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األحكام والشروط
 
 

إشعار قانوني
 
 
 
 

سعى الناشر إلى أن یكون دقیًقا وكاملًا قدر الإمكان في إنشاء هذا التقریر، على الرغم من أنه لا
یضمن أو یقر في أي وقت من الأوقات أن المحتویات الموجودة فیه لا غبار علیها، وذلك بسبب

طبیعة الإنترنت سریعة التغیر.
لقد تم السعي كل السعي للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المنشور، ولا یتحمل الناشر أیة
مسؤولیة عن الأخطاء أو السهو أو التفسیر المغایر للموضوع الوارد هنا، وأي إهانات متصورة

لأشخاص أو شعوب أو منظمات معینة فهي غیر مقصودة.



الفصل األول:
 

أساسیات فایسبوك للتسویق الشبكي
 

 
 

ملخص
 
 
 

مجرد إنشاء ملف تعریف هو ببساطة لیس منتهى أسلوب فایسبوك في الإطلاق والاستفادة من أي
مسعى، إنه ینطوي على أكثر من هذا، وفیما یلي بعض النقاط التي تجب مراعاتها:

 
 
 

األساسیات
 

 
بعد إنشاء ملف تعریف مناسب، تعد الخطوة المستمرة لضمان إبقاء خط الاتصال مفتوًحا في جمیع
الأوقات أمًرا مهًما، سیؤدي تحدید موقع منصة الأعمال والبقاء على اتصال مع المشاهدین إلى منح

الموقع العرض الذي یحتاجه.
وإنها لمؤسفة ولكنها صحیحة تماًما أیضا، حقیقة أن العین تصدر الأحكام قبل فترة طویلة من
فحص المادة فعلیا، وبالتالي فإن تقدیم صورة ملف ممتعة أمر مهم للغایة كما هو الحال مع

معلومات المتابعة الممیزة.
تلك هي الفرصة الوحیدة من بین الفرص الضئیلة المتاحة للمنشور لكي یجذب إلیه المشاهدین.

یعد الجدار (الحائط) المنصة الرئیسیة للتفاع،، وكنتیجة لذلك تبرز الحاجة إلى الحرص على كون
ما ینشر فیه مهما وذا صلة، وإن الحفاظ على هذا النهج والعنایة به سیشجع المشاهدین على العودة

باستمرار طلبا للمزید.
إّلا أّن التنبیهات المستمرة قد تسبب إزعاجا ولذلك فإنه من المهم الحرص على التوازن.

ینجذب مجتمع الیوم إلى التحفیز البصري المتجلي في النظرة الشعبیة إلى الصور واللقطات
وغیرها من المنصات المشابهة مقارنة بالنصوص المكتوبة.



لذلك برزت الحاجة إلى استكشاف إمكانیة تقدیم عرض مصور جید التصمیم یساعد على تحسین
تجربة المشاهد.

كذلك یعد الانضمام إلى مجموعة في فایسبوك طریقة أخرى لإثارة الاهتمام بالمسعى الذي یتم
الترویج له، حیث أن الأشخاص المنضمین إلى نفس المجموعة عادًة ما یكونون متشابهین في

التفكیر أو مترابطین في النشر بطریقة شخصیة أكثر.
 



 

الفصل الثاني:
 

استخدم ملًفا شخصًیا رائًعا وصورة مناسبة
 

 

ملخص
 
 

إن القدرة على التماهي مع الطرف الآخر الذي هو جزء من التفاعل هو ببساطة أمر یعتبر طبیعًیا
بل ومریًحا في الواقع، لذلك فمن المهم جًدا اختیار أو إنشاء ملف تعریف مناسب یجذب الانتباه

وصورة مناسبة لیتم إبرازها.
 
 

طریقة تقدیمك لنفسك
 
 
 

فیما یلي بعض الأسباب التي تجعل معظم الناس یعتبرون ذلك ضرورًیا:
بما أن الجمیع یحرص على ترك انطباع أول جید، فوجب إذن إیلاء عنایة خاصة
بهذا الخیار والتفكیر فیه جیدا، إن الصورة المختارة للحساب تبوح بالكثیر عن
صاحبها حتى دون الحاجة إلى قراءة ما یصاحبها من كتابة، ولذا فمن المهم بما كان
لفت انتباه المشاهد في اللحظة التي تقع فیها عینه على الصورة، ولأن هاته الصورة
متاحة للمشاهدة للجمیع فیجدر على المضیف أن یختارها بعنایة، وهنا تجدر الإشارة
إلى أن إمكانیة تغییرها متاحة، لكن ما لم تكن تلك من السمات المعهودة على

المضیف فإن تغییر الصورة قد یسبب الارتباك أكثر مما یجلب الانتباه.
إن إضافة عناصر أخرى مثل الشعار فكرة جیدة في حال كان الشعار المضاف
معبرا وواصفا لصاحبه أو كان معروفا، وإّلا فإنه لیس بالعنصر الذي یستحب
استخدامه في ملف التعریف، فإن العناصر التي لا یمكن التعرف علیها لا تحظى عادة

بنفس الاهتمام الذي تحظى به تلك التي یمكن التعرف علیها.
ینصح أیضا باختیار صورة ملف التعریف بسیطة قدر الإمكان، فعلى أداة التعرف
والتواصل أن تكون واضحة، وبالرغم من أن عنصر التنسیق قد یعتبر مملا أحیانا إّلا



أنه قد یساهم إیجابا عندما یكون سهلا التعرف على صورة ملف التعریف.
على الصورة الشخصیة المختارة أن تلبي بطریقة أو بأخرى ما یحتاج المشاهد إلى
مشاهدته، لذلك علینا أن نحكم بعنایة على التصور الذي سینتجه ذلك الاختیار، وبذلك

یتم انتقاء الخیار المناسب.
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