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 ممدمة عن التسوٌك  :الجزء األول •
 

 ما هو التسوٌك  -    

 

   تجدٌد المزٌج التسوٌمً -    

 

 مراحل التسوٌك  -    

 

  Digital Marketingالتسوٌك االلكترونً  :الثانً الجزء •
 

 ماهو التسوٌك االلكترونً  -      

  

 تعرٌؾ الدومٌن و الهوست و الورد برٌس -    

 

 تصمٌم الموالع عبر الورد برٌس  -      

 

 ساعة 24تعلم التسوٌك االلكترونً بالكامل فً 
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 SEOالتسوٌك االلكترونً و السٌو : الجزء الثالث •

 

 التسوٌك االلكترونً بإختٌار النٌتش وبداٌة المولع  -    

 

 SEOالتهٌبة لمحركات البحث و السٌو  -      

 

 .تحلٌل زوار الموالع و إرسال االشعارات علً المتصفحات و تطبٌمات االندروٌد  -      

 

 .خدمات بناء التطبٌمات االندروٌد و االد موب و رفعها علً جوجل ببلي ستور  -      

 

 SEOالتسوٌك االلكترونً عبر تهٌبة محركات البحث  -      

 
 .حمبلت التسوٌك االلكترونً عبر محركات البحث و إعبلنات جوجل  -      
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 :االلكترونً عبر المنصات المختلفة التسوٌك  :الرابع الجزء •
 التسوٌك االلكترونً عبر موالع التواصل االجتماعً االعبلنات و النشر المجانً -      

 mail Marketing-Eالتسوٌك عبر البرٌد االلكترونً  -      
   التسوٌك االلكترونً عبر الفٌدٌو -      

   التسوٌك االلكترونً عبر المحتوي -      

 Influencerالتسوٌك االلكترونً بالمؤثرٌن  -      

   التسوٌك االلكترونً عبر الرسابل النصٌة و الصوتٌة -      

 التسوٌك االلكترونً عبر المكالمات و التٌلً سٌلز  -      

 التسوٌك االلكترونً بإعبلنات الفٌسبون الممولة    -      

   التسوٌك االلكترونً علً توٌتر -      

   التسوٌك االلكترونً علً بٌنترست -      

   التسوٌك االلكترونً علً انستجرام -      

 مارنالتروٌجٌة و النشر فً المنتدٌات و موالع البون المماالت  -      

 التسوٌك االلكترونً عبر الموباٌل  -      

 لتسوٌك االلكترونً علً اٌمو ا -      

 التسوٌك االلكترونً علً واتساب  -      

 التسوٌك االلكترونً علً جوجل ماب  -      

 التسوٌك االلكترونً علً ٌوتٌوب  -      
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 بالعمولة التسوٌك االلكترونً  :الخامس الجزء •

 

 عمل برامج التسوٌك االلكترونً الخاصة بن : الجزء السادس •

 

 ادارة موظفٌن التسوٌك االلكترونً و المبٌعات  :الجزء السابع •

 

 الربح من التسوٌك االلكترونً و الخدمات المصؽرة :الجزء الثامن •

 

   AMC Academy |عن اكادٌمٌة العالمٌٌن : الجزء التاسع •

 

 االكادٌمٌة عن -

 

 المؤتمرات و ارحبلت -

 

 لصص نجاح العالمٌٌن -

 

 ارباح و نتابج  واراء عمبلبنا -

 

 تصل بنا ا: الجزء العاشر •
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LearnWill  YouWhat  
•Intro to Amc World * 

 
كٌفٌة عمل متجر الكترونً من االلؾ للٌاء و تفعٌل  1.

 .الوكومٌرس  
 

-  plugins –االضافات  -الدومٌن و الهوست و الورد برٌس ))   

 eo((كل اضافة وممٌزات       

-w 

Woocommerce - insert header footer-yoast   

seo-web master tool –google analytics 

 

  WIKIو ال  Content Researcherو كٌفٌة استخدام اداة ال 

المستخدمة للظهور فً محركات  keywordsلتحدٌد افضل ال 

 . SEO   البحث االولً 
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 للوصول للجمهور  My Androidو  My Notificationو   My Siteلوة ادوات  •

 
   Admobزٌادة الزٌارات و تحوٌل المولع الً ابلكٌشن اندروٌد و تفعٌل االشعارات و الربح من           

 

  و جلب زٌارات كثٌرة Platformsللنشر علً كل ال  AMCاستخدام ادوات النشر من •

 

 لمولعنا و بشكل مجانً         
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انشاء الحمبلت من خبلل محركات البحث و  -2

 السوشٌال مٌدٌا 

 

عمل االعبلنات الممولة من خبلل كٌفٌة  •
Facebook Ads , GooGle Ads . 

 

االمثل و الوصول للعمٌل بألل االستهداؾ  •

 .تكلفة ممكن و الصً استفادة 
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ي  . 3 ج  ن 
ت 
را ج  ست 

ن  ت   ماركي 

 .خطة تسوٌمٌة كاملة كٌفٌة عمل •

 

للنشر علً  AMCاستخدام ادوات •

 –فٌسبون  –انستجرام  –توٌتر 

 بنترست  –اٌمو  –واتساب 

 

ادارة حسابات علٌهم بكمٌات كبٌرة  •

 .للوصول الكبر شرٌحة مستهدفة 
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 ماهو السٌو ؟ -4

 

 . AMC Content Researcher عنها اهمٌة اداة الكلمات المفتاحٌة وكٌفٌة البحث  -5

 

  On-page SEOللمولع  ًالسٌو الداخل -6

 

 .ارشفة المولع و المماالت  -7

 

 AMC Backlincksو اداة  Off-page SEOالسٌو الخارجً للموع  -8

 

9- SEO Campaign . 
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 .االستفادة من السٌو لتحمٌك ارباح عبر االنترنت  -10
 

 .  Viralو ماهو ال  Viralالربح من   -11
 

 Micro Nicheكٌفٌة اختٌار مجال مربح و التركٌز علً ال  -12
 

   AMC Article Maker ما هً المماالت الفٌرال و اهمٌة أداة -13
 

 .اضافة االعبلنات و طرٌمة تركٌبها  -14
 

 . CPAزٌادة ارباحن عبر عروض ال  -15
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16 .Affiliate Marketing  
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 الجزء األول 
 عن التسوٌك ممدمة 
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 لٌه تشتؽل فً التسوٌك و المبٌعات
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 لبل مانتكلم عند التسوٌك خلٌنا االول نعرؾ لٌه تشتؽل فً التسوٌك و المبٌعات •
 

 ..  تشتؽل فً التسوٌك و المبٌعات افضل النها افضل مهنة علً الكوكب ده الزم 

 

 ...  تدٌن وضعن .. الوحٌدة الً لما تمدرها تمدرن المهنة 

 

 ..  سنة سنن  15الجوكر الً شركات الكوكب كلها عندها مشاكل و انت و لو تبمً 

 

 ؟بٌعاملون علً انن صاحب الشركة النن فعبل صاحبها عارؾ لٌه و بٌمولوا علٌن عبمرٌنو  هتبللٌهم 

 

 -:حاجات اساسٌة  4الشركة 

 
 بشر                                 انتاج                                مالراس 

  

 .و مبٌعات تسوٌك                                     

 



  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 

 -:من االول واحدة واحدة تعالً نمشً مع بعض 

 
 .تسوٌمهبص التسوٌك بٌبدأ لبل االنتاج الننا فً عصر انتاج ما ٌمكن •

 

