
دليل أدوات المحتوى 
في منصات التواصل 

2021االجتماعي



منصة تويتر
 ”ُمـوِجز، ُمتنـّوع، بسيـط“



@SahlAlansari

بطاقة التحويل للموقع 
Website Card

بديل مناسب لكتابة الرابط داخل نص التغريدة، 
عبارة عن بطاقة فيديو أو صورة، ورابط مباشر 
للتحويل على الموقع، وعنوان رئيسي التخاذ 

االجراء يظهر في أسفل البطاقة.

مدير إعالنات تويتر •
Creatives / Cards

1

مثال

  انقر على الصورة لمشاهدة المثال

التعريف باألداة 

استخدام األداة



@SahlAlansari

بطاقة تحميل التطبيق 
App Card

بطاقة تطبيق تتضمن فيديو أو صورة، ورابط 
 Google Play و App Store للتحويل على متجر
بحسب نوع جهاز المستخدم، مع زر اتخاذ االجراء 

وتحميل التطبيق.

2

مدير إعالنات تويتر •
Creatives / Cards

مثال التعريف باألداة 

استخدام األداة



@SahlAlansari

البطاقة الدّوارة 
Carousel Card

بطاقة تتضّمن 6 صور أو 6 فيديوهات كحد أقصى، 
ورابط مباشر للتحويل للموقع، أو رابط التحويل 
لمتاجر Google Play ، App Store لتحميل 

التطبيق االلكتروني بشكل مباشر.

3

مدير إعالنات تويتر •
Creatives / Tweet composer

مثال

  انقر على الصورة لمشاهدة المثال

التعريف باألداة 

استخدام األداة



@SahlAlansari

لحظات تويتر 
Moments

منصة تويتر على متصفح الويب•

تغريدة واحدة بصورة رئيسية وعنوان رئيسي 
تتضمن بداخلها تغريدات متعّددة تستعرض 
تفاصيل وحالة لحظة معينة أو مناسبة مميزة.

4

مثالالتعريف باألداة 

استخدام األداة

  انقر على الصورة لمشاهدة المثال



@SahlAlansari

بطاقة المحادثة 
Conversational Card

بطاقة صورة أو فيديو، تحتوي على زر الدعوة إلى 
التغريد والمشاركة بنص مختلف لموضوع معين 

أو هاشتاق متداول.

5

مثال

  * اطلب إضافة األداة لمدير اإلعالنات من تويتر أو وكيل تويتر في منطقتك

التعريف باألداة 

استخدام األداة

مدير إعالنات تويتر •
Creatives / Cards



@SahlAlansari

بطاقة الرسائل الخاصة 
 Direct Message Card

بطاقة صورة أو فيديو 15 ثانية أو أقل، تحتوي على 
عنوان زر اتخاذ االجراء للتحويل المباشر إلى الرسائل 
الخاصة وتسهيل إمكانية تفاعل المستخدمين معك.

6

مثال

مدير إعالنات تويتر •
Creatives / Cards

  * تتطّلب تفعيل الرسالة الترحيبية اآللية على الرسائل الخاصة لحساب تويتر

التعريف باألداة 

استخدام األداة



@SahlAlansari

التصويت 
Polls

منصة تويتر على متصفح الويب •
تطبيق تويتر •
مدير إعالنات تويتر•

أحياًنا أفضل طريقة لنشر المحتوى هي األخذ بآراء 
جمهورك عبر سؤال يتضمن 4 إجابات اختيارية مع 
إمكانية تحديد فترة التصويت لـ 7 أيام كحد أقصى.

7

مثال

  انقر على الصورة لمشاهدة المثال

التعريف باألداة 

استخدام األداة



@SahlAlansari

قّصة تويتر 
Fleets

تطبيق تويتر•

مساحة لنشر الوسائط لمدة 24 ساعة ومشاركة 
المتابعين للتغريدات المنشورة بشكل دوري أو 

مشاركة األشخاص والحسابات ذات العالقة.

8

مثال التعريف باألداة 

استخدام األداة



منصة انستغرام
 ”إبداعي، مرئي، قابل للمشـاركة“



@SahlAlansari

استخدام األداة

لقطات لـ صور متعّددة أو مقطع فيديوهات مختلفة 
15-30 ثانية كحد أقصى، مع إمكانية إضافة األصوات 

والتأثيرات على المقطع، كذلك التحكم في سرعة 
الفيديو كإضافة مؤقت مثًال.

مثالالتعريف باألداة 

مقطع فيديو قصير 
Reals

الصفحة الرئيسية في تطبيق انستغرام •
قصة انستغرام•

1

  انقر على الصورة لمشاهدة المثال



@SahlAlansari

ترتيب وتنسيق جميع المشاركات المنشورة عبر قصة 
انستغرام إلى قصص متعّددة, لكل قّصة موضوع 
معين مثل؛ المنتجات، األسئلة الشائعة، وغيرها.

أرشيف أبرز القصص  
Story Highlights

تطبيق انستغرام •
الملف الشخصي للحساب

2

مثال

  انقر على الصورة لمشاهدة المثال

استخدام األداة

التعريف باألداة 



@SahlAlansari

تطبيق انستغرام •
تطبيق Layout التابع النستغرام•

6 صور كحد أقصى بتنسيق مختلف واختياري في 
صورة واحدة، أو عبر قصة انستغرام لمدة 24 ساعة، 

ومتوفرة أيًضا عبر تطبيق Layout التابع للمنصة.

تنسيق الصور 
Layout

3

مثال

استخدام األداة

التعريف باألداة 



@SahlAlansari

الفيديوهات التي تمتد ألكثر من دقيقة تلقائًيا يتم 
استكمالها عبر أداة IGTV، بإمكانك رفع فيديو مدته 
15 دقيقة كحد أقصى عبر الجوال و 60 دقيقة كحد 

أقصى عبر متصفح الويب. 

تلفاز إنستغرام 
IGTV

تطبيق انستغرام •
IGTV الملف الشخصي / إضافة منشور / أيقونة

4

مثال

  انقر على الصورة لمشاهدة المثال

استخدام األداة

التعريف باألداة 



@SahlAlansari

تصوير فيديو بلقطات مختلفة واقتطاع األجزاء غير 
الضرورية، وتحويله إلى لقطة قصيرة متحركة من 

البداية إلى النهاية أو من النهاية إلى البداية.

اللقطات المتحركة 
 Boomerang

تطبيق انستغرام •
تطبيق Boomerang التابع النستغرام •

 Google Play - App Store

5

مثال

  انقر على الصورة لمشاهدة المثال

استخدام األداة

التعريف باألداة 



منصة فيسبوك
 ”فّعـال، ُمتجّدد، وصـول عالي“



@SahlAlansari

نشر أو ترويج حدث ُمعين بالتاريخ والوقت، سواًء كان 
اونالين أو في مكان محدد، ُتظهر بطاقة المناسبة 

تفاصيل الفئة المدعّوة والمضيفين المشاركون في 
هذا الحدث، وآلية التسجيل والتذاكر.

مناسبات فيسبوك 
Events

1

استخدام األداة

مثالالتعريف باألداة 

  انقر على الصورة لمشاهدة المثال

مدير األعمال الخاص بفيسبوك •
صفحة فيسبوك على متصفح الويب •
تطبيق فيسبوك•



@SahlAlansari

منشور بصورة ووصف اختياري يتضّمن عرض 
لفترة محدودة ونسبة الخصم ومدته، ومكان 

الخصم في المتجر الفعلي أو المتجر اإللكتروني 
فقط مثًال، ورمز ترويجي اختياري.

مدير األعمال الخاص بفيسبوك •
صفحة فيسبوك على متصفح الويب •
تطبيق فيسبوك•

بطاقة العروض والخصومات 
Offers and Discounts

2

مثال

  انقر على الصورة لمشاهدة المثال

استخدام األداة

التعريف باألداة 



@SahlAlansari

لزيادة عمليات شراء بطاقات الهدايا لمتجرك، 
بإمكانك إنشاء بطاقة هدية رقمية بصورة ووصف نّصي 

للهدية، ورابط في األسفل مع زر اتخاذ االجراء للشراء وإضافة 
هذا الزر للظهور على حسابك في فيسبوك أو انستغرام.

بطاقة شراء الهدايا 
Gift Card Purchases

3

مثال

مدير األعمال الخاص بفيسبوك •
صفحة فيسبوك على متصفح الويب •
تطبيق فيسبوك•

استخدام األداة

التعريف باألداة 



@SahlAlansari

إنشاء غرفة بوقت وتاريخ محدد، ودعوة أشخاص 
محّددون لالنضمام للغرفة، واإلشارة لحساباتهم 

أو دعوة جميع متابعين حسابك بشكل عام. 

منصة فيسبوك على متصفح الويب •
تطبيق فيسبوك•

 Messenger غرفة
Rooms

4

مثال

استخدام األداة

التعريف باألداة 



منصة لينكد إن
 ”تجـاُرب، تعليم، ُممارسـات مهنّية“



@SahlAlansari

منشور مقال نّصي بصورة غالف خارجي وعنوان 
رئيسي، وبمجرد الضغط على صورة وعنوان 

الغالف يظهر المقال النصي كامًال للمستخدم.

منصة لينكد إن على متصفح الويب•

مقالة لينكد إن 
Article 

1

استخدام األداة

مثالالتعريف باألداة 

  انقر على الصورة لمشاهدة المثال



@SahlAlansari

مساحة لنشر الوسائط من صور وفيديوهات لمدة 
24 ساعة، واإلشارة لحسابات األعضاء المهنّيين 

مثًال أو صفحات الجهات ذات العالقة.

تطبيق لينكد إن•

قّصة لينكد إن 
Story

2

مثال

استخدام األداة

التعريف باألداة 



@SahlAlansari

بطاقة صورة رئيسية وخلفية لمناسبة خاصة أو 
عامة بتاريخ ووقت محدد، مع إضافة وصف نّصي 

للمناسبة وحسابات المتحّدثين ورابط المناسبة 
في حال كانت اونالين أو بودكاست.

منصة لينكد إن على متصفح الويب•

مناسبة لينكد إن 
Event

3

مثال

  انقر على الصورة لمشاهدة المثال

استخدام األداة

التعريف باألداة 



@SahlAlansari

االحتفال بمسار إطالق مشروع كمنشأة، منصب 
جديد أو ترقية مهنّية كشخص، إظهار التقدير لصديق 

عمل أو الترحيب بموظف جديد واإلشارة لحسابه. 

االحتفال بمناسبة أو إنجاز 
Celebrate an occasion

4

مثال

تطبيق لينكد إن •
منصة لينكد إن على متصفح الويب•

استخدام األداة

التعريف باألداة 



@SahlAlansari

نشر تصويت بسؤال محدد و 4 إجابات كحد 
أقصى، واختيار فترة تصويت معينة؛ 

يوم واحد كحد أدنى و 14 يوم كحد أقصى.

مشاركة تصويت 
Poll

5

مثال

تطبيق لينكد إن •
منصة لينكد إن على متصفح الويب•

  انقر على الصورة لمشاهدة المثال

استخدام األداة

التعريف باألداة 



@SahlAlansari

رفع ملفات PDF مباشرة وتظهر كملف فعلي بدون 
التحويل لرابط الملف، وعند كتابة رابط لموقع ُمعين 

في نص المنشور سيتم قراءته تلقائًيا ليظهر 
للجمهور بدون التحويل لصفحة الرابط خارج لينكد إن.

PDF القراءة التلقائية للروابط وملفات 6

مثال

تطبيق لينكد إن •
منصة لينكد إن على متصفح الويب•

  انقر على الصورة لمشاهدة المثال

استخدام األداة

التعريف باألداة 



”استخدام أبرز أدوات المحتوى على منصات 
التواصل االجتماعي؛ ُيعطي تنُوع مستمر لحضورك 

الرقمي على هذه المنصات، وبالتالي المحافظة 
على مستوى التواصل مع جمهورك المستهدف”

سهل األنصاري


