجودة عىل الـ 

Admin  ل عليها ويرد عىل استفسارات العمالء، بعكس الحساب عشان يدير الصفحة والمحتوى إلىلي بيث  

 الشخصي هتكون مسئول عنه لوحدك. 
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 إلىلي يبان من بره، لكن مم
ً
ي إن الصفحة هي االختيار األفضل، الرصاحة ده فعال

ر دلوقن 
ّ
كن تكون بتفك

ح الـ 
ر
 أرش

ً
ة األول Personal Accountأنا شخصيا ي الفث 

 ف 
ً
، خاصة من بداية شغلك عىل التسويق  أكث 

ة، لكن  . الصفحة لو مش نشيطة ومش عليها عدد كبثر من المتابعير  هتكون عيب مش مثر  الشخصي

لتش عليه حاجة، وممكن تبق  مش  10الحساب الشخصي مفيش مشكلة لو انشغلت أسبوع وال  أيام ومث  ِّ

 بحيث يكون ده عامل مساعد لكسب مث 3000عندك لغاية ما يبقوا أكث  من  Followersظاِهر عدد الـ 
ً
ال

ي بعتثر عدد 
ي ناس كتثر  بتتابعك. مش بأقول إن 

ي يحس إن ف 
ثقة العميل الجديد إلىلي لسه عارفك يعن 

ي 
 ف 
ً
 جدا

ً
، لكن الناس بتشوفه من معايثر التقييم. لما توصل بق  إنك معروف جدا ر  الُمتابعيير  معيار للتمثر

ساعتها ممكن تقرر تعمل صفحة وبسهولة يكون عندك عليها ، عدد كبثر من الناسمجالك وبيتابعك 

ه عىل الصفحة.  Accountمتابعير  كتثر ومعاك محتوى قديم من عىل الـ   تقدر تعيد نشر

ه للـ    Accountهنا عىل الصفحة والـ  الكالم   ، Freelancerإلىلي شغال لوحده كـ    Professionalُموجر

كة وال عيادة وال صالة   ي مش عنده شر
وال معرض، لو عندك حاجة زي دي يبق  هتعمل لها صفحة   Gymيعن 

 لوحدها من البداية. 

 

ي 
ون  يد اإللكث   Email Marketingالتسويق عن طريق الثر

 Inbound Marketingيعتثر من أقوى وسائل التسويق، إلنك بتعتمد عىل الـ  Emailاستخدام الـ 

لوا الـ  بتاعهم  Emailأو التسويق للناس إلىلي بتتابعك وعايزه تعرف عنك ووافقوا إنك تتواصل معاهم وسجر

  Online Courseعندك. بتعلن عن 
ِّ
ي أنت رافعه عىل أي موقع أو كتاب أل

فته أو عرض تقديمي مجان 

PowerPoint Presentation وبتقول للناس إلىلي عايزها ي 
ً
ي مؤتمر مثال

حتها ف  ده،  Linkدخل عىل الـ شر

لوا الـ   مجال شغلهم  Emailلما بيدخلوا عليه بتطلب منهم يسجِّ
ً
بتاعهم وبعض البيانات البسيطة زي مثال

، المنطقة السكنية، أو أي معلومات أنت عايزها وهتفيدك  إيه، طلبة وال خريجير 

ة كل ما كان أحسن، أول ما يدو  Formبعد كده، بس كل ما كانت الـ  سوا دي قصثر

Submit  بيتبعت لهم الـMaterial  إلىلي أنت قلت لهم عليها دي عىل الـEmail 

ي أمثلة كتثر للمواقع دي، 
ي من خالل الموقع إلي أنت بتستخدمه. ف 

بشكل تلقانئ

 موقع 
ً
 .Get Responseوممكن بردو  MailChimpأشهرهم طبعا

ي بتاعة ناس ُمهتمة بالمحتوى إلىلي  Emails الـ أنت كده بق  عندك
لوا بنفسهم ف  مه وسجر

ِّ
 أنت بتقد

عها من أي مكان وهتبعت لهم    Emailsاالستمارة إلىلي أنت عاملها، مش شاري الـ    Spammingدي أو مجمر

Emails ة  يكون إعالن هدفه تحقيق  Email. كده تقدر تبعت لهم كل فث 
ً
بخدماتك، بس مش دايما

بتاعتك، هتبعت لهم مرة إعالن   Mail Listالـ    من  Unsubscribeمبيعات، كده الناس ممكن تزهق وتعمل  
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ي المجال بتاعك   Offerعن الخدمات أو  
أنت عامله، وبعدها مرتير  تبعت محتوى تعليمي أو حاجة تفيدهم ف 

ي وهكذا  Sales Email، وبعدين ترجع تبعت بما إنهم مهتمير  بيه
دهم . بالطريقة دي أنت بتكسب و  تان 

 فاكرينك إلنك
ً
 مرتير  كل  وانتمائهم ودايما

ً
ب نفسك بإنك كل كام يوم مش هتتعِ . أيام 10بتبعت لهم مثال

 Customerباستخدام الـ  Schedule، أنت بتعمل Emailتدخل عىل الموقع عشان تبعت الـ 

Relationship Management (CRM) Tool    ،ي الـ  إلىلي عىل الموقع
ل ف  ده يتبعت   Formإن أي حد يسجر

ي بعد أسبوع وهكذا.  Emailالـ له 
ي بعد يومير  والتان 

 األوالن 

ي الـ    Mail Listتستخدم الـ كمان  تقدر   
ي تعمل   Paid Adsدي ف 

، يعن  عىل مواقع التواصل االجتماعي

لير  بيها عىل الـ  Emailsإعالن بيستهدف العمالء إلىلي مستخدمير  الـ 
، وتقول للـ  Facebookدي ومسجر

Facebook ل إعالنك كمان لل إلىلي عند العمالء  Interestsعمالء إلىلي عندهم نفس االهتمامات أو الـ يوصر

ي اإلعالنات المدفوعة.  Facebookبتوعك، الـ 
م لك الخدمة دي ف 

ِّ
 بيقد

 

 Don’t Work Hard, Work Smart اشتغل بذكاء

ي عرص التكنولوجيا ده، خليك عارف إن أغلب الحاجات إلىلي بتعملها بنفسك وبتاخد منك 
واحنا ف 

ل عليك الـ قت و و  ي لها وسيلة من خالل برنامج أو موقع يسهِّ
، ممكن تالف  دي ويخليها  Taskمجهود كبثر