ٌعنً لو مدٌر التسوٌك لال كبلمه ٌمشً علً مدٌر االنتاج و دور مدٌر االنتاج ٌراضً التسوٌك •

 .الجمهور عشان التسوٌك ٌعرؾ ٌخاطب و ٌراضً 

 

 .و بالمثل المٌزانٌة هو الً بٌحطها اصبل الزم اصبل المنتج ٌظهر صح ٌعنً هنصنعه و نحطه جنبنا •

 

 .ده كمان هو الً بٌسعر و بٌروج و ٌوزع تخٌل  •

 

ٌعنً المنتج ٌطلع بكام دي بتاعه و ٌطلع لمٌن دي بتاعته و ٌطلع و ال أل اصبل دي بتاعته برضو •

 لوحده
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 :التسوٌك و المبٌعات هما الكنترول 
 

شاٌل الشركة علً كتفه و بٌحمك مبٌعات اخبلله وحشه او حتً طباعه سٌبة بس مثال لو مندوب مبٌعات •

بمبلٌٌن مش هتعرؾ ترفده عشان بتكسب منه و عشان لو راح لمنافسن هتخسر جزء من عمبلءن الحالٌٌن و 

 .المحتملٌن 

 

 !ده لو كوٌس .. ده انت ممكن متخلٌش و ال بنت فً الشركة و تسٌبه هو  •

• 

 من االخر اكل عٌش الشركة كلها مبنً علً ان الزباٌن الصح شافت المنتج بسبب التسوٌك و السٌلز 

 

 .خلص مع الزباٌن و دخل للشركة فلوس فهما روحهم فً اٌدن لوحدن الصح •

 

 .الولن علً حاجة الً ٌزعلن سٌبه و امشً هتروح اي شركة تمولهم و هللا انا هكسبهم فلوس تجربوا  •

 

زٌهم و سجل و بطالة و ترخٌص  2000ج م فً الشهر و بنت ب  2000مكتب ب ... الولن متروحش حته  •

 .زٌهم و كام كرسً علً كام ترابٌزه بمٌت صاحب شركة جٌب المنتج الً ٌعجبن و بٌع ٌا معلم  2000ب 

 

 الولن هات بس اللٌد و ادي الً دربتهم ٌكلموه ومتطلعش انت اال فً الموالؾ الصعبة  •

 عٌش دور السوبر هٌروو       
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 -:فكر و افهم 
 

 ...  فٌن عمولتً  Xرجع باع لــ  Y.... فٌن عمولتً  Yباع ل  Xان •

 

 السوقانت ملكش فً انت عاٌم فوق ... العمولة ؼلٌت = ؼلً المنتج •

 

 ..كله من الصٌن او عمارات او فنادق و سوللها ... هو العالم ده كله بٌصنع حاجة اصبل : سؤال •

• 

 .فالكوكب كله اصبل بٌاخد عمولة علً بعضه و احسن واحد بٌعرؾ ٌبٌع هو اكتر واحد هٌاخد عموالت 

 

****  و اؼلب البالً ادارٌٌن بٌاخدوا الحد االدنً لبلجور و مالهمش ٌد فً ارباحهم و بٌتخصملهم و ٌاخدوا بال•

 . 8و ٌصحوا الصبح الساعة 

 

او متجٌش اصبل و لاعد بالبوكسر و كباٌة المهوة و الدنٌا راٌمه  1او  12او  11انت باشا اول الكبلم معان •

 معان
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 انا مش هحكٌلن بمً عن الربح من النت 

 

 الربح من النت ان الشركة كلها بتكون ع النت دفع و استبلم الخدمة اونبلٌن و كله بنفس المبدأ الن 

 

 ..ٌاما شرحنا الكبلم ده و تمدر تعرؾ اكتر من خبلل التواصل مع صفحتنا و 

 

 .طٌب الولن علً حاجة روح اسأل اٌه هً المهن الً بتوصل صحابها ٌبموا ملٌاردٌرات 

 

 .هتبللٌها التسوٌك العماري و االختراع و البرمجة و البٌع المباشر 

 

 .طٌب اٌه هً المهنة المشتركة بٌن اؼلب الملٌاردٌرات 

 

 .هتبللٌها التسوٌك و البٌع المباشر 

 

فحاول تبمً مسوق ناجح النن لو دكتور شاطر و محدش ٌعرفن هتمعد جنب الحٌط 

 زي عالمٌٌن كتٌٌٌٌٌٌٌٌر سبمون وهتبللً نتابجهم و ارباحهم علً صفحتنا عالمً_خلٌن# و
  



 الجزء األول 
 عن التسوٌك ممدمة 

من خالل وضع مفِوم صامل و واحض مِدف امرشنة و امدسويق يبدأ  

 :امغرض من ثأ سيسِا 

 

 و هيف    –من مه معالء امرشنة  –امرشنة  اُدافما يه *           

 ثيوي امرشنة ان حتلق امِدف و امغرض من اوضاهئا ؟             

    جيب ان حكون مكذوبة ، بلغة بس يعة خداً  الاُدافُذٍ             

 سِةل             

 ان يكون مجيع امؼاملني  ---و الامه . امفِم من ػامة امياس             

 .   الاُدافيف امرشنة ػًل ػمل و دراية هبذٍ             
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رمغ  –من امليخجات واخلدمات وامرشاكت اجلديدة ثفضل % 75كرابة •

.  بذل هجود هبرية يف احباث امدسويق و امخعوير و الاخذبار و امخحليل 

 ُذا امفضل سببَ امدسويق ،

 

 -:ػًل ان ُذٍ ادلةل الاخرية حتخاج ايل ثفسري ظويل نٌل يًل  •

 

 .امدسويق يه كيادة لك اصاكل وضاط امرشنة وظيفة •

 

مس ئول امدسويق يه امبحر غن فرص جتارية خديدة / وظيفة املسوق •

 STP  ((Segmentation Targetingمرشنخَ مث يعبق حتليل 

Positioning  ))  يل وضع امًضاط امسلمي و اذلي هيدف يف امللام الاول ا 

 .نلرشنة يف املاكن امسلمي يف امسوق مث يدبؼَ ثعبيق املزجي امدسويلي
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   -:ال جيب ان يغيب غن ذُيم و ثفكريك ُذٍ املواػد الاساس ية # 

 

امؼمالء مث / جيب امرتنزي ػًل حتديد و مؼرفة مذعلبات ورغبات املس هتلكني 

ىرنز ػًل ثلبية ُذٍ امرغبات يف اموكت املياسب مع حتليق امرحب املياسب 

 . كلبضلك مٌاسب نلمس هتلكني و ملؤسس خم و 

ال ثؼخرب امدسويق ػًل اهَ فن ثرصيف مٌخجات امرشنة و حسب و ال ختلط 

غخرب امدسويق ػًل اهَ فن  ضدان، الهنٌل ياكدان يكوانن  امبيعمع  امدسويق بل ا 

خلق كمية خديدة غري مس بوكة ذات امهية نلمس هتكل ، فدساػد املس هتكل ػًل 

 .كمية انرب من معلية رشاء  ًلػان حيصل 
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 -:تجديد مزيج التسويق  ** 
ثفضل امرشاكت يف ادراك حليلة ان اسواكِا ثخغري لك مخس س يوات و ابمخايل 

