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زوار الفيس بوك
  زائر من الفيس بوك يوميا%5000 طريقه الحصول علي

اعداد و كتابه:

مصطفي مشالي
0107782127

أطيب المنيات .. حقوق الملكيه
 * هذا الكتاب مجاني وهو ملك لك شخصيا2 .. ول يسمح الكاتب بإجراء أي

 عمل تجاري علي هذا الكتاب.
* يحق لك استخدام هذا الكتاب فيما يوافق كتاب ا وسنه رسوله

 وأي عمل يخالف ذلك لست مسئول2 عنه.
* كما يجوز لك أن تقوم بنشر الكتاب في المنتديات أو المواقع أو الشبكات

 الجتماعيه وغيرها شرط أن تضع اللينك الصلي لموقع الكتاب.
* علي من يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للمسأله القانونية.
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المقدمه

بسم ا الرحمن الرحيم

الحمد ل الذي خلق الحق وأمر الناس أن يتبعوه

الحمد ل الذي خلق الباطل وأمر الناس أن يجتنبوه 

 والصله والسلم علي سيدنا رسول ا (صلي ا عليه وسلم)

وبعد ,

فإن هذا الكتاب ( زوار الفيس بوك ) أحد مؤلفاتي

 التي أسأل ا أن يستفيد منه كل من يقرأه 

وأن يجعل ا هذا العمل خالصا% لوجهه الكريم 

الكاتب:
مصطفي مشالي

0107782127
info@zwar-face.info
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 الفصل الول: نصائح عامه

 في هذا الفصل لن أطيل الحديث فربما يعرفه الكثير ولكني سأتي
 بمقدمه سريعه في طرق الحصول علي الزوار حتي يتعلم من ل يعرف .. وتبطل

حجته!
 هل تعلم ما هي أكبر عقبه تواجه أصحاب المواقع! نعم إجابتك صحيحه
 بالفعل هي الحصول علي الزوار .. ليس الزوار فقط بل الكثير والكثير من الزوار

ولكن السبيل إلي هذا هو أمر فيه لغز فهو سهل وصعب!.
سهل علي من أراد أن يكون سهل 
وصعب علي من أراد أن يكون صعب 

فإليك عده أمور هي السر في الحصور علي الكثير والكثير من الزوار:
 * المحتوي:1

 اعلم جيدا2 أن المحتوي بالنسبه للموقع هو كالعمود الفقري بالنسبه
 للنسان فبدون محتوي مميز فموقعك ل يساوي شيء لن ملين المواقع

الخري لديها نفس المحتوي! فمما المميز لديك يا صديق؟
يانهار أبيض .. محتوي مميز !. أجيبه منين!؟

 ل تقلق فأنا لدي فكره جميله جدا2 ل يعرفها الكثير: وسأطبقها لك علي
 bodybuildingالمجال الذي تم إختياره لكي يكون شرح الكتاب عليه وهو 

 نفترض الن أنك تريد محتوي مميز في هذا المجال لكي تتمتع بالميزه
التنافسيه ومن خلل حصولك عليها  تكون في المقدمه المنافسين.

 هناك حل ولكن هناك الكثير سبقك إليه … هو أن تذهب إلي أي موقع من
مواقع المقالت المشهوره لدي الجميع وتنقل منه بطريقتين بعد النقل: 

 واحد عمل كده قبلك)100*إما أنك تضع رابط للمقال (في 
  واحد عمل كده50*أو أنك تقوم بإعاده صياغه المقاله بأسلوبك (في 

قبلك)
طيب ما هو الحل .. يا عم دوختني معاك!؟

  الحل سهل جدا .. كل ما عليك هو أن تشتري كتاب ورقي من السوق
  وتبدأ تختار  عنوان رئيسي أو فرعي من الكتاب تقرأهbodybuildingيتكلم عن 
  مرات متتاليه بتركيز شديد .. وبعد ذلك تكتب البرجراف الذي5 إلي 3كويس من 

 قرأته مره أخري بأسلوبك .. (ايه ده إنتا هتشتغلنا طيب ما انا كنت بعمل كده
في المقالت إلي بأخدها من مواقع المقالت).
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 للللل
  واحد عمل زيك قبل كده علي50إنتبه يا صديقي قلت لك سابقا2 في 

نفس المقاله دي. صحيح مش بنفس السلوب لكن نفس المقاله.
 طيب ما هو المميز في هذه الفكره .. أن هذا المحتوي  أنت أول من
 يضيفه فهو بالفعل غير موجود من قبل  علي شبكه النترنت وبالتالي فهو

محتوي مميز لنه أول مره. 
 بالضافه إلي ذلك فهو  بأسلوبك يعني وبالتالي فأنت حافظت علي حقوق

الملكية الفكريه للكاتب.
 وهكذا تكون صنعت محتوي اصلي مائه بالمائه ومميز وحصري وحافظت

علي حقوق الملكيه للكاتب الصلي.