Automated  ر لك
ر
ئ بنفسك الحاجة من العدم.  Templatesأو يوف نسر

ُ
ل عليها أشع بدل ما ت

ِّ
 تعد

 

 Social Media Schedulingالجدولة 

 
ً
ي مواقع الـ  Schedulingجزء الـ  زي ما ذكرنا شيعا

ي Mail Marketingف 
، دي خاصية أساسية ف 

ي الـ  
ي الموقع نفسه، هتالف 

، وحن  لو مش متاحة ف  رها   Featureكتثر من مواقع التواصل االجتماعي
ر
دي بيوف

ي وقت معير  عىل  
ل ف  ل الصور إنها تث    متقدرش تجدو 

ً
ي مثال

. يعن  ي
ل    Instagramموقع تان   Tweetsأو تجدو 

 ، لكن من خالل مواقع تانية خارجية تقدر تعمل ده. Twitterوقع عىل م
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 Social Media Monitoringالمتابعة 

ي نفس الوقت، وكل موقع عليه تفاعل وتعليقات ورسايل وأسئلة 
ي أنت شغال عىل كذا موقع ف 

دلوقن 

 Reach & Engagementمحتاج ترد عليها وتشوف أنهي محتوى جاب أعىل 

ع لك التفاصيل دي من عىل كل وتجدول محتوى جدي ي موقع يجمر
د... إيه رأيك لو ف 

ي  Social Media Accountsالـ 
م من خالله ف 

ِّ
بتاعتك؟ بيكون موقع واحد بتتحك

ي المواقع وبِيظِهر لك 
ي أمثلة  فيه Dashboardباف 

إحصائيات عن أداء كل موقع، ف 

 .Hootsuite كتثر لمواقع زي دي يعتثر أشهرهم

 ومحتاج تتابعها باستمرار وتشوف إيه إلىلي   Insightsاإلحصائيات أو الـ  
ً
إلىلي بتظهر لك دي مهمة جدا

 وإيه المواضيع إلىلي كان عليها اهتمام 
د التفاعل والُمتابعير 

أكثر وهل الناس إلىلي بتتابعك عملته كويس وزوِّ

ي المح دي همر 
ل حاجة ف 

ِّ
 وال محتاج تعد

ً
ي العمالء المستهدفير  فعال

مه... الزم يكون ف 
ِّ
توى إلىلي بتقد

Monitoring & Feedback   عىل طول عشان تعرف إيه الحاجة الكويسة وتعملها أكث  وإيه الحاجة الغلط

فها. 
ر
 وتوق

 

 Brand Listeningالمراقبة 

ي    Featuresمن الـ  
ة الـ    Hootsuiteبردو إلىلي ممكن تستخدمها ف  ه من المواقع هي مثر   Brandأو غثر

Listening بتقول للموقع عىل بعض الكلمات بحيث إن أي حد يكتب عنها أي حاجة عىل مواقع التواصل ،

االجتماعي تعرف بيها عىل طول، ممكن تستخدمها عشان تبق  عارف الناس لما بيتِذكر اسمك بيقولوا إيه، 

ي مجالك. 
ة ف  كات الكبثر  أو لو حابب تتابع حد من المنافسير  أو الشر

 

 Field Updatesاالطالع 

ي مجالك ه إلىلي  Appsمن الـ 
لع عىل آخر التحديثات ف 

ِّ
تساعدك إنك تكون ُمط

ي الفصل التاسع،  Content Aggregatorsباستمرار هي الـ 
منا عنهم ف 

ّ
إلىلي كنا اتكل

ع لك كل األخبار عن المواضيع إلىلي بتختارها وتقول لك عىل كل جديد 
تطبيقات بتجمر

ص لألخبار الُمكررة، من التطبيقات إلىلي فيها، منهم برامج بتعمل لك 
ر
زي ُملخ

ي الموضوع ده 
 .Redditو Pocketبستخدمها ف 
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 Advanced Search & Graphic Designاختيار وتصميم الصور 

ي الفصل التاسع عن إنشاء المحتوى، وإن واحدة من الخطوات األساسية فيه هو إنك ك
منا ف 

ّ
نا اتكل

ابة العميل يقف
ر
لش  تختار صورة جذ ي  Scrolling Downعندها وميكمر

 وقت طويل وخالص. ممكن تقص ر

ة عن المحتوى إلىلي بتناقشه، أو تالقيها بس جودتها تكون مش عالية، 
ر
ي البحث عشان توصل لصورة ُمعثر

ف 

م 
ِّ
ر Advanced Searchاألسهل إنك تستخدم مبدأ البحث المتقد ، عشان لما تدور

ي بتقول لـ 
أنا عايز صورة  Googleتطلع لك النتايج بالشكل إلىلي أنت عايزه، يعن 

مقاسها أو جودتها أد كده، ويكون فيها صور أشخاص حقيقيير  وال رسومات، ولو 

 الـ  
ً
ك ليه لون معير  وعايز الصورة يكون أغلبها باللون ده، لو النتايج بتاع  Themeمثال

فيها صور قديمة ممكن تحدد إن يظهر لك الصور إلىلي نزلت األسبوع   إلىلي بتظهر لك

ي نتايج البحث بالظبط. كل الـ  
م ف 

ِّ
ي هتقدر تتحك

دي   Optionsإلىلي فات أو الشهر أو السنة إلىلي فاتت... يعن 

يط  Toolsبتظهر لك لما تدوس عىل كلمة  Googleبتكون موجودة عىل  أو أدوات إلىلي موجودة تحت شر

ر عىل أي حاجة عىل البحث عىل ي تدور ي بالك طول الوقت لما تيجر
م دي خليها ف 

ِّ
 طول. فكرة البحث الُمتقد

 .
ً
ل عليك كتثر جدا

 أي موقع، هتسهِّ

مش مضطر  ،Logoأو تعمل  جديد  Designلو محتاج بق  تعمل أي تعديل عىل الصورة أو تعمل 

م إزاي تستخدم الـ  
ِّ
ه من برامج    Photoshopتتعل ر ،  ميمالتصأو غثر

ر
ي الموضوع ده وبتوف

ي مواقع بتساعدك ف 
ف 

ل عليها فـ بتلهمك بأفكار جديدة تعمل بيها الـ  Templatesلك 
ِّ
زيادة عىل إلىلي  Designجاهزة كمان تعد