سرتاثيجية الامس امراحبة خارسة اميوم ، و ذلا جتد هوػني من امرشاكت   ثصبح ا 

 ثكل اميت ثخغري 

 ثكل اميت ختخفي 

 

يل  P4يف امليظور اجلديد ثخحول امرابغية املدمية   -: C4ا 

 

أ و  Customer Needs and wantsيخحول ميصبح  Productامليخج # 

مل ثؼد املؼادةل مبيية ػًل فرض ما ميكٌم اهخاخَ و . حاخات و رغبات امؼميل 

صيؼَ نلؼميل من اخل رشائَ ، مثلٌل اكن احلال يف املايض ، بل ثعورت 

كٌاع امؼمالء احملمتلني مبزااي ما ثبيؼَ    .مخصبح مؼمتدة ػًل ا 
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او حلكفة اسؼار امؼميل و  Cost to the Userيخحول ميصبح  Priceامسؼر •

يل  ثلبية ظلباثَ ، مل يؼد الامر ملصوراً ػًل حلكفة رشاء ساهدوجش بل ثؼداٍ ا 

هخلال ايل املعؼم و حلكفة رهن امس يارة و سِوةل اموصول ايل املعؼم و  حلكفة اال 

ن مل يأ خذ أ والدٍ و اُهل  مل يؼد كرار امرشاء . نذكل امضؼور ابذلهب دلي امؼميل ا 

 .حمصوراً ػًل اجلييَ و ادلوالر الان فلط 

 

او مالمئة حاخات و  Convenienceيخحول ميصبح  Placementامخوزيع •

رغبات امؼميل ، أ ي ثلدمي ما حيخاخَ امؼميل يف اموكت املياسب هل و ابمضلك 

مل يؼد امؼميل حباخة نذلُاب ايل امسوق او دفع هلود ، مفع ...... اذلي يرحيَ 

 .الاهرتهت و بعاكات االئامتن مل يؼد احد مضعراً نذلُاب ايل اي ماكن نلرشاء 
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او احلوار و  Communicationثخحول مخصبح  Promotionادلػاية  •

امؼالكة امثيائية فمل يؼد الامر حواراً من ظرف واحد ػرب اػالانت معياء ، بل 

حتول ايل حوار زيايئ ػرب الاس امتع ايل اراء امؼمالء و ثؼليلاهتم ػًل امليخج او 

 .اخلدمة امللدمة هلم و ػًل وسائل ادلػاية و الاػالن و امخغليف 

 

ركر   م كان  ي  دي  ج  الق  ي  ول ا ن  المر 
ار  الق  ج  مكن  اي   و ي 

لي  السلعة  
ل و / ع عمي 

لي  ال
ث  ع ج  الخدي  ي  ركر  المر  ن  ي  ي  حي 

رًا ، ن  ت  دمة  كي  دمة  المق  الخ 

ة   هة و سعادت  ن 
رك   ي 
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 -:مراحل التسويق  ** 
 

 
   Market Researchابحاث السوق 1.

  Productتطوٌر المنتج 2.

  Pricingالتسعٌر 3.

   Distribution Channelsلنوات التوزٌع 4.

   Marketing Communication   التسوٌمٌة العبللات 5.

 

 
 “المرارات السلٌمة هً التً إعتمدت علً معلومات سلٌمة”
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 الجزء الثانً 
  Digital Marketingااللكترونً التسوٌك 
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 -:التسوٌك االلكترونً ماهو -

 
 موهبة ام علم ؟ و ما هو مدي اهمٌته لكل المؤسسات و االفراد ؟ الكترونًالتسوٌك هل •

 .مع بعض ما هو التسوٌك االلكترونً و خطواته و ادواره علً مستوي المؤسسات و االفراد سنكتشؾ •

 

 :االلكترونً التسوٌك 

 
وتوزٌع وتروٌج وتسعٌر المنتجات والخدمات فً بٌبة محوسبة متصلة باالنترنت   عملٌة تخطٌط وتنفٌذهو •

 .شاهد فٌدٌو تسوٌك الكترونً متكامل لتسهٌل عملٌات التبادل وتلبٌة طلبات العمبلء ، 

و هو فرع من فروع التسوٌك العامة و ٌطلك علٌه اٌضاً التسوٌك الرلمً و ٌعتبر فً الولت الحالً اهم اسالٌب 

 .التسوٌك 

ٌتمٌز التسوٌك االلكترونً عن التسوٌك التملٌدي بعدٌد من الممٌزات مثل سهولة الوصول للجمهور المستهدؾ 

 .و العدٌد من الممٌزات االخري  Survey دراسة السوقو سهولة جمع المعلومات و 
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 -:بداٌة التسوٌك االلكترونً 

 

و هً اول خدمة تجارٌة امرٌكٌة عبر االنترنت بإرسال عبر  Compuserveظهر التسوٌك االلكترونً عندما بدأت شركة 

م ، و بعد  1979البرٌد االلكترونً و تمدٌم عروض الدعم التمنً لمستخدمً اجهزة الحواسٌب الشخصٌة و كان ذلن عام 

عدة سنوات رأي احد رواد التسوٌك االمكانٌات الممكن استخدامها للتسوٌك عبر االنترنت ،و لد بدأ ذلن بالظهور فعلٌاً عام 

 & PC Flowerعندما لام ولٌم توبٌن بتمدٌم خدمات التتبع و الخدمات التسوٌمٌة عبر االنترنت من خالل شركته  1994
Gift . 

 
 -:التسوٌك االلكترونً فً مصر 

 

لمد تطور االمر كثٌراً فً االعوام االخٌرة فً مصر و اتجه لطاع كبٌر من رواد االعمال و الشركات للتسوٌك االلكترونً 

بعد مشاهدة حجم االرباح و الفوائد التً تعود علٌهم من تواجدهم علً المنصات االلكترونٌة ، و ظهرت العدٌد من 

الشركات المائمة علً التسوٌك االلكترونً فمط ال غٌر و متاجر الكترونٌة كثٌر مثل سوق و جومٌا و غٌرهم من المتاجر 

 .االلكترونٌة و شركات التسوٌك االلكترونً 
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 -:تسوٌك الكترونً فً السعودٌة

 
ٌتجه المؤشر العام فً الشرق االوسط و تحدٌداً السعودٌة للصعود فً مجال التسوٌك االلكترونً مع تواجد العدٌد 

من الشركات التً تتجه االن لتسوٌك خدماتها عبر االنترنت و عبر منصات السوشٌال مٌدٌا المختلفة مما ٌجعله من 

 .اكبر المجال تطوراً و صعوداً بالمملكة 

 

 -:التسوٌك االلكترونً نجاح 

 
موظفٌن فمط ، و فً عام  5تم انشاء المتجر االلكترونً سوق كم فً دبً و كان ٌعمل به  2005اكتوبر  5فً 

 3000ملٌون دوالر و ٌعمل به ما ٌمرب من  650استحوذت امازون علً سوق كم بصفمة تُمدر لٌمتها  2017

 !موظؾ ، و كل هذا النجاح سببه التسوٌك االلكترونً فمط 
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 -:ناجحة فً التسوٌك االلكترونً مجتمعات 

 