  * السيو:2
 هام جدا2 جدا2 أن تكون علي درايه ومعرفه بأبسط أمور السيو ولعل من
 أفضل الكتب التي قرأتها في هذا المجال هو كتاب أستاذي/ أحمد عادل فهو

 يتخاطب بأسلوب سهل ومبسط يبدأ معك من الصفر. شخصيا2 تعلمت منه الكثير
 والكثير وهو له الفضل في أني تعلمت أصول السيو. لذلك أنصحك بهذا الكتاب

وهو علي الرابط التالي:
http://www.osoul-al-seo.com

* الصبر علي العمل:3
 انتبه يا صديقي عندما تبدأ في مشروع جديد فإن المر يستلزم منك وقت

 بهلولحتي ينتشر ويبدأالناس تشتري منه أو تشاهد ما لديك .. (فاكر عمو 
 البقال إلي جمبنا قعد أد ايه علي بال إما الناس عرفته ومكنش ماشي في

 كل يومبيجيب بضاعه وبيعرضها وكل يوم الول كويس بس كان بيشتغل 
 .. مش كان بيعمل كده صح!؟ينضف المحل بتاعه

 (محتوي  كل يوم تجيب بضاعه بهلولهكذا أريد منك أن تكون مثل عم 
 (تنشر موقعك بإستخدام تنقيات السيو إلي وكل يوم تنضف المحل جديد)

 هتتعلمها من كتاب أصول السيو بتاع أستاذي/ أحمد عادل وتستخدم
طريقه الحصول علي الزوار إلي هقول لك عليها في الفصل القادم)

  ما شاء ا تبدل الحال وأصبح زي الفل تلقيهبهلولوالن أنظر إلي عم 
.عقبالك ان شاء اكل دقيقه ناس داخله وناس خارجه ومبيعات تمام .. 
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 دلوقتي وبعد تعرفنا علي أساسيات الحصول علي الزوار نكون قد إنتهينا من
الفصل الول.
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 زائر من الفيس بوك5000: الثاني الفصل

 ل يوجد أحد منا ل يتعامل مع الفيس بوك سواء كان يحبه أو يكرهه ولكني
علي يقين أنك قد استخدمت الفيس بوك من قبل في الحصول علي الزوار 

*وقالولك اعمل جروب!
وأكيد انتا عملت جروب وناس اشتركت .. بس كام واحد دخل موقعك!؟

وأكيد كمان بعت ليهم رسائل .. بس كام واحد قرأها !؟
*وقالولك كمان اعمل صفحه!

وأكيد انتا عملت صفحه وناس اشتركت .. بس كام واحد دخل موقعك؟
وأكيد كمان بعت ليهم تحديثات .. بس كام واحد قرأها؟

 خلي بالك مش معني كده إني بقول لك الجروبات والصفحات ملهاش
. ل ليها لزمهلزمه.

  يشفوالزمولكن ما رأيك في طريقه تجبر المشتركين علي الفيس بوك 
انتا كاتب ايه؟ ويقرأوا اللينك والعنوان إلي انتا كاتبه !!؟
غريب أوي الكلم ده!!

bodybuildingكما قلت لك  إن المجال الذي سنستخدمه في الشرح هو
 الن يا صديقي لديك أكونت علي الفيس بوك خاص بالموقع الذي مجاله

bodybuildingوخلي بالك الكونت ده مفيش حاجه تانيه عليه غير شغل)  
 الموقع بس مش تقعد بقي تتعرف علي ناس وتكلمهم في أشياء ليس لها

 علقه بالشغل .. انا أخطأت الخطأ ده وإتعلمت منه .. ضيعت وقت كتير علشين
مش عايزك تقع في نفس الخطأ).