ي بالك، 
وبيكون مقاس الصورة مناسب للحاجة إلىلي أنت هتستخدمها فيها، كانت ف 

 إنك عايز 
ً
ي بتختار مثال

، فـ الموقع بيديك مقاس Facebook Postلـ  Designيعن 

ي أو  Designالـ 
ي جزء منها مختق 

المناسب لالستخدام ده عشان الصورة ميكونش ف 

ي الجزء ده موقع  جودتها أقل.  
 ف 
ً
ة جدا   .Canvaو  Adobe Sparkمن المواقع الممثر 

 

ر عىل    أنصح إنك تشوف أكث  التطبيقات والمواقع المفيدة للمجال بتاعك، تقدر تدور
ً
 Googleعموما

 . امج كتثر ي مقاالت كتثر وترشيحات لثر
 "أهم التطبيقات لمجال كذا" هتالف 

ً
 بإنك تكتب مثال

 

 Join The Community بمجالكانضم للمواقع الخاصة 

ع عليه  ي أنا لو عايز كل مجال بيكون ليه موقع بيتجمر
ي المجال ده، يعن 

 Designerالمتخصصير  ف 

. طب لو عايز ُمحاسب أو GitHubهروح عىل موقع  Developer، لو عايز Behanceهروح عىل موقع 
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Career Coach   
ِّ
ي  أو دكتور أسنان أو ُمؤل

؟ مش الزم يكون موقع منفصل، هتالف  لكل   Groupsف أروح فير 

 Group، ممكن اسم الـ Facebook, WhatsApp, LinkedInمجال عىل منصات مختلفة، سواء عىل 

 لو عىل الـ 
ً
عك أوي إنك تنضم ليه، خاصة  اسمه "حاسب أنا Facebookميكونش بيشجر

ً
ي مثال

، تالف 

ر إن ده مك
ّ
ة" االسم هيخليك تفك ان للهزار محاسب" أو "مهندسون ولكن ظرفاء" أو "دكتور والعيشة ُمرر

 حن  لو اسم الـ 
ً
، دي طبيعة الناس عموما

ً
 Groupومفيهوش حاجة مفيدة، هو ممكن يكون فيه هزار فعال

ع فيه  ر شوية زيادة بس ده مكان متجمر ي، الفكرة إن حن  لو الناس بتهزر  ومكتوب باإلنجلثر 
رسمي أكث 

نوا حد، المناقشات عىل الـ عا Recruitersالمهتمير  بالمجال بتاعك، سواء عمالء أو منافسير  أو  يزين يعير

Group  ي
ر  نفسك فيه. ما أنت مش هتقعد تراقب ف   عن المجال وكمان تظهر وتمثر

هتساعدك تعرف أكث 

هتجاوب عىل استفسارات الناس سواء عمالء أو زمالء وتساعدهم و هتشارك المحتوى بتاعك،  ... صمت

ي 
ي المجال هيتابعوك وهتتِعرف ف 

.  لما هيالقوك خبثر ف   مجالك أكث 

د إن مفيش خثر بيضيع، لو عندك أي معلومة 
ّ
بمناسبة المساعدة واإلجابة عىل أسئلة الناس، تأك

ي خىلي 
وحد بيسأل عليها متبخلش عليه، محدش بياخد رزق حد، ربنا هيبارك لك ويردها لك ُمضاعفة، يعن 

ق لنفسك وتجيب عمالء ُج  ي اإلجابة عىل الناس إنك مش بس عايز تسور
 دد. نيتك ف 

 

ميش المحتوى وتجري  مث 

ي أي 
ي مؤتمر أو ف 

ل صورة ليك ف  سواء ليه عالقة بحياتك المهنية أو حياتك  Eventمينفعش تث  ِّ

وخالص، اذكر موقف، احكي حاجة،   Check In، مينفعش تعمل  Captionالخاصة وتسيب الصورة من غثر  

ي الصورة... 
 إلىلي معاك ف 

ح بتعمل إيه، مير 
ر
 وض

 إن إلىلي بيحكي مواقف هو إلىلي بيكسب ر تكفا
ً
 دايما

ي المناسبة إلىلي أنت فيها وشاركها. الناس مش هتتفاعل منها 
ي اليوم أو ف 

شوف أي حاجة حصلت ف 

حوا أو أي حاجة.  وا أو يقث  روا أو يباركوا أو يعزر  لنفسها، الزم تكون كاتب حاجة تخليهم يتفاعلوا، سواء يهزر

اهتموا بيك، خىلي بينك  مر الزم أنت كمان ترد عليهم وتهتم بيهم زي ما هوبعد ما يتفاعلوا معاك 

ي برجك 
ي مش مجرد بيتابعوك وأنت ف 

ي تواصل إنسان 
وبينهم ُمحادثات رايحة جاية عشان يحسوا إن ف 

 . ي  العاحر
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 تفاعل مع الناس، ساعد تتساعد 

ا التواصل والتفاعل مواقع التواصل االجتماعي مش هدفها إنك تنشر المحتوى بتاعك وبس، هدفه

ي مصلحتك، 
مع الناس وبارك لهم عىل إنجازاتهم وأفراحهم، اعمل لهم  Socializeبير  الناس، استغل ده ف 

Like  وLove    وها، لو حد نشر حاجة مفيدة اعمل لها  Mentionأو اعمل   Shareعىل الحاجات إلىلي بينشر

 واحد السؤال ملوش عالقة بمجالكحن  لو  ساعده  لحد ممكن يكون مهتم، لو حد بيسأل عىل حاجة  
ً
، مثال

ز بالطريقة بيسأل عىل ترشيح لمكان معير  أو   ي اتجور اح ليها. واحد صاحنر
بتقابله أي مشكلة وأنت عندك اقث 

 دي... 