 AMC Academyاحمد ماهر ربٌس مجلس ادارة /م: المؤسس 
 
 .التخصص الربٌسً تسوٌك الكترونً لبلعضاء مسولٌن فً كل المجاالت  –

 
 .منتشرٌن فً كل مكان حول العالم  –

 
ارباح و نتابج فً التسوٌك االلكترونً و  عضو ٌعملون فً التسوٌك االلكترونً و ٌحممون 3500بها اكثر من  –

  الربح من االنترنت

 

–  ً  تمدم الرابطة و االكادٌمٌة كورسات تسوٌك الكترونً مع الوي ادوات التسوٌك حصرٌا

 

هً شركة مرخصة من وزارة االتصاالت المصرٌة ، معتمدة من نمابة التجارة و التسوٌك االلكترونً و عضو و 

ؼرفة صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت و اتحاد الصناعات المصرٌة ، بتوفر حلول تسوٌمٌة مبتكرة من 

  خبللها تمدر تخلً البراند الخاص بن رابد فً مجالن
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س ري  ن  و الهوسث  و الوردي  ف  الدومي  عرت 
 ت 

•  Domain 

•  Hosting  
• Wordpress 
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1- Domain  

طاق   ن  او الن     الدومي 
 

ل  عك ، مي  هي    Souqاو   googleهو اسم موق 
ن  ت  ت 
، و 

داد  الامي   .... org.او  net.او  com.ب 
ي  

ال الد  مج 
س  و ال

ت  ي  ن  الي  ج اسم الدومي 
وض  ث  ان  ت  خ  ي 

ة  هدك 
سن  ي 

 
كون   ل ان  ي  ن  كلمة  واحدة  و من  الاف ض  ي  لمي 

ك
 او 
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 او الازاي نمدر نعرؾ ان ادومٌن متاح 
 

 دراسة التسوٌك االلكترونًو ٌمكنن معرفة المزٌد من خبلل 
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2- Hosting 

ج  
ن  ي  ة  او  الهوست  اك  ض  ط المكان   الاسن  سن  كل ي  ش  هو ي 

ي  
ف  الد  ي  ض  سن  ي 

كي   
واة ، ل خي 

م
ع و 

ات  الموق  ملف 

ث  و  ي  اي  وك 
ة ن  ن  الوصول الي  ري  اي  ع الر  طي 

سن  ي 

ري ث   ت  الات  ماً ب 
ضل داي  كون  من  ث  ان  ي  خ  لك ي  لد 

ي  
ع ن  راق  ، سرت  ت  ات  الاح  من  من  عملي  ، و مو 

ات   اب  ي  ل الي  ف   .ت 
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ج  •
ن  ي  ار الهوست  ي  ي 

ي  اح 
ا ت  ن  ب  ار الدومي  ي  ي 

عد اح   ت 
ها •

ن  ت  ار ت  ي  ي 
رة  للاح  ت  ركات  كي  د س  وح   ت 

ركة  • س الش 
ق  ن  من  ت  كون  الدومي  ث  ان  ي  وح  سي  ولا ي 

ج  
ن  ي  دمة  للهوست   الُمق 

ل • ن  و الهوسث  مي  دم الدومي  ق  ركات  ت  م س  ي 
ت 

ث   ت  لو هوسث  و  س  ودادي  و ب    هوسث  و  ج 
ور ي  ي   A2hostingو  ح 

لي  •
ل ع ن  دلي  كون  اسم الدومي  دًا ان  ي  هم ح 

الم
من  

اءة  س 
رض  من  اي  لة و الع  داد  وي  ت 

مخي 
ال

. 
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 !؟   Bandwidthما هو ال •
 

ث  • دوي  ات  ة   Bandwidth الي  اك  ض  ال اسن  ي  مج 
ن 

ات   اب  ي  ل الي  ف  هو معدل ت 
ل 
ث   م . الوي  ج 

خ
لك  ي  د 

عي  وت 
ي  عدد 

ا ن  روب  ها، مض 
اري  ب  مث  ر  ي  ي 

ع الي 
خة  الموق 

صف 

الث   ي  الع 
ة  مخددة  ون  ي  مي  لال مدة  ر  وار د  لال  الر  د 

هر واحد  .ش 
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 تصمٌم الموالع عبر الورد برٌس

 
 

مولعن االلكترونً علً شبكة االنترنت، ٌعتبر اصل ثابت من 

أصولن طوٌلة االجل، و تصمٌم الموالع عبر الورد برٌس هو احد 

 .العوامٌد االساسٌة لذلن االصل الثابت 

 

مع بعض كٌفٌة تصمٌم مولعنا عبر الورد برٌس و سنتعرؾ 

 .للتسوٌك االلكترونً تهٌبته

 

و  ، Domainو لكن من المهم ان تكون علً علم بما هو النطاق 

   Hostingاالستضافة 

 

 لشرح الوردبرٌس االنو تستطٌع مشاهدة الفٌدٌو التفصٌلً 
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 ؟ ((  WordPress)) ما هو الورد برٌس 
 
 .الورد برٌس هو عبارة عن نظام إلدارة المحتوي •

و هو برنامج مفتوح المصدر، ٌُمكن ألي شخص استخدامه •

بشكل مجانً تماماً، وذلن إلنشاء مولع إلكترونً أو مدونة 

 .إلكترونٌة

ووردبرٌس هو برنامج ٌمكنن تحمٌله و تنصٌبه على استضافة •

الموالع الخاصة بن، ومن ثم سوؾ ٌمنحن لوحة تحكم أو 

حٌث ٌمكنن من خبللها التحكم فً كل  ،Dashboardواجهة 

 .عنصر داخل مولعن

ٌعد ووردبرٌس أبسط الطرق وأكثرها شٌوعاً إلنشاء مولع وٌب •

 .أو مدونة

من موالع اإلنترنت تم إنشاءها من خبلل ووردبرٌس،  %32•

وهذا ٌجعله اآلداة والطرٌمة األكثر استخداماً فً إنشاء الموالع 

 .على مستوى شبكة اإلنترنت
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 -:كٌفٌة استخدام ووردبرٌس 
 

 .الهواهفً بداٌة األنترنت، كان تصمٌم و انشاء موالع اإلنترنت شٌباً معمداً بالنسبة لؽٌر المطورٌن و المطورٌن •

 
لتنسٌك النصوص وإنشاء  ”CSS“وإستخدام لؽة  ،”PHP“و  ”HTML“فكان ٌلزم كتابة المولع بعدة لؽات منها •

ٌموم المتصفح بمراءة وترجمة هذه األكواد الظهار المحتوى للمستخدم على هٌبة نصوص للمولع، ثم التخطٌطات 

 .وصور وجداول

 

 ،دلابك فمط 5على استضافة الموالع فً حوالً  WordPressأما الٌوم، ٌمكنن تثبٌت برنامج •

 

وبعد التثبٌت، ستموم بتسجٌل الدخول إلى مولعن باستخدام متصفح الوٌب الخاص بن، ثم استخدام محرر بسٌط إلنشاء •

 دون الحاجة إلى تعلم أي مهارات برمجٌة، –صفحات وٌب 

 .و من خبلل الووردبرٌس تستطٌع البدء فً بناء مولع الوٌب الخاص بن فً خطوات للٌلة جداً •
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ر*  لت 
 الكلاود م 

امالكود فلري يه خدمة ثؼمل اكبروهيس بني موكؼم و امرسفر اذلي جس خضيف •

ػليَ موكؼم، حير يمت ختزين امللفات امثابخة اكمصور وملفات اجلافا يف 

رسفرات خمخلفة مٌدرشة حول امؼامل، وهبذا يؼمل ػىل ختفيف اذلل ػىل املوكع 

 .  وامرسفر ويلوم بدرسيع فذح املوكع

 