 في ثلثه خطوات فقط لنبدأ الن:
 الخطوه الولي: كل ما عليك هو الشتراك في أكبر الجروبات
 والصفحات في الفيس بوك المتعلقه بمجال موقعك ومثل% سيكون

bodybuildingو تشترك في الصفحات الخاصه بالشخصيات المشهوره  
في مجالك سواء كانت جروبات أو صفحات.

1أنظر أعداد المشتركين في الصوره رقم 
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 1صوره رقم 

شوف عدد العضاء في الصفحات دي كام ؟

 الخطوه الثانيه: بعد أن إشتركت في الجروبات والصفحات تدخل
 أشياء:4فيها واحده تلو الخري وبعد ذلك تبحث عن

- استاتيوس عليه عدد كبير أوي من التعليقات.1
- فيديوهات عليها عدد كبير أوي من التعليقات.2
- صور عليها عدد كبير أوي من التعليقات.3
- مواضيع (مقالت) عليها عدد كبير أوي من التعليقات.4
 

  ابحث عن الكثر تعليقا%5 – 4 – 3 – 2كما بالصور 
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2صوره رقم 

شوف عدد التعليقات علي الستاتيوس ده كام؟!

 3صوره رقم 

شوف عدد التعليقات علي الفيديو ده كام؟!
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 4صوره رقم 

شوف عدد التعليقات علي الصوره دي كام؟!

5صوره رقم 

شوف المقاله دي فيها كام صفحه؟!
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 تخيل هذه الرقام وهذه الكميه من الترافيك وأنت لم تستخدمها من قبل!؟
يا لها من خساره عظيمه .. ولكن ل تيأس فالوقت الن مازل متاح أمامك.

 الخطوه الثالثه: الن أضف تعليق مناسب ل يتجاوز سطر  تحت
 التعليقات إلي موجوده في الستاتيوس أو الصور أو الفيديوهات أو

 المقالت .. ويتضمن  هذا التعليق كلمه ثناء علي الستاتيوس أو الفيدو
 أو الصور أو المقال بالضافه إلي هذا رابط موقعك وكلمه تجذب الناس

)7 - 6للضغط علي الرابط. (أنظر المثال للتوضيح – الصور رقم 

  ولكن إنتبه هناك شرط في غاية الهميه لكي ل يطلق عليك سبامر أو
تقع في عمليه السبام بدون قصد منك.

 ما هو  السبام: السبامر هو أي شخص يقوم بإرسال رسائل اعلنيه في
 غير مكانها الصحيح وبدون أن يطلب منه ذلك و بشكل جنوني. وبالتالي فإن

السبام هو هذه الرسائل التي يرسلها السبامر.
 ((بالبلدي زي واحد ماشي وماسك كيس ميه مخروم طول ما هو ماشي

 بيسقط مياه .. هو صاحبنا السبامر ده كده طول ما هو ماشي قاعد يسيب
لينكات لموقعه))

ولكن كيف تتفادي هذه المشكله؟ 
 الحل سهل وبسيط جدا2 .. وكل ما عليك أن تضيف رد مناسب  (كما ذكرت

 ) علي الستاتيوس أو الفيديو أو الصور أو المقال ثم تقوم3في الخطوه رقم 
بإضافه رابط موقعك مع كلمه ذهبيه تجذب الناس للضغط علي الرابط.

مثال:
 basics of bodybuildingدلوقتي انا كنت عامل مقاله عن 

 (تشد إنتباه القارئوأريد أن أنشرها.. أقوم كاتب العنوان أو أي جمله مثيره 
  تحت السطرالذي قمت بكتابته كتعليق ووضعتوتجذبه للضغط علي اللينك)

لينك للمقاله بتاعتي.
تابع الشرح بالصور:
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6صوره رقم 

7صوره رقم 
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 واذا واجهتك أي مشكله في الترجمه سواء من النجليزي إلي العربي أو
العكس .. علي الفور توجه إلي ترجمه جوجل: 

http://translate.google.com/?hl=en#auto|ar

 بالتأكيد الن يدور السؤال التقليدي في بالك لماذا هذه  الطريقه
 متميزه؟ .. و ليه هي أحسن من الطرق إلي إحنا عارفينها قبل كده ببساطه

جدا يا صديقي.

 هذه الطريقه مميزه لن الفيس بوك يرسل لكل الناس التي قامت
  بيقول ليهم إنnotificationsبالتعليق  علي الستاتيوس ده من قبلك في ال 

 في حد جديد علق علي الستاتيوس وبالتالي ستجد أن جميع من قاموا
بالتعليق قبلك يقوموا بقتح صفحه الستاتيوس من جديد لينظروا ماذا كتبت.