ي لق   بطوش بيه أي حاجة، مجرد إن الـ  Facebookعىل الـ  Postصاحنر بس  Postمن واحد مث 

ي  Shareمعمول له 
ك فيه، صاحب الـ  Groupف  ي مشث  ي   Postصاحنر

ي إنه يالف 
كان بيطلب المساعدة ف 

 
ر
ي نزل يجيب حاجة فـ عد ي أي صيدلية، صاحنر

ى عىل الصيدلية  عالج معير  لوالدته مش عارف يوصل له ف 

ي يروح البيت  Postسأل عىل العالج ده لقاه، طلع بعت لصاحب الـ  ى له الدوا واتفقوا إن صاحنر
إنه اشث 

ي يوم بعد الشغل عشان هيكون قريب منه، بعد الموقف ده بـ  Post لصاحب الـ
ي  3تان  شهور كان صاحنر

 .Postخاطب أخت صاحب الـ 

ز، الفكرة من النقطة دي إنك لما تكون بتتفاعل مع الناس   مش هنتفاعل مع الناس عشان نتجوِّ
ً
طبعا

ة مش بيوصل له اعندك  Friendsحد من الـ مش هينسوك، ولو  لمحتوى بتاعك وبعدين افتكرك بقاله فث 

قت له عىل حاجة، هيدخل عىل الـ 
ّ
.   Accountلما عل

ً
ت إيه مؤخرا كمان ده بيخليك بتاعك ويشوف نشر

ي نفس الوقت عالقتك بالناس 
قريب من الناس ومش عندهم رهبة إنهم يبعتوا يسألوك عىل حاجة، وف 

 . ي
افية مش هتبقوا أصحاب يعن   هتفضل احث 

 

 القاقف عىل كتف العم

ي واحد عمالق وقادر يشوف لغاية مسافة بعيدة 
لو ف 

وأنت عايز تشوف أكث  منه هتعمل إيه؟ بالظبط كده...  

 Social Mediaتقف عىل كتفه. ده إلىلي هنعمله مع الـ 

Influencers االجتماعي ليهم ، مشاهثر مواقع التواصل

ي 
ي منهم ناس ُمتخصصة ف 

 بيتابعهم، ف 
ً
جمهور كبثر جدا

ي حاجات مجاالت مع
موا ف 

ِّ
ينة، لكن أغلبهم بيكونوا بيتكل
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عامة أو تريقة وهزار أو مواقف حياتية فـ عندهم ُمتابعير  من كل الخلفيات والمستويات. إزاي أنت بق  تقدر 

لهم؟
ِّ
 تستغ

وا ده بير  متابعيهم وهيعملوا لك   م لهم هدية من خدماتك ومنتجاتك، وبالتالي هينشر
ِّ
 Mentionقد

حوك ألي حد عايز الخدمة دي، تبق  أخدت منهم 
ر
ش  Marketingأو يشكروك وممكن يكتبوا إنهم بثر

ي بتكلفة تقديم الخدمة ليهم.  
 لو بنت بتشتغل  ببالش، أو يعن 

ً
ي بنت وعرفت    Wedding Plannerمثال

إن ف 

، أو  Social Mediaمشهورة عىل الـ 
ً
م لها فرحها مجانا

ّ
ب، فـ تعرض عليها تنظ اتخطبت وفرحها قرر

Photographer  يعرض عىل المشاهثر دول يعمل لهمPhoto Session أو ،Designer  يعمل صورة

ه أو صورة ليه  Super Heroألحد المشاهثر أو الـ  م عنهأو الالعب أو النادي إلىلي بيحبر
ِّ
 ممع أوالده لو بيتكل

ي الطباعة والهدايا المطبوعة فـ يطبع أي حاجة من إلىلي 
كتثر وهيكون فرحان بحاجة زي، أو حد بيشتغل ف 

اسة عربية أو شنطة أو أي حاجة من إلىلي الراجل المشهور ده بيستخدمها، أو 
فاتت دي عىل ميدالية أو شمر

Social Media Specialist  مه يبعت نصايح ألحد
ِّ
ي شوف إيه تقدر تقد

المشاهثر عىل أداء صفحته. يعن 

 للمشاهثر دول بحيث توصل لجمهورهم من خاللهم. 

 

م خدمة تكميلية ليك
ِّ
 تعاون مع منافس أو ُمقد

إنك  التبادلي أو التسويق  Cross-Marketingمن طرق الـ 

 تتعاون مع زميل 
ً
موا قيمة مع بعض، مثال

ر
ي وتقد

تتعاون مع حد تان 

ي تقديم فيديوهات تعليمية مع 
ي نفس المجال ف 

منافس ليك ف 

ي فيديوهات تناقشوا مواضيع تهم 
بعض، أنتم االتنير  تطلعوا ف 

العمالء إلىلي أنتم االتنير  بتستهدفوهم، بالطريقة دي كل واحد 

ي ويتعر   فيكم هيوصل لجمهور الشخص
ي أنا التان 

ر إيه الشغل ده، يعن 
ّ
ي بتفك

 أنت دلوقن 
ً
ف عندهم. طبعا

ق للمنافس بتاعي عند جمهوري؟!!   هسور

لك لجمهوره، وبعدين  هي مش بتتقاس كده، زي ما قلنا األرزاق بيد هللا وكلنا ما هو كمان هيوصر

عوا مع بعض بنسع، أهم حاجة إن أنتم االتنير  بتكسبوا ثقة أكثر عند العمالء بتوع كم لما يالقوكم بتتجمر

موا لهم معلومة مفيدة همر 
ِّ
  عشان تقد

ً
مهتمير  بيها. كمان ممكن تتعاون مع حد مش منافس ليك، زي مثال

Wedding Planner وMakeup Artist  ي
يعملوا الفيديوهات التعليمية دي مع بعض، أو ُمخرج سنيمانئ

ر ويعملوا فيلم قصثر سوا، أو 
أو  يعملوا حملة إعالنية مع بعض، Designerو Content Creatorوُمصوِّ

Animator  وVoice Over Artist  ،هتالحظ إن كل وظيفتير    يعملوا فيديوهات مع بعض عن أي موضوع

ة  من إلىلي قلتهم دول بيستهدفوا نفس العميل، إلن العميل إلىلي هيحتاج الخدمة األول هيكون بنسبة كبثر
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ي ويفتح لنفسه فرص جديدةمحتاج التانية كمان، فـ لما  
، يتعاونوا مع بعض كل واحد قدر يوصل لسوق التان 

ي 
م خصم عىل خدماته لعمالء التان 

ِّ
 التعاون من الباطن مع بعض لتقديم  . وممكن كل واحد يقد

ً
ده غثر طبعا

 خدمات وشغل بفلوس للعمالء. 

 

ة  استغل وسائل اإلعالم الصغثر

ي اإلعالم؟ 
 تطلع ف 

ً
 تعرف إنك سهل جدا

ونية، وقنوات تليفزيون عليها برامج ملهاش د  ي جرايد كتثر أوي سواء مطبوعة أو إلكث 
ي بق  ف 

لوقن 

وا حاجات جديدة  آخر، وبرامج إذاعية عىل الراديو مبتخلصش، كل الناس دي عايزين يملوا جدولهم وينشر

نامج بيستضيف نفس الضيوف مرة كل ي نفس الثر
شهر، تواصل  باستمرار، ساعات من قلة المحتوى بتالف 

نامج تناقش موضوع يهم  ي الثر
نامج أو المذيع واعرض عليه إنك تكون ضيف ف   أو ُمِعد الثر

مع الصحق 

 عشان المذيع يستضيف دكتور معير  
ً
ي مثال

ي برامج تليفزيون كتثر بتتيح ده بمقابل مادي، يعن 
، ف  المتابعير 

ي قنوات تانية بيبقوا محتاجير  ويظهر تليفون عيادته والعنوان عىل الشاشة بيكون الدكتور داف 
ع فلوس، وف 

خرى من 
ُ
ها صورة أ ، اعتثر ي عادي إلنه موقف ُمربــح للطرفير 

أفكار ومواضيع جديدة فـ بيوافقوا بشكل مجان 

ي النقطة 
مير  عنه ف 

ِّ
       إلىلي فاتتالتعاون إلىلي لسه متكل

ف نفسك  ز السيناريو كويس بحيث إنك تعرر م مع حد أو تبعت له رسالة، جهِّ
ِّ
ي تتكل المهم لما تيجر

م عن ليه مجالك مهم وبعدين الموضوع الُمِلح إلىلي الناس محتاجة تعرف عنه 
ِّ
افية وبعدين تتكل بطريقة احث 

، وتختم رسالتك وأد إيه هيكون إضافة قوية ليهم وإيه المحاور إلىلي هتناقشها مع المذيع أو   ي
الُمحاور الصحق 

ي هيكون أفضل، ممكن تبعت عىل  Portfolioبالرابط إلىلي عليه الـ  بتاعك. عشان كده التواصل الكتانر

نامج عىل الـ  المكتوب عىل الصفحة أو تبعت عن طريق الـ  Emailأو تاخد الـ  Facebookصفحة الثر

WhatsApp  ل الـ
ر
 بفض

ً
ي أنا دايما

م ومش بتنس   عشان  Texting، يعن 
ّ
بتحط فيه كل المعلومات بشكل ُمنظ

 منهم حاجة. 

 

 احكي قصة كفاحك

ي النقطة إلىلي فاتت... 
ي موضوع اإلعالم إلىلي ناقشناه ف 

زي ما قلنا قبل النقطة دي هتفيدك كمان ف 

، فما بالك بق  لما دي تبق  قصتك أنت.  ي الناس أكث 
ر ف 
ر
 كده الناس بتحب القصص، إلىلي بيحكي قصص بيأث

احكي للناس هدفك إيه، وصلت لغاية هنا إزاي، معاناتك كانت إيه، ليه قررت تدخل المجال ده... لما 
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بتخاطب مشاعر الناس بيحبوك أكث  ويفضلوا فاكرينك عىل طول، الناس بتحب الناس إلىلي عندها طموح، 

ي الحياة يقول لك ص
ي عنده حن  لو هم نفسهم مش عندهم طموح، ممكن تسأل واحد هدفه إيه ف  احنر

 هدف. 

 عن بنت كان 
ً
لما تسمع حكاية مثال

ي المدرسة كان عندها مُ 
ي ف  درس إنجلثر 

بــها كل يوم عشان مستواها مش  بيرص 

ن لغاية ما ِكرهته هو والمادة وكانت  بيتحسِّ

ي فـ قررت إنها تدخل  ي اإلنجلثر 
بتسقط ف 

ي صح عشان  س إنجلثر 
كلية تربية وتدرِّ

م مدرسي ا
ِّ
ة قررت تعل  عندها سنير  من الخثر

ضت له، لما بق  ض لىلي هي اتعرر
ي مفيش طفلة تتعرر إلنجلثر 

سوا عشان تحقق هدفها بشكل أكث  فاعلية،   ي  و إزاي يدرِّ
دولة   40بيتابعها آالف المدرسير  من أكث  من  دلوقن 

ي رجله وأخد وقت لما تعرف إن واحد عمل حادثة  أو  دي قصة "أبلة بسمة".  حول العالم، 
ة ف  وعمليات كتثر

از 
ّ
ي بدون ُعك

ي عليها تان 
ي حياته طويل عىل ما بق  يقدر يمسر

 ف 
ً
ئ جدا ي هو من أشهر  ومر بوقت سنر

ودلوقن 

ي الـ  ي أمريكا، دي قصة  Gymمدرنر
ي . إيه إحساسك وأنت بتقرأ القصتير  دول؟ James Grageف 

 يعن 
ً
غالبا

ن إزاي  ي وشكلهم إيه وإلىلي عمل حادثة ده بيتمر 
هتكون عايز تعرف أكث  عن الناس دي ووصلوا إليه دلوقن 

 إزاي... والناس بتتعامل معاهم 

 

ي أو  ⁉
 ؟Appeal to Emotionsطب ده كده مش تسُول عاطق 

 

 قصص النجاح، وبيفضلوا فاكرينها 
ً
ي كده، الناس بتحب القصص، خاصة

الموضوع مش بيمسر

ي بالهم لو شافوا أي حاجة ليها عالقة بمجالك.  
 ف 
ً
مش الزم قصتك تبق  وبعدين  وبيحكوا عنها وهتكون دايما

ي قصتك هو الطموح واألمل أو الشغف مأساوية وتراجيدية زي د
ول، ممكن يكون المحور الرئيسي ف 

استغاللك لنقطة زي دي مش استغالل مرفوض إلنك . و والتحدي أو مساعدتك للناس ومساعدتهم ليك

ي 
ز عىل الجزء اإلنسان 

ِّ
ك تك أو حياتك بس بث  مش بتكدب وال بتجثر حد يدفع لك فلوس، أنت بتحكي خثر

 فيها. 
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! طب لو  ⁉ ي مجالي
قة أوي كده، شخص عادي نجحت ف   أنا مش عندي قصة شير

 

 محدش التسويق الشخصي بسمع الجملة دي من عمالء كتثر أوي لما بشتغل معاهم عىل  
ً
، بس فعليا

 . ا ملوش قصةنفي

ي له ذكرى" 
 عىل رأي األستاذ محمد فؤاد "كل واحد مننا له ماض 

ي سياق مناسب يـ  أنت بس ممكن متكونش عارف تحكي قصتك أو تعثرر ع
أو يساعد   Convergeنها ف 

ي الـ 
 Personal Brandingالتسويق الشخصي لمجالك ومهنتك، الموضوع ده بيكون ليه جلسة خاصة ف 

Coaching Sessions  نشتغل عىل الـStory  بتاعتك ونصيغها بأكث  من صورة ونذاكرها سوا عشان

ي مواقف مختلفة. ليها أو تنوِّ  Referهتستخدمها كتثر بعد كده وهتـ 
ي وسط كالمك ف 

 ه عليها ف 

 

ة عىل الـ   Facebookاستغل الصفحات الكبثر

ي صفحات عىل الـ  
ل محتوى هزار أو حب أو كالم عميق، مش   Facebookف  بتالقيها طول الوقت بتث  ِّ

 بيعلن عن خدماته أو منتجاته، عارف الصفحات دي هدفها إيه؟

وا أي  ، عشان كده بتالقيهم بينشر  من الُمتابعير  وتفاُعل كبثر
ً
 عندهم عدد كبثر جدا

هدفهم يبق 

Comics   عن أي حاجة، المهم الناس تتفاعل معاها ويعملوا  Mention   دنا مش ألصحابهم. بس زي ما اتعوِّ

بناخد اإلجابة األول للسؤال ونسكت، بنسأل "ليه"؟ وهو ده إلىلي يجيبنا لإلجابة الحقيقية للسؤال، هدفهم 

ي لهم ناس عايزين يعِلنوا عن خدمات أو منتجات معينة، فـ  هو الفلوس، محدش بيعمل حاجة ببالش! بيجر

لوا اإلعالن عىل الصفح ة بمقابل مادي. أنت ممكن تستغل الصفحات دي بإنك تعلن عندهم عن نفسك، يث  ِّ

ى صفحة نكت؟ ده كان ممكن  ي الفصل الرابع إلىلي اشث 
منا عنه ف 

ِّ
اح إلىلي كنا اتكل

 فاكر الطبيب الجرر
ً
ي مثال

يعن 

ل ي الصفحة كان يدفع تمن اإلعالن بس ويخىلي الصفحة تث  ِّ  بدل ما يدفع آالف الجنيهات عشان يشث 

Comic    عىل حاجة ليها عالقة بمجاله ويحطواLink   صفحة العيادة بتاعته، فـ يبق  وصل لجمهور الصفحة

وح له عىل صفحته   بيتابعوها وبيتفاعلوا عليها، وإلىلي منهم محتاج الخدمة دي هثر
بالحاجة إلىلي همر

 ت مدفوعة. ويتابعها. دي واحدة من األفكار إلىلي ممكن تعتمد عليها لما تقرر تعمل إعالنا
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مش عن حد بطريقة وحشة
ِّ
 متتكل

 انتقد الفعل الخطأ لكن متنتقدش الغلطان

م وحش 
ِّ
ئ ألشخاص، مينفعش تتكل ي مجالك، بس مينفعش تسنر

م عن حاجة سلبية ف 
ِّ
عادي إنك تتكل

  
ً
يق عىل إن عميل عنده بيطلب منه تعديالت كتثر عىل الشغل   Designerعن عميل عندك، زي لما مثال يث 

ر الكالم وخالص، أو وبيختار ألوان  م عن عروسة إنه Makeup Artistغلط وعايز يكثر
ِّ
ا عايزه تحط تتكل

ر أتعامل حاجات شكلها وحش ومش فاهمه ومُ 
ّ
تعبة... أنا لما أشوفك بتكتب الكالم ده عندك وكنت بفك

د  ر ي أخاف أطلب منك تعديل عىل الشغل ألي سبب أالقيك تروح تشر
معاك، هرص ف نظر عن الموضوع إلن 

، انتقد الترصف   Social Mediaلي عىل الـ   ي التعامل مع المديرين أو زمالء العمل أو المنافسير 
كده. كذلك ف 

يق عىل حد الخاطئ أ  أو تذكر اسم.  و الممارسة الغلط إلىلي بتحصل بدون ما تث 

 

 Brand Attackإزاي تتعامل مع الـ 

ي عليك هجوم كبثر عىل 
ي يوم تالف 

ممكن ألي سبب تصج ف 

ي كتب عن تجربة سيئة  Social Mediaالـ 
بسبب عميل غثر راض 

للموضوع وناس كتثر  Shareحصلت له معاك وأصحابه عملوا 

. أول حاجة تعملها إنك  دخِلت بت معاه بردو والموضوع انتشر وجر

ة ...  متعملش حاجة ب إلنك بنسبة كبثر
متعملش حاجة وأنت متعصر

 هتندم عليها. أنا عارف إنك أول ما هتشوف الـ 
ً
بتاعه  Postجدا

 وهتقول ده كداب وبيقول كالم محصلش، وهتبص عىل التعليقات والـ  
ً
 إلىلي حصلت  Sharesهتتضايق جدا

ي عنك من ناس عمرهم ما شافوك وال حن  يعرفوا أي حاجة عنك، وممكن تالقيهم  ي كالم سلنر
هتالف 

  شاتمينك كمان. 

ي الموقف بدون ما تكون واخد وضع 
م معاه وناقشه ف 

ِّ
لو عندك تليفون العميل ده اتصل بيه واتكل

ع كل إلىلي عنده األول. هي
ّ
م ويطل

ِّ
، يا إما أنت دفاعي ضد أي حاجة بيقولها، خليه يتكل ي حالة من اتنير 

كون ف 

عات غلط عن غلطان و 
ر
وعدت بحاجة غثر إلىلي حصلت، يا إما العميل هو إلىلي فاهم غلط وعنده توق

ي الحالتير  هنكون حريصير  عىل رضا العميل قبل أي حاجة. 
 الموضوع من البداية. ف 

سب، هتعرض عليه تعمل لو غلطان اعتذر، واالعتذار مش بس بالكالم ولكن كمان بالتعويض المنا

د له حاجة زيادة كـ هدية منك،    Refundله   كانت هي إيه، وساعتها تزور
ً
ي أيا

كامل أو إعادة تقديم الخدمة تان 
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ي منه. المهم إنك  ومتطلبش من العميل إنه يمسح أي حاجة أو يكتب إنك كويس وصالحته، خليها تيجر

ي عشان يبق   ي تبعت له Documented تثبت حالة، وده عن طريق التواصل الكتانر
أو رسالة  Email، يعن 

ع الكالم ده  ،عشان لو احتاجتها بعد كده Messengerأو الـ  WhatsAppع الـ 
ّ
بره غثر لو بس مش هتطل

لة عن طريق التواصل  قة ومتسجِّ
ر
ي خىلي كل حاجة متوث

ظ كل إلىلي بتعمله. بالمناسبة يعن 
اضطريت وإال هتبور

ي من البداية،   ي أي وقت الكتانر
قة هتقدر ترجع لها ف 

ر
سواء كنت كاتب عقد رسمي أو أل، لما تكون الحاجة متوث

ي وجهات النظر أو حد نسي كان متفق عىل إيه. 
ي خالف كبثر أو اختالف ف 

 سواء ف 

ي الميعاد المُ 
مت الخدمة زي ما اتفقتوا وف 

ِّ
تفق عليه ووريته أمثلة للشكل لو أنت مش غلطان وقد

ي أو وصفت ل
هيكون إيه، يبق  ملوش حاجة عندك والغلط من عنده هو، ويا سالم لو  Outputه الـ النهانئ

مها له، بس تكون واضح إن دي 
ر
بينكم توثيق لالتفاق. ممكن ترضيه بهدية أو استشارة أو حاجة زيادة تقد

 . ي
 مش حقه وده كرم منك إلنك حريص إنه يكون راض 

ي الحالتير  جمهورك محتاج يسمع منك، الناس إل
ىلي بتتابعك منتظرة ردك وعايزين يسمعوا القصة ف 

ح إلىلي حصل من البداية وسعيك للتواصل وحرصك عىل   من طرفك أنت شكلها إيه. 
هتحكي الموقف وهتشر

م وحش عن العميل أو أصحابه أو أي حد، مش 
ِّ
ي أي حد وال هتتكل

، مش هتشتم ف  ي
الوصول لحل ُمرض 

، مستاهلة أي حاجة، الموقف نفسه هيتنسي بعد  ، واألمثلة عىل الحاجات دي كتثر شهر أو شهرين بالكتثر

ي تكون إيجابية. 
ة الموضوع تان   فـ خىلي الذكرى إلىلي الناس هتفتكرها عنك لو جت سثر

 

 عمليك السابق أهم من عمليك المستقبىلي 

هو ده إلىلي هيكون عميل حالي وهو إلىلي هيجيب  ،أقوى وسيلة تسويق عندك هو العميل السابق

خليك حريص عليه وعالقتك معاه تبق  كويسة عىل أد ما تقدر، حن  لو الخدمة . لك العميل المستقبىلي 

 
ً
ي مثال

مها بتكون مرة واحدة بس، يعن 
ِّ
  Interior Designer لو أنت إلىلي بتقد

ْ
ديكور شقة عريس،  وعملت

ي مش هيتعامل م
ة يعن   الطبيب إلىلي العميل بنسبة كبثر

ً
، بعكس مثال ي

ز تان  ي إلنه مش هيتجوِّ
ي شغل تان 

عاك ف 

م 
ِّ
ة وتسل ره بنفسك كل فث 

ّ
. لكن لما عالقتك بالعميل تكون كويسة وتفتكره وتفك ي

بتاعه ممكن يرجع له تان 

ة والناس الحلوة والناس الـ  ة الِعشر ي سثر ي أي مكان وتيجر
ي  Professionalعليه، ده هيخليه لما يقعد ف 

ف 

ي باله لما حد يسأله عىل 
ي ف  م عنك عىل طول، وهتكون أول ترشيح ويمكن الوحيد إلىلي يجر

ِّ
شغلها هيتكل

ي مجالك، الـ 
من أساليبها بردو ، Marketingأقوى طرق الـ  Word of Mouthترشيح لحد متخصص ف 

حك لعميل جديد.  إنك
ر
 تعمل خصومات للعميل لو رش
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؟  امن  أبدأ أشتغل عىل التسويق الشخصي

 أول امبارح، زمبؤلك كده، كان المفروض تبدأ أول امبارح. 

 Prerequisitesالتسويق الشخصي ملوش 

 
ً
ي عشان تبدأ فيه مش محتاج يكون عندك مثال

ة األول،  4يعن  سنير  خثر

، أ   أو  صت الماجستثر
ّ
، أو يكون معاك مبلغ معير    و تكون خل يكون عمرك رقم معير 

ي  Professionalمن الفلوس. أي حد 
ي بدأ من الصفر، كان ف 

أنت شايفه دلوقن 

م وعمل غلطات كتثر ومصايب لغاية ما وصل للوضع 
ِّ
يوم من األيام لسه بيتعل

ي كل المراحل دي ومن 
م واجتهد وحاول واشتغل عىل نفسك، بس ف 

ِّ
، اتعل الحالي

ي المجال هتكون محتاج تشتغل عىل الـ أول 
 Personal Brandingيوم ليك ف 

ل عليك الطريق ويقرصر المسافة.    إلنه هيساعدك كتثر وهيسهِّ

 

ي عىل كل إلىلي قلته ده؟! 
 الزم أمسر

ممكن تكون من بداية الكتاب وعايز تقول إن الخطوات واألفكار دي مش صح إلنك شفت ناس كتثر 

 ، ي
. ده حقيق 

ً
ي مجاالتها ومعملوش أي حاجة من إلىلي اتقال ده، أو عملوا حاجات عكسها تماما

 ف 
ً
معروفة جدا

ي الـ  
ة. لما بتوصل لمرحلة معينة ف   Thoughtبتكون   Careerوأنا عندي عىل الموضوع ده بدل المثال عشر

Leader   ي مجالك لدرجة إنك بتبق
ة ف  ي Trend Setterومصدر ثقة كبثر

، أنت إلىلي بتحط الطريق وباف 

ي عليه، مش بينطبق عليك قواعد المجال وال الـ  
عشان أنت خالص بقيت   Personal Brandالناس بتمسر

 
ّ
م. معل

ِّ
 م واحنا منك نتعل

ي الـ
 بتاعتها بتبدأ بـ  Biography مثال عىل كده "أبلة بسمة"، هتالف 

Basma Abd Elhamied, also known as "Abla Basma", is a full-time 

troublemaker. She trains English teachers and teaches English in her free time. 

ي الفصل بتاعها  Email Signatureده شكل الـ 
ي إلن التا الثامن، ُمختلف عن إلىلي كنت حطيته ف 

ن 

. كان القديم إلىلي أبلة بسمة استخدمِ  ي التسويق الشخصي
 ته أول ما بدأت ف 



101 
 

 

،  Trend Setterبس الكالم ده مش بينطبق عىل كل الناس، لما تبق   ي مجالك هتعمل كده وأكث 
ف 

ي زي ما بيقول الكتاب، وربنا يفتح علينا. 
 لغاية ما نوصل للمرحلة دي بق  هنمسر
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 الخاتمة
ي عليها والنقط إلىلي تخىلي بالك 

ي تفاصيل التسويق الشخصي بالخطوات إلىلي هتمسر
بير  إيديك دلوقن 

أتمن  إنك تكون بدأت التنفيذ والتطبيق   منها، مع توضيح كل خطوة أو نصيحة إيه فايدتها وليه بتعملها،

ي التطبيق. 
 ومش منتظر للوصول للصفحة دي عشان تبدأ ف 

ً
 خالل القراية فعال

 هو ده األساس، Online Personal Brandingيمكن أغلب الكتاب بيدور حولير  الـ 
ً
، بس فعليا

ه أبطء من الـ    Offlineالشغل   لوحده كفاية، محتاج تتفاعل   Online، ده مش معناه إن الـ  Onlineبس تأثثر

، مش بأقول من معارفكمع الناس عىل أرض الواقع، تحرص  مؤتمرات، تقابل عمالء ومنافسير  وكلهم يبقوا 

ي وخارجير  داخلير  مع بعض، بس يبقوا معار ف وبينكم عالقة طيبة وسالمات ومعايدات يبقوا أصحاب
ك يعن 

ة أو حضور مناسبات.   ي الـ    Offline Personal Brandالـ  كل فث 
ل ف 

ِّ
إلىلي هتعمله   Positioningبتاعك بيتمث

المكان أو المنطقة إلىلي أنت فيها والفرش أو لنفسك من خالل شكل عيادتك أو مكتبك والديكور الداخىلي و 

والواجهة الخارجية بتاعته واليافطة وحن  ريحة المكتب، وقبل كل ده طريقة تعاملك مع الناس  األثاث

ي الشغل معاك. 
 قبل أي حاجة، طريقتك وتعاملك هم مفتاح نجاحك.  Attitudeالـ وارتياحهم ف 

ي النهاية، أحب أقول لك إن الرحلة طويلة بس تستاهل، التسويق الشخصي هو استثمار ممثر  
ف 

قوية، لكنه استثمار طويل األمد، مش عايزك تيأس أو تزهق بشعة، الصثر مفتاح الفرج، واتقل   ونتيجته

 تاخد حاجة نضيفة. 

 

 محمد أ بوالعنني ربيع

 

  goodreads صفحة الكتاب عىل

https://www.goodreads.com/book/show/48339352 

  

https://www.goodreads.com/book/show/48339352
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 التعريف بالكاتب
ي مهندس محمد أبوالعنير   وعات اشتغل  نانوتكنولوحر ي مدينة زويل وعضو هيئة تدريس مدير مشر

ف 

ي المدينةللعلوم والتكنولوجيا، 
اته ف  ي مكتب االبتكار وتسويق  شغله ومن ضمن خثر

ر أعمال ف  كُمطوِّ

 . التكنولوجيا 

ومهارات التوظيف وريادة األعمال، مش بس   Marketingوالـ    Businessالـ  لير   ااهتماماته بتدور حو 

ة   بنقل المعرفة وليه خثر
ً
ب عىل المجاالت دي إلنه مهتم جدا كمجال شغل وتنفيذ ولكن كمان بيحارص  ويدرر

ب مع مؤسسات وكيانات مختلفة منها السفارة األمريكية وجامعة  5أكث  من  ي مجال التدريب. درر
سنوات ف 

كة  ي P&Gالدول العربية وشر
وعأسس  2015. ف  ب أكث   خدمات تدريبيةلتقديم  مشر كات واألفراد ودرر للشر

ي المجاالت السابقة.  2000من 
 شاب ف 

لوا عقول الشباب 
ّ
ي بناء المستقبل، وإن المدرسير  بيشك

 بأهمية ريادة األعمال ف 
ً
أبوالعنير  مؤمن جدا

كته الناشئة  ي TEFLshipللمستقبل، وعشان كده بدأ شر
ون  ي لتأهيل ، أول مجتمع إلكث  ي الوطن العرنر

ف 

ي لمجالهم.  ي مدرسي اإلنجلثر 
ألف مدرس  17بيتابعه أكث  من  TEFLshipمجتمع  -2019أكتوبر -دلوقن 

م حول العالم، و 
ِّ
  Online Course50 قد

ر
مختلفة زي  ةدول 40أكث  من  ألف مشاهدة من 350 وا تخط

اليا الصير  والهند  هم. أبوا اإلمارات وتونسو  وغانا  واسث  ي وغثر
كته جايزة المركز األول ف  لعنير  كسب بشر

كة من وزارة الشباب والرياضة لتدريب الشباب،  ي وزارة االتصاالت، وبيتم دعم الشر
مسابقة ريادة األعمال ف 

ي مجال تدريس  1,200ونص إلىلي فاتوا تم تدريب أكث  من  السنتير  خالل 
مدرس، وتقديم استشارات ف 

ي ألكث  من   مدرس.  12,000اإلنجلثر 

الـ إلنه شايف إن "المحتوى  Online، كمان Offlineأبوالعنير  بيهتم بالتطورع باستمرار، مش بس 

Online  ي ليه كورسات أونالين مجانية عىل قناته ع
، تقدر تشوفها من YouTubeالـ مش بيموت"، هتالف 

 هنا

https://www.youtube.com/user/mAboElEninRabee 

 عن محمد أبوالعنير  من خالل 
 LinkedInوتقدر تعرف أكث 

https://www.linkedin.com/in/mAboeleninRabee 

 Facebook Accountوالـ 

https://www.facebook.com/mAboeleninRabee 

https://www.youtube.com/user/mAboElEninRabee
https://www.linkedin.com/in/mAboeleninRabee
https://www.facebook.com/mAboeleninRabee
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