 مزااي الاس خخدام•

الكود فلري دلهيا رسفرات بروهيس مٌدرشة يف أ ماهن خمخلفة : حتسني نفاءة املوكع•

ىل  حول امؼامل، وغيدما يلوم امزائر بفذح املوكع يمت ثوحهيَ بواسعة امربوهيس ا 

 .أ كرب رسفر، مما حيسن رسػة امعلب وفذح املوكع

 

انء : حٌلية املوكع• س خخدام بياانت من مضاريع ا  ثؼمل ػىل حٌلية موكؼم وذكل اب 

ذا اكن  Honey potامؼسل  حير ثلوم بخصفية بياانت امعلب وثصييفِا ا 

 Maliciousامعلب ضار 
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 .ثلوم الكود فلري حبٌلية املوكع من امرسائل املزجعة : حٌلية من امرسائل املزجعة•

 

ذا اكن هجازك مصاب بربانمج ضار•  .ثيبيَ زوار املوكع ا 

 

ي سبب ألحبير مو ثوكف خمدم املوكع غن امؼمل  ،Offlineثوفري خدمة ثصفح املوكع •

 .يلوم الكود فلري بخوفري وسخة خمزهة مؤكذة نلموكع

 

س خخدام املوارد•  .حير يللل من امعلبات ػىل اخملدم امخلليل من ا 

 

ا• حصائيات غن زوار املوكع، وهلل امبياانت امضارة وغرُي  .ثوفر ا 

 

 cPanel غن ظريق موحة امخحمك Cloud flare سِوةل ثفؼيل•
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ها *  ل علن  عدب 
والث  و الي 

الق   
نٌل ارشان ابالػًل ، اغلب مواكع الاس خضافة ثوفر كوامب •

 .وردبريس خاُزة ملوكؼم مبارشة 

 

 ُو الافضل جمااًن مؼمل مذجر امكرتوين  Wpكامب اوصن •

 

 و افضلِم مالس خخدام  Pluginsاضافات ال •

 

•Insert Headers and Footers 

 

•Google XML Site Map 
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 الجزء الثالث 
 SEOالتسوٌك االلكترونً و السٌو  
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 االلكترونً باختٌار النٌتش و بداٌة المولعالتسوٌك 

 

لراءة هذا الممال الذي ٌحتوي علً علٌن كنت تبحث عن أولً خطوات للربح عبر االنترنت فٌجب ان 

 . اسرار و استراتٌجٌات الول مرة فً مجال التسوٌك االلكترونً باختٌار النٌتش و بداٌة المولع

 

التسوٌك الستخدامه فً  كٌفٌة اختٌار نٌتش مربح و استهدافه و بناء مولعنتستطٌع مشاهدة فٌدٌو 
   االلكترونً

 

 Nicheماهو النٌش ؟ 
 

 .بشكل عام هو المجال الذي سوؾ نختاره لشركتنا او مولعنا 

 .مثبلً نٌش المبلبس و الموضة او استهداؾ مجال االحذٌة 
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 ماهو المٌكرو نٌش ؟ 

 
 Am Aritcle Makerو هو ما سنركز علٌه اكثر هنا بإستخدام اداة •

 
 .المٌكرونٌش هو جزء من نٌش عام ، اي ال ٌوجد اي نٌش بعده•

 

نٌش االحذٌة الطبٌة للرجال ، هذا مجال متخصص جدا و بالتالً ٌعتبر : مثبلً 

 .مٌكرونٌش 
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 -:اختٌار الماٌكرونٌش 

 
 .لم بأختٌار مجال او تخصص او ماٌكرو نٌش لمولعن ٌكون مهما للناس و علٌه عملٌات بحث جٌدة نوعاً ما •

 

 .إختٌار المجال الخاص بن و احرص علً ان ٌكون للٌل او متوسط المنافسة•

 

كلما للت المنافسة كلما زادت فرص نجاح مولعن و هذا هو السبب اننا سنموم بإختٌار ماٌكرونٌتش لبلبتعاد عن •

 .المنافسة و وضع اول حجر اساس الربح عبر االنترنت 

 

 .حاول ان تختار ماٌكرونٌش ٌثٌر اهتمامن و ال ٌشترط ان تكون خبٌرا به لكن علً االلل ان ال ٌكون ممبل لن •

 

 .هو اخر تصنٌؾ و لٌس له أي تصنٌفات فرعٌة اخري  Micro Nicheالماٌكرو نٌش •
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 الرابعة و التً تساعدن بعد ان تكتب الكلمة المفتاحٌة المستهدفة  AMC Article Makerاستخدم اداة •

 
المفتاحٌة و بعد ذلن العناوٌن الفرعٌة لكل العناوٌن الربٌسٌة و ٌنزلها فً الكلمة   Titleتستخرج لن •

 تم استخراجه سابماً الذي   Titleبها هو ال الخاص   H1الممالة التً داخل   H2صورة 

 
 .و صورة فً الممالة ثابت   HTMLكما انها تضٌؾ المسم و الوسم و •

 

 .اختٌارن الصحٌح من البداٌة للمجال او النٌتش المستهدؾ هو اول حجر اساس للربح عبر االنترنت •
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 السٌوالتهٌبة لمحركات البحث و 
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 SEO SEM التهٌبة لمحركات البحث و السٌوالتسوٌك االلكترونً عبر  أفضل طرق
 

  معنً التهٌبة لمحركات البحث و السٌوما 

 

 SEOفً البداٌة دعونا نعرؾ ما هو السٌو 

 
 Search Engine Optimizationهو اختصار ل السٌو  -   
 

  Googleمثل  تحسٌن محرن البحث او تهٌبة المولع لمحركات البحثبمعنً  -    

 

 Yandexو  Bingو      
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   AMC بأستخدام ادوات(( اورجانٌن  ))الحصول علً زٌارات عدٌدة طبٌعٌة •

 

مثل ادوات توٌتر و بنترٌست و انستجرام و منصات الموباٌل ماركتٌنج واتساب  •

 ماسنجرو اٌمو و تلٌجرام و 

 

 .فً الولت الحالً  التسوٌك االلكترونً هً اهم ادواتو •

 

   AMC Content بأستخدام ادوات تحسٌن المولع داخلٌا و خارجٌا و•

Researcher  للمحتوي 

 

العناوٌن الربٌسٌة و الفرعٌة للمماالت الستهداؾ   AMC Article Maker و أداة

 .و كتابته و التً تفٌد فً مجال التسوٌك االلكترونً عبر تهٌبة محركات البحث 
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 عنهاالكلمات المفتاحٌة و كٌفٌة البحث  

 و هانتمكن من خبللها اٌجاد النٌش المناسب و المربح  SEOهانحتاج مجموعة برامج هاتساعدنا فً ال •
و من اهم هذه االدوات و الكلمات المفتاحٌة التً ٌكون علٌها نسبة بحث شهري كبٌر و المنافسة علٌها سهلة •

 AMC Content Researcherهً اداة 

 

 -:أفضل و اشهر ادوات البحث عن كلمات ربٌسٌة •
Mozbar  ًمجان                                     Moz Keyword Explorer  ٌوم  30مجانا لمدة 

 
Ahrefs  مدفوعاٌام و بعد ذلن  7مجانً لمدة     Kwfinder  مجانامرات بحث ٌومٌا  5مدفوع ، و لكنه ٌتٌح 

  
NeilPatel  مجانا بالكامل                           Google Ads Keywords  

 
Answerthepublic                                 Keywordtool                 Google correlate 

 
Google trends                                     WordStream                         Jaaxy 
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Soovle                                                SeoCockpit                         Serpstat 

 
SECockpit                                  GooGle Search Console 

 
 من خبلل تلن االدوات سنستطٌع الحصول علً معلومات حول الكلمات المفتاحٌة و التجسس •

 
 . علً المنافسٌن و الحصول علً افضل باكلٌنكات لمولعنا      
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   -:مربح  Nicheالبحث عن •

 
التً ٌتم (( الكلمات المفتاحٌة ))  Keywordsٌجب االول البحث عن النٌش المربح من خبلل معرفة ال •

علٌها ، و من االفضل ان ٌكون معدل سعر النمرة بها مرتفع ، و معدل سعر النمرات البحث عنها ، و 
 . CPCالبحث من ، الفضل طرق معدل البحث عنها مرتفع 

 
 .مستوي المنافسة فً ذلن المجال معرفة •

 
التً نستطٌع من خبللها تحدٌد ، و أفضل المجاالت التً ٌتم البحث عنها   Wordstreamمولع ٌمدم •

 .المجال او النٌش الذي ٌكون مربح و ٌتم العمل علٌه 
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البحث عن النٌش و الكلمات المفتاحٌة و معرفة اسعار الكلمات  Kwfinderنستطٌع من خبلل مولع •

المفتاحٌة للمعلنٌن علً جوجل ادسنس و مستوي المنافسة و معدل البحث عن الكلمة المفتاحٌة و النتابج 
 .المتصدرة 
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 (( Long Tail Keyword )) -:كلمات الذٌل الطوٌل •

 
هً عبارة عن الكلمات المفتاحٌة المركبة من عدٌد من الكلمات •

 .لتسهٌل استهدافها 

 

 

 -:شراء الدومٌن •
 
االفضل  ان ٌحتوي الدومٌن علً الكلمة الربٌسٌة التً سنركز من •

 .علٌها 
 

و هو االفضل بخصوص  com.ٌجب ان ٌكون الدومٌن بإمتداد •

 .محركات البحث 
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   page SEO-Onالسٌو الداخلً للمولع  
 -:الداخلً للمولع  Seoاختٌار المالب و عبللته بال •
 
 .ٌجب ان ٌكون المالب سرٌع •
 
 google speed insightأو  Gtmatrixاختبار سرعة المالب من خبلل مولع •

  
 mobiletest.meاختبار سرعة المولع علً الموباٌل من خبلل مولع •
 
لالب مدونة االرباح : أفضل الموالب للسٌو المناسبة للتدوٌن و تستعمل بلوجر •

 .ام و لالب السٌو بلس و لالب جً 
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 -:أكواد المٌتا تاج و اهمٌتها •
 
 .لضمان ظهورن فً نتابج البحث االولً لجوجل ٌجب ان تتواجد اكواد المٌتا تاج •

 
 .تتواجد اكواد المٌتا تاج فً البلوجر اسفل الهٌد •
 
 ٌجب ان ٌتواجد  كود العنوان و ٌجب ان ٌتواجد به الكلمة المفتاحٌة  -1•

 .  البحثحتً ٌظهر فً محرن حرؾ  70من االفضل ان ال ٌتخطً ال و            
 حرؾ  155و ٌفضل ان ال ٌتخطً  – Meta Description –كود الوصؾ  -2•
كود مٌتا كٌورد ، نستخدم فٌها الكلمات المفتاحٌة الخاصة بالمجال او النٌش ، و  -3•

لكن االن جوجل اصبح ال ٌهتم بها النه ٌستخدم نظام الذكاء االلكترونً لمعرفة 
 .الكلمات و المحتوي 
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  freemetatag generatorلمعرفة االكواد و طرٌمة كتابتها نستطٌع الدخول الً •
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 (( AMC Article Maker )) -:اهمٌة الكلمات المفتاحٌة فً عنوان الممالة •

  
  h1 – h2 – h3ٌفضل ان تتواجد الكلمات المفتاحٌة فً الهاش واحد و اثنٌن و ثبلثة •
 
الرابعة و التً تساعدن بعد ان تكتب الكلمة المفتاحٌة المستهدفة ،  AMC Article Makerاستخدم اداة •

الكلمة المفتاحٌة و بعد ذلن العناوٌن الفرعٌة لكل العناوٌن الربٌسٌة و ٌنزلها فً   Titleتستخرج لن 

الذي تم استخراجه سابماً ، كما انها تضٌؾ   Titleالخاص بها هو ال  H1داخل الممالة التً  H2صورة 

 . ثابت و صورة فً الممالة  HTMLالمسم و الوسم و 
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 -: CTRكٌفٌة كتابة عنوان ٌحصل علً اكبر نسبة نمرات •
  

 .و هو نسبة النمر للظهور  CTRال 
 

 ٌجب ان ٌكون الكبلم ٌثٌر فضول الزابر من خبلل الكلمات الممٌزة 
 

 . و ٌجب ان ٌكون الدٌسكربشن ممٌز و ٌجلب انتباه الزابر 
 

 .حرؾ  70و ان ال ٌتخطً عنوان الممال اكثر من 
 

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 



 -:و عبللتها بتصدر محرن البحث  session durationال •
  

السٌشن دٌورٌشن هو الولت الذي ٌمضٌه الزابر فً المولع و ٌتم احتسابه بعد دخول الزابر من صفحة الً 
 اخري علً المولع ، و ٌكون الولت الذي لضاه علً الصفحة الثانٌة هو الذي ٌتم احتسابه من خبلل جوجل 

 
 .  لزٌادة ولت لضاء الزابر علً المولع ٌتم اضافة فٌدٌوهات الً المولع 

  
   -:او معدل االرتداد و كٌفٌة تخفٌضه  Bounce Rateماهو ال •
  

 اذا دخل الزابر الً مولع و خرج منه سرٌعا جدا و دخل مولع اخر ، هذا هو ما ٌسمً معدل االرتداد
 .لتخٌض معدل االرتداد هو دخول الزابر الً المولع و ٌتوجه بعده الً صفحة اخري فً نفس المولع 

  
 .تحسٌن المولع داخلٌا ٌخفض معدل االرتداد مما ٌحسن ظهوره علً جوجل 

و ٌتم تحسٌن المولع داخلٌا بأضافة روابط اخري داخل نفس الممال او نفس الصفحة للدخول الً صفحة 
 .اخري 

  
 .نستطٌع معرفة معدل االرتداد لمولعنا من خبلل جوجل اناالتٌكس 
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   -:كٌفٌة تحسٌن الصور داخلٌا للحصول  علً زٌارات من محرن البحث الخاص بالصور •
  

 .ٌجب ان تكون الصورة جدٌدة و خاصة بنا و لٌس لها حموق نشر او لم ٌتم نشرها من لبل 
 .و هً من اسهل الطرق لجلب زٌارات من محرن البحث الخاص بالصور 

  
 verexifو من الممكن معرفة اذا كانت الصور لها حموق ملكٌة او محمٌة من خبلل مولع 

  
 -:الكلمات المتعلمة و كٌفٌة استخدامها بطرٌمة صحٌحة •
  

 .  هً كلمات توضح و تكمل الكلمات الربٌسٌة حتً ٌتم لراءتها و فهمها من خبلل روبوتات جوجل 
 أو ناٌل باتل  ahrefs و نستطٌع معرفة الكلمات المتعلمة من خبلل مولع 
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  kingContent is the -:كتابة ممالة تحترم شروط السٌو •
االلل للتصدر فً محرن البحث حرؾ علً  1500ٌجب ان ٌحتوي الممال علً عدد من الكلمات اكثر من •

google  
 
 .كما ٌتم التركٌز علً الكلمات المفتاحٌة و الكلمات التعلمة •
 
 .و كتابة محتوي افضل منها ((  Content Researcher اداة)) دراسة محتوي المنافسٌن •
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 H2  ((AMو العناوٌن الفرعٌة  H1ٌجب ان تكون الكلمة المفتاحٌة فً العنوان و ٌكون العنوان بصٌؽة •

Article Maker  )) 
 
 Altٌجب ان ٌحتوي المحتوي علً صور حصرٌة لٌس لها حموق ملكٌة و تكون الكلمة المفتاحٌة فً ال •

tag  للصورة. 
 
 .من االفضل اضافة فٌدٌو فً الممال لتحسٌن ولت بماء الزابر فً المولع •
 
 Bounce Rateو تحسٌن ال   Seoلتحسٌن ال ((  internal link)) اضافة روابط داخلٌة للمولع •

 
بعناٌة فابمة النه هو الذي ٌظهر فً جوجل و ٌجب ان ال ((  Description)) ٌجب ان ٌتم كتابة الوصؾ •

 كلمة 250ٌتخطً 

 
 .و تحتوي علً الكلمة المفتاحٌة     
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 أرشفة المولع و المماالت 
 -:تعدٌبلت هامة علً لالب بلوجر و الوردبرٌس • 

  
اول الخطوات التً ٌجب المٌام بها فً المدونة الجدٌدة ، الدخول علً البارامتر •

  Enableالً ((  Description)) ثم الدخول علً الرٌسٌرش و تعدٌل الوصؾ 

 .و كتابة وصؾ جٌد ٌحتوي علً الكلمة المفتاحٌة 
 
 .عند كتابة المماالت ٌتم تعدٌل الوصؾ فً كل صفحة •
•  
  – Plugins – Yoast SEOٌتم اضافة  WordPressأما بالنسبة لمستخدمً ال •

      
 .من ثم تعدٌل االعدادات الخاصة بها وتفعٌلها و      
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   -:  MapSite انشاء خارطة المولع •
 
 و نضع به مولعنا  XML Site Map for bloggerانشاء المولع الخاص بنا ، نذهب الً مولع بعد •

 الخاص بنا و الذي  Sitemapو من ثم ٌظهر لنا رابط ال  generate sitemapنضؽط علً و      
 فً االرشفة سنستخدمه      

 
 .ٌتم ارشفة مولعنا بشكل تلمابً  Yoast SEOلمستخدمً الوردبرٌس ، فمن خبلل اضافة أما •
 
 Web Master tools  GooGle -:ادوات مشرفً الموالع و ارشفته فً جوجل •
 
 .ٌتم اضافة المولع الخاص بنا و تأكٌده و تفعٌله  Google search Consoleخبلل اداة من •
 .الخاص بنا   SiteMapثم نضٌؾ ال •
 .حتً ٌكتشفه جوجل  Search Consoleكل ممال جدٌد ٌتم أرشفته بطرٌمة ٌدوٌة من خبلل •
 .الموالع الجدٌدة تحتاج ٌومٌن او ثبلثة حتً ٌتم االرشفة •
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و اذا ظهرت كل ((   : Siteرابط مولعنا))  اذا تم االرشفة ام ال ، نذهب الً جوجل و نكتب لمعرفة •

 .المماالت و روابط المولع ٌكون دلٌل علً نجاح عملٌة االرشفة فً جوجل 
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   -:إضافة المولع لجوجل انالتٌكس •
 
 .و الكلمات المفتاحٌة التً تأتً لنا بترافٌن نعرؾ المعلومات مهم جدا لكل مولع جدٌد حتً •
 
 . و مدة بماء الزابر فً المولع و معدل االرتداد للزابر •

 
 . مجانا و اضافة مولعنا الٌه  Google Analyticsٌتم انشاء حساب عبر •

 
 .اضافة الكود الخاص بالتتبع •
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   -: Bingالً محرن البحث المولع اضافة •
 
 .ٌأتً محرن البحث بٌنج فً الترتٌب الثالث بعد جوجل و ٌوتٌوب •

 
 .من اهم محركات البحث فً امرٌكا و كندا تحدٌدا •

 
 .النشاء حساب فً البٌنج ٌجب ان ٌكون لدٌنا حساب علً الهوتمٌل •

 
 . Bing webmaster toolsثم ندخل علً •
 
 .الخاص بنا  sitemapثم نضٌؾ رابط المولع الخاص بنا ، و بعد ذلن اضافة رابط ال •
و  modifierو بعد ذلن  themesفً حالة البلوجر نضؽط علً  –ثم نأخذ الكود و نضٌفه فً مولعنا •

و  Yoast Seoأما فً حالة الوردبرٌس ندخل علً اضافة  -  Saveاسفل الهٌد نضٌؾ الكود و نضؽط 

 . Bing Verification codeو نضٌؾ الكود اما  webmaster toolsبعد ذلن 
•  
 .اٌام تمرٌبا  7تتم االرشفة خبلل •
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 -: Yandexارشفة المولع فً محرن بحث •
 
 .و هو ٌأتً فً الترتٌب الرابع او الخامس من محركات البحث و هو خاص اكثر بروسٌا •
 
  Yandex Webmaster toolsٌتم اضافة مولعنا الً •

 
 .و بنفس الطرٌمة ٌتم اضافة الكود الً مولعنا •
 
 .و هو ٌفٌدنا بجلب زٌارات من محرن بحث ٌاندكس •
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 Off Page SEO -السٌو الخارجً للمولع 
 
 

 -:اضافات مهمة ٌجب تنصٌبها •
 

 ٌوم  30و هً اداة مدفوعة و لكن ٌمكن انشاء حساب مجانً علٌه للتجربة لمدة  Mozاول اداة معنا من •

 
 .من خبللها نستطٌع عمل تتبع لمولعنا ، ٌتم اضافتها الً المتصفح الذي نستخدمه •
 
• ً  ٌتم  من خبللها تحلٌل بعض البٌانات مثل االوثورٌتً و هو ما سوؾ نعرفه الحما
 
 .اضافتها الً المتصفح كذلن و هً مجانٌة ٌتم    SEO Extensionاداة •

 
 .تفٌدنا فً تحلٌل المولع او الصفحة الخاصة بنا و ٌمدنا بالمعلومات التً نحتاجها لتحلٌل مولعنا •
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 ((   الرابعة  BacklincksAMCأداة ))   -:و اهمٌتها و انواعها  Backlinksالروابط الخلفٌة •
 
البان لٌنن او الروابط الخلفٌة ، هً تلن الروابط التً تشٌر الً مولعنا سواء كانت روابط فً مماالت •

خارجٌة او روابط فً تدوٌنات اخري او روابط علً ببلتفورم السوشٌال مٌدٌا فٌسبون او توٌتر او 
 انستجرام او بنترٌست

 نستطٌع عمل مدونة ورد برٌس اخري ببٌانات ؼٌر بٌاناتها االصلٌة AMC Baclincksو من خبلل اداة •
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 و نرفع علٌها عدد ال نهابً من الفٌدٌوهات و المماالت مما ٌمكننا من الحصول علً عدد زٌارات بمٌمة •

 

 .ربع عدد المماالت الموجودة فً المدونة بصورة مجانٌة      

 

كما ٌمكننا استؽبلل هذا المولع و عمل بان لٌنن داخله الي مولع اخر و تحوٌل الزوار علً حسب نوع •

 .الفٌدٌو 

 

برنامج البان لٌنن هو ٌنشًء محتوي فٌرال علً مدونة بكمٌات كبٌرة و عدد روابط كثٌرة ٌمكننا •

   CPAاستخدامها فً 

 

 .فً عروض الفبلش ببلي مثبل ، او فً االفٌلٌٌت ان خصصنا المولع فً اتجاه نٌتش محدد فمط •

 

كل المطلوب البحث عن نٌتش ثم البدء فً حمن المماالت و تحوٌل كل الروابط الً المسم و الممالة •

 .المخصصة فً مولعنا 

 

 



 
و هو االكثر شهرة و ٌكون فً صٌؽة رابط ٌشٌر الً مولعن ، سواء  Anchor Textالباكلٌنن النصً •

 . ANCHOR TEXTكان الرابط مباشرة او ال 
 
الباكلٌنن من خبلل الصور و هو اضافة لٌنن المولع الً صورة و عند الضؽط علً الصورة ٌتم التحوٌل •

 .الً مولعن 
 
 .و هو من الوي الباكلٌنن الذي ٌكون له مصدالٌة من جوجل  gov.الباكلٌنن الحكومٌة •
 
 .و هو الذي ٌأتً من موالع تعلٌمٌة تشٌر الً مولعنا  edu.الباكلٌنن التعلٌمٌة •
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 -:الفرق بٌن الباكلٌنن دوفولو و نوفولو •
 
هو رابط ٌموم بإعطاء االوثورٌتً الً الموالع الموالٌة او التابعة اذا كان المولع  Do Followالباكلٌنن •

 .جٌد بالنسبة لجوجل سٌعطً مصدالٌة لمولعنا و هو االفضل 
 
 . فهو رابط ال ٌعطً اوثورٌتً للمولع او الرابط المعٌن هو فمط ٌشٌر الٌه  No Followاما باكلٌنن •
 
 .و ٌجب المذج بٌنهم علً مولعنا مع التركٌز علً الدوفولو اكثر •
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 -:الدومٌن اوثورٌتً و البٌج اوثورٌتً •
 
 Domainو   MOZ  ،Page Authorityهً وحدات حسابٌة خاصة بشركة •

Authority  

 
 .الخاص بمولعنا  SEOو هً من ضمن ادوات تحسٌن ال •
 
 . 100الً  1البٌج اوثورٌتً هً تحلٌل للصفحة الخاصة بنا من •
 
 . 100الً  1الدومٌن اوثورٌتً هو تمٌٌم للدومٌن الخاص بنا من •
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علً المتصفح الخاص بنا و عند عمل بحث علً كلمة   MOZبعد تنصٌب اداة •

مفتاحٌة معٌنة سٌظهر لنا فً نتابج البحث لوة الدومٌن اوثورٌتً و البٌج اوثورٌتً 

علً جوجل ، و سٌساعدنا ذلن علً معرفة االماكن المناسبة للحصول علً 
 .الباكلٌنن الموي 
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 -:الروابط الضارة و كٌفٌة معرفتها •
 
او ؼٌر  – Spam –هً تلن الروابط التً تأتً بطرق ؼٌر شرعٌة •

معترؾ بها عند جوجل و هً تضر مولعنا و تأتً بنتٌجة سلبٌة 
 .علٌه 

 
مثل تلن الباكلٌنن التً ٌتم شراءها من موالع تكون ُمعالبة من •

 .  جوجل 
 

و الباكلٌنن من موالع بٌع المخدرات او الخمور و الحبوب •

 . المنشطة عموما 
 
 .  تبادل الروابط بٌن الموالع و هو مكشوؾ بالنسبة لجوجل •
 
 Spam Scoreو نستطٌع معرفة الباكلٌنن الضار من خبلل  اداة •

و هو ٌعرفنا اذا كان الباكلٌنن ٌأتً من مولع معٌن  Mozمن 

 .فٌصبح سبام و ضار لمولعنا و بالتالً نبتعد عنه 
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 -: Social Signalالسوشٌال مٌدٌا و اهمٌة ال •
  
و هً االشارات التً نحصل علٌها من موالع التواصل االجتماعً و التً تعطً •

 . SEOمصدالٌة للموالع الخاصة بنا و تفٌد فً تحسٌن ال 
من خبلله ٌتم اضافة لوابم السوشٌال بشكل رابع   Addthis.comاضافة من مولع •

علً مولعن لمشاركة المماالت  و المحتوي الموجود من مولعن الً السوشٌال 
 .مٌدٌا 

 
 -:تحلٌل المولع و مراجعة اخطاء السٌو •
 
  SEO SiteCheckupنستطٌع تحلٌل و مراجعة مولعنا  من خبلل مولع •
و ٌمكن من خبلله تحلٌل السٌو فً مولعنا و معرفة النماط المحتاجة تعدٌل و تحسٌن •

 .و نماط الموة 
 
تستطٌع عمل  Woorank.comهً اداة  SEOمن االدوات الممٌزة اٌضا لتحلٌل ال •

 . تست علً مولع معٌن مرة واحدة ٌومٌا بشكل مجانً 
 .  نستطٌع من خبللها مراجعة االخطاء علً مولعنا و تحسٌنها •
•  
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 تحلٌل زوار الموالع و إرسال االشعارات علً المتصفحات و تطبٌمات االندروٌد 
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https://التسويق-الالكتروني.com/تحليل-زوار-المواقع-و-إرسال-الإشعارات-ع


ي 
 
 :من  نتمكنهذا الجزء ف
 

ء عن زواره• ي
 إدارة الموقع ومعرفه كل ش 

 تفعيل باك لينك •

 الكسب من الموقع•

 اإلعالن له•

 للموقع   Rules – action – conditionطريقه وضع  •

فهنا ٌتم طلب هذه المعلومات من الزوار ( ألخ .... إهتمامات  –مدٌنه  –بلد )كل شخص ٌدخل للمولع ٌكون له معلومات  

  ومعرفه إهتماماتهم وعدد زٌاراتهم للمولع ومدتها
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إضافة إعبلنات للمولع تجعل الزابر ٌنمر علٌها بنسبه أكبر من النسبة الطبٌعٌة وكسب النماط منها وإمكانٌه بٌع •

 النماط لموالع أخرى 
 
 عن المولع    analyticsإجراء •

 
 المولععن الروابط الموجوده فً   analyticsإجراء •

 
 الجمهورمعرفة مولع •

 
ً معرفه خط سٌر الزابر للمولع وتحرٌن الزابر للمولع وفماً ألوامر أخترناها •  مسبما
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 : siteإضافة : أوال 
 

 :  Verifiedوالمستخدم   freeالفرق بٌن المستخدم 

 
 فً الحالتٌن ٌمكنن إنشاء مولع

 فً الحالتٌن ٌمكن