 كمان أنها تتمتع بنسب مشاهدات عاليه جدا فأحرص أن يكون لك نصيب
من هذه المشاهدات لصفحتك علي النترنت.

  لذلك كما قلت مسبقا2 إهتم جدا2 بالمحتوي .. واهتم جدا2 بكلمه أو عنوان
يجذبهم للضغط علي رابط موقعك.

 نفس الفكره تستطيع أن تطبقها مع الفيديوهات الكثر تعليقا2 والصور الكثر
تعليقا2 وكذلك المقالت الكثر تعليقا2.

ل تتردد اذا كان لديك أي سؤال أو استفسار 
مصطفي مشالي 

 0107782127
info@zwar-face.info
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الخري الجتماعية والشبكات اليوتيوب الثالث: الفصل

 أنت الن علي موعد مع اليوتيوب ذلك العملق .. هل تعلم سعره بيعه من
سنوات! 

  بليون1.65 بمبلغ  2006نعم كما تعرف اشترت شركه جوجل اليوتيوب في 
دولر.         بليون من بابا مش مليون من ماما.

 الن وقد علمت يا صديقي مدي ضخامه هذا الموقع .. أكيد ستسأل
نفس السؤال طيب أنا هستفيد منه إزاي؟

 اليوتيوب يحتوي علي فيديوهات عاليه المشاهده بتصل عدد المشاهدات فيها
 مليون مشاهده وأحيانا2 أكثر.3 أو 2إلي 

 
bodybuildingوالن دور التطبيق علي نفس المجال الذي إخترناه سابقا2 

 8صوره رقم 

شوف عدد مشاهدات الفيديوهات دي كام مره؟
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 أنظر إنه الكنز الذي لم تنتبه إليه .. توجه إلي اليوتوب وقم بإختيار فيديو
 عليه عدد مشاهدات كبير جدا وشاهد هذا الفيديو ثم أكتب تعليقك وقم بواضع

 كلمات ذهبيه تشد النتباه وكذلك تضع رابط لموقعك في تعليقك ولكن بنفس
الشروط التي ذكرتها لك في الفيس بوك.

 والن يمكنك تطبيق هذه الفكره علي أي شبكه من الشبكات الجتماعيه في
الصور أو الفيديوهات أو …...... الخ 

ل تتردد اذا كان لديك أي سؤال أو استفسار 
مصطفي مشالي 

 0107782127
info@zwar-face.info 
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الرابع:الهدايا الفصل

هديه صغيره:

  موقع50- من خلل هذين الموقعن تستطيع أن تضيف صفحتك في أكثر من 1
من مواقع الشبكات الجتماعيه والمفضلت الجتماعيه:

http://www.socialmarker.com

 - من خلل هذا الموقع تستطيع أن تضيف فيديوهاتك – وبها رابط لموقعك- في2
العديد من مواقع الفيديو وعلي رأسها اليوتيوب:

http://www.tubemogul.com
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النهايه

وفي الختام:

 لسببين أساسين: bodybuilding* أنصحك أن ل تستخدم هذا المجال 
 - أنت تريد أن تكون مميز فإبتكر أنت .. ولن غالبيه من يقرأون هذا الكتاب1

سيطبقون هذه الخطواب علي نفس المجال.
 - ونظرا2 لتطبيق كثير من الناس ما في الكتاب واستخدامهم لهذا المجال ظهرت2

الكثير من المواقع الضعيفه والتي ل تمثل قيمه جديده ول محتوي جديد.
فكن متميز .. وابتكر الجديد

 * سيظل كلمي هذا حبر علي ورق إن لم تنقله أنت إلي عالم الواقع
بتطبيقك له وبتجربتك.

  مرات أسبوعيا2 حتي ل3* ل تقوم بهذه الخطوه كل يوم بل اكتفي بها 
يتعرض حسابك لخطر ما.

 * الفشل هو أول طريق النجاح , كرر المحاولت مره وأخري حتي تصل
إلي هدفك إن شاء ا.

* وتقبلو أطيب تحياتي وأمنياتي .. والسلم ختام ,,,,,

ل تتردد اذا كان لديك أي سؤال أو استفسار  
مصطفي مشالي 

 0107782127   
info@zwar-face.info  
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