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جمموعة �أفكار وممار�سات مطبقة 

يف مكتب �لدعوة بحي �لرو�سة



ب�سم �هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل �سيدنا حممد �سلى �هلل عليه و�سلم ... �أما بعد 

باأ�ساليب  �لتطور  �أن يو�كبو� ذلك  �إ ىل �هلل  �لتو��سل كان لز�ماً على �لدعاة  �أ�ساليب  ، وتنوع  �لتقنية  يف ظل تطور 
تنا�سب تلك �لو�سائل ، وحتقق �لهدف �ل�سامي �أال وهو �لدعوة �إىل �هلل بكل و�سيلة وطريقة .

�أ�سهل  ، ليقدم للنا�س  ونحن يف مكتب  �لدعوة بالرو�سة ن�ساهم يف ذلك عرب فريق �لن�سر �اللكرتوين �ملتخ�س�س 
�أن يكون ذلك يف مو�زين  ، ن�ساأل �هلل  �أجر ذلك  �لهدف وحتقيق تلك �لغاية �حلميدة  �لطرق و�أي�سرها لي�ساركونا 

ح�سنات �جلميع ، و�أن يلهمنا �ل�سو�ب و�لر�سد �إنه جو�د كرمي .

                                                                        مدير �ملكتب
                                                                       توفيق بن قا�سم �ل�سرهان

كلمة مدير المكتب
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 ما هو اإلنستجرام:
هو تطبيق يتيح لك �لتقاط �سورة و�إجر�ء تعديالت عليها عرب �لتاأثري�ت �ملتاحة ون�سرها مل�ستخدمي �لربنامج من 
متابعيك مع خيار ت�سوير ون�سر مقطع فيديو ال تزيد مدته عن 15 ثانية  مع �إ�سافة خ�سائ�س �سينمائية للفيديوهات 

�ملتنوعة و�لقدرة على مونتاج �لفيلم و�لتحكم يف لونه وز�وية �اللتقاط وبوؤرة �لرتكيز .

تجربتنا :
هنا �سنعر�ض عدة �أفكار طبقناها لعلها تكون مفيدة لغرينا قد تكون حمتوى ن�سرناه �أو م�سابقة طبقناها :

1-قم بن�سر ح�ساب �الن�ستقر�م عرب �حل�سابات �لر�سمية: توتري و�لفي�س بوك و�لبالك بريي وو�سع ح�ساب �الن�ستجر�م 
يف تعريف تويرت )�لبايو( .

share  2- ربط �ل�سور �ملن�سورة يف �الإن�ستقر�م  باحل�سابات �الجتماعية �الأخرى بو��سطة خيار
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5-�لت�ساميم �لتفاعلية: مثاًل: ت�سميم عن �حلب يف �هلل ين�سر ويطلب من �ملتابعني �أن ي�سري كل و�حٍد منهم 
ل�سخ�س يحبه يف �هلل وتو�سع جائزة عبارة عن �سهم جاٍر يف وقف �لو�لدين لالإثنني مًعا.

4- �مل�ساركة يف و�سم مف�سلة �جلمعة )و�سم �سهري يف �ن�ستجر�م يعر�س فيه �مل�سورون بع�س �أعمالهم �أو يعلنون فيه عن 
ح�سابات �أخرى يوم �جلمعة( بطريقتني �إما بال�سورة �لرباعية �ملق�سمة �أو بطريقة �لفيديو بحيث يتم جمع عدة �سور 

. )  flipagrm ( سبق ن�سرها يف �حل�ساب و�إ�سافة �سوت لها بو��سطة برنامج �سانع �لفيديوهات�

3- ن�سر ت�ساميم لق�س�س �مل�سلمني و�مل�سلمات �جلدد و�الأ�سباب �لتي �أدت بهم العتناق هذ� �لدين �لعظيم.
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7- ��ستهد�ف غري �مل�سلمني بعبارة ب�سيطة تثري �سغف �ل�سوؤ�ل عن �الإ�سالم وترجمتها بعدة لغات عاملية وح�سد 
�لتفاعل �جلماهريي باالإعجاب "�لاليك" الأجل ظهورها يف �الإك�سبلور " �ل�سور �لعاملية يف و�جهة �ن�ستجر�م"

6- �لتفاعل مع �ملتابعني باال�ستفادة من �ل�سور �لتي يتم �الإ�سارة بها للح�ساب بو��سطة "تاق" بعمل "ريبو�ست" وهو 
يقابل "�لريتويت" يف تويرت حيث ميكن بو��سطته �إعادة ن�سر �سورة مع �الحتفاظ بح�ساب وتعليق �ساحبها عليها 

ويتوفر لهذ� عدة بر�مج هذ� �أحدها ) repost for Instagram  (  وهذ� منوذج �ل�سورة بعد "�لريبو�ست" .
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9- م�سابقة : طلب ن�سر �سورة تعريفية عن �ملكتب يعدها �ملتابعون مع ن�سرها يف ح�ساباتهم وو�سع �إ�سارة "تاق" وبعد 
�نتهاء �ملدة يتم �ختيار �إحدى �حل�سابات �مل�ساركة باالقرت�ع بينها لفوزه باجلائزة �لفورية )بطاقة �سحن �أو ق�سيمة �سر�ئية(

8- م�سابقة : ن�سر �سورة وعند و�سول عدد "�لاليكات" �إىل 2٠٠ يتم �ل�سحب جائزة فورية
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1٠- م�سابقة �أجمل �سورة :
�أ - يتم و�سع عنو�ن لل�سورة كل �أ�سبوع )�سورة و�آية، �سورة وحديث، �سورة تظهر ُخلق �لرحمة( .

ب - يقوم �ملت�سابق بت�سوير �سورة حتاكي �لعنو�ن �ملطروح .
ت - ين�سر �ل�سورة �ملت�سابق يف ح�سابه �ل�سخ�سي وي�سع ها�ستاق �مل�سابقة .

ث - بعد خم�سة �أيام يتم �ختيار �أف�سل خم�س �سور من قبل جلنة �مل�سابقة ون�سرها.
ج - �إتاحة يومني بعد �لن�سر للت�سويت على �ل�سور �خلم�س �ملن�سورة من خالل عمل �إعجاب "اليك" لل�سورة من �ملتابعني.
ح - يكون �لفائز هو �ساحب �ل�سورة �لتي حت�سد �أكرب عدد من �الإعجاب "�لاليك" وي�سرتط متابعة ح�ساب �ملكتب .

خ - ت�سلم �جلائزة �أ�سبوعًيا

لدى  كبرًي�  قبواًل  لهذ�  وجند  �ل�سهادة  نطق  حال  �لفيديوهات  �أو  بال�سور  �إما  �جلدد  �مل�سلمني  ب�سائر  ن�سر   -11
�ملتابعني و�حلمد هلل .
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15x15 12 - م�سابقة
- يتم و�سع �سوؤ�ل كل يوم يف وقت ثابت يومياً ملدة خم�سة ع�سر يوماً.

- �أ�سرع �إجابة �سحيحة تدخل �ل�سحب.
- يتم �ل�سحب على �ست جو�ئز منها )i pad mini ( وت�سليمها بعد �إنتهاء �مل�سابقة .
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12- ن�سر منجز�ت �ملكتب و�لتقرير �الإح�سائي �ل�سهري.

13- طرح �سحب على جائزة دون م�سابقة وي�سرتط فيها متابعة �حل�ساب للدخول يف �ل�سحب هذه �لفكرة مفيدة يف 
زيادة �ملتابعني ب�سكل �سريع وملحوظ.

 

 بعد قبل
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14-  �لتو��سل مع �مل�ساهري وذلك بطريقتني:
�أ -طلب ن�سر بع�س ح�سابات �ملكتب عرب ح�سابه �ل�سخ�سي مبقابل مادي )ووجدنا �أنها غري جمديه باملقارنة مع �لتكلفة( .
ب -�لتو��سل مع �أ�سحاب �حل�سابات ذ�ت عدد �ملتابعني �ملرتفع لت�سويق �حل�ساب جمانا �سو�ء بعمل �إعجاب �أو متابعة �أو 

ن�سر مف�سلة �جلمعة.

15- و�سع �ل�سور �ملن�سورة يف ها�ستاقات ن�سطة وهذ� ي�ساعد يف �نت�سار �ل�سورة  و�حل�ساب ب�سكل ملحوظ .
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دور المتعاونين في اإلنستقرام: 
 أ - فريق النشر:

 ) يتم و�سع رقم جو�ل خا�س باالن�ستجر�م للتو��سل عرب �لو�ت�س �ب ويتم �لتو��سل معهم عرب �لو�ت�س �ب ( 
ومهامهم هي :

1( و�سع اليك على �سور �حل�ساب
2( ن�سر ح�ساب �ملكتب يف ح�ساباتهم �ل�سخ�سية .

3( تفعيل ها�ستاق �ملكتب .
4(  ن�سر رو�بط �ل�سور يف قروب �لو�ت�س �أب �أو �لبالك بريي �أو �لتغريد بالر�بط يف تويرت .

 ب - فريق اإلعداد:
  ) يتم �ختيارهم عر �ملعرفة �ل�سخ�سية �و عرب �ملتميزين من فريق �لن�سر �ل�سابق (

 ومهامهم هي :
1( �قرت�ح �الأفكار و�مل�ساريع وم�سابقات �حل�ساب .

2( عمل ت�ساميم تكون ح�سرية لن�سرها يف ح�ساب �ملكتب .
3(  ت�سوير م�ساريع �ملكتب بطريقة �حرت�فية لن�سرها بح�ساب �ملكتب .

4( �إعد�د و�سياغة �ملحتوى .

تنبيهات: 
8*8 �أو   7*7 �الإن�ستجر�م  مقا�سات  �إىل  ن�سرها  �ملر�د  و�ل�سور  �لبو�سرت�ت  مقا�سات  • تغيري 

. �خلريية  للجهة  منا�سب  غري  حمتوى  �أو  �سرعية  خمالفات  فيها  يكون  �أال  فيها  �ل�سور  و�سع  قبل  �لها�ستاقات  من  • �لتاأكد 
• �حلذر من ربط �حل�ساب بالرب�مج �لتى يتاح لها و�سع �سور يف �حل�ساب �أو عمل اليكات حل�سابات �أخرى .

16-   تفعيل دور �ملتعاونني و�ال�ستفادة منهم يف �لدعم فنًيا وت�سويقًيا
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