
كيف تدير النشر الرقمي عب  
منصات التواصل االجتماعي 

2022يونيو 23فيصل النارص. د: إعداد 





نبذة تعريفية 
  خبي  •

 
ةالمعلوماتتكنولوجيا ف   عاًما 17عنتزيد بخير

 
،المملكةف

  
 
،المؤسساتموارد تخطيطتنفيذ مثلمتعددةمجاالت ف

،طبيقاتوالت،العملياتوأتمتة،التغيي  وإدارة،الرقم  والتحول
  واألمن

ان  هاالفعالةوالقيادة،السيير .وغي 
  بكالوريوسشهادتي   عىلوحاصلفهد الملكجامعةخري    ج•

 
ف

و وماجستي  االل  التحكموهندسةالحاسبهندسة:الهندسة
  دكتوراة
 
.ةالدولياإلدارة–أعمالإدارةودبلومالنظمهندسةف

  عمل•
 
كاتعدةف متطورةالتكوين،ستيلصلب،سابك:منهاشر

كة،للصناعات اتيجيةالحلولشر والنشر اعةللطباليومدار و االسير

@DrFaisal2020
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إدارة محتوى مواقع 
التواصل االجتماعي 



إدارة محتوى مواقع 
التواصل االجتماعي 

ل إدارة حسابات التواصل االجتماع  ه  عملية إنشاء وجدولة وتحلي
:  لفة مثلومشاركة المحتوى المتنوع عىل مواقع التواصل االجتماع  المخت

ها ، إنستغرام، وغي 
ط أن تتفق أهدافه. فيس بوك، تويير ا مع األغراض بشر

وع .  األساسية من المشر



الهدف من إدارة مواقع التواصل االجتماعي

مة تعريف الجمهور المستهدف بالعل 
التجارية 

زيادة حجم المبيعات

ىل توفي  وجهات نظر جديدة تساعد ع
تطوير الُمحتوى وترويجه

ة  توفي  خدمات عملء ممي  



إدارة محتوى مواقع 
التواصل االجتماعي 

ارة ين.. المحتوى هو الشر ذا عير هك. وسائل التواصل االجتماع  ه  البي  
  مجال التأثي  واإلقناع 

عن قوة تأثي  السوشيال  Jay Baerالكاتب األمريك  ف 
  العرص الراهن

.ميديا ف 

شر إدارة حسابات وسائل التواصل ليست مهمة بسيطة تشمل فقط ن
:  ل عدة مراحل البوستات ومقاطع الفيديو بل ه  أكير من ذلك بكثي  وتشم
.الدراسة ، التخطيط ، المحتوى ، قياس األداء ، المتابعة 



إدارة محتوى مواقع التواصل االجتماعي 
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المتابعة

نقوم بالرّد على كل 
التعليقات والرسائل 
سم الواردة بنفس عقلية ق

.خدمة العمالء

قياس األداء

عي نقيس مدى تفاعل متاب
.الحسابات مع المحتوى

المحتوى

تصميم محتوى إبداعي 
تفاعلي يجذب االهتمام 
ويحول المتابعين إلى 

.عمالء

التخطيط

وضع خطط ترويجية 
ول للرفع من نسبة الوص

إلى أكبر عدد من جمهور 
.العمالء



إدارة محتوى مواقع 
التواصل االجتماعي 

ماع  ثم عملية تحليل الجمهور الذي تستهدفه عىل مواقع التواصل االجت
 من صناعة م

ً
اتيجية مخصصة لهذا الجمهور، وذلك بدءا حتوى تطوير اسير

مراقبة ردود مناسب وتوزيعه عىل الحسابات المختلفة عىل مواقع التواصل، و 
دعم األفعال والمحادثات المختلفة عىل هذه المواقع، وتقديم الخدمة وال

، للجمهور، و التعاون مع المؤثرين المختلفي   عىل مواقع التواصل االجتماع 
  توضح النتائج والعائد عىل اال 

 إل تقديم التقارير التر
ً
.ستثماروصوال



مهارات إدارة مواقع 
التواصل االجتماعي 



بناء علمة تجارية•

زيادة مبيعات • تحديد الهدف

الجنس ، العمر ، االهتمامات ، المهنة ، الهوايات ، المشكلت•

.Buyer Personaتساعد عىل رسم صورة لشخصية هذا الجمهور، فيما يسم ب  • تحديد الجمهور

منصة فئة ، و لكلولينكدإنالمحتوى الذي يفضله جمهور فيسبوك غي  جمهور تويير •
.عمرية سائدة

 اإلمكان•
ً
  يفضلها وأيضا

يات الخاصة تعتمد عىل جمهورك واألماكن ونوعية المحتوى التر
.بك

تحديد وسائل التواصل 
االجتماع  المناسبة

اند صوت •   –فكاه  –رسم  )الخاص بك الير
(.مشاركة تجارب مجتمعية–معلومانر

نس نفسه وا( مقاالت –فيديوهات –صور )أنواع المحتوى • .لجمهوروكيفية إنتاجها وطبيعة الير 

يجب أن يكون المحتوى مفيد للجمهور ويحقق منفعة وذات مصداقية•
صناعة المحتوى

وضع خطة زمنية مناسبة ومتابعة تنفيذها •

انية المطلوبة و مراقبة رصفها حسب الخطة الزمنية ومراجعة دوري• ة لتعديلها تحديد المي  
حسب الحاجة

وع إدارة المشر



برامج لعمل وتعديل الصور والفيديوهات •

مواقع تقدم صور و فيديوهات مجانية أو مدفوعة •

أدوات مساعدة لصناعة 
المحتوى

الصور تساعدك على نشر المحتوى بسهولة، فكل ما عليك أن تضع الفيديوهات و•
.وتحدد أوقات نشرها وستقوم هذه األدوات بالباقي 

.ليهاتسهل عليك مراقبة ردود األفعال وجمع بعض البيانات الهامة التي تحتاج إ•

أدوات إدارة حسابات 
مواقع التواصل االجتماعي

 (Reach)و وصول المنشورات إلى أكبر عدد متابعينImpressions))عدد االنطباعات •

(Leads)والعمالء المحتملين (Traffic)وحجم الزيارات (shares)عدد المشاركات •

•Google Analytics , SEMrush
تحليل النتائج واألرقام

.يجب أن يكون التواصل مع العمالء بشكل احترافي وبأسرع وقت ممكن وبلطف•

د مواعي–المكان )للتواصل مع العمالء، والرد على األسئلة المعروفة  Botsاستغل الـ •
(.األسعار–العمل 

خدمة العمالء والتفاعل مع 
المتابعين

ب التفكير خارج الصندوق واالبداع واالبتكار في النص والمحتوي و األسالي•

واصلكن مبادرا لمعرفة ما قد يتطلع اليه جمهورك و تابع ما يحدث على منصات الت•

متابعة كل ما هو جديد 
والتطوير المستمر











برامج إدارة السوشيال 
ميديا



برامج إدارة السوشيال ميديا



أدوات إدارة مواقع 
التواصل االجتماعي 



Do more on social in less time

See what’s working. Do more of it



تطبيق عملي 

https://www.hootsuite.com/
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Questions ?

By Dr. Faisal Al-Nasser

Introduction to Social 
Media Management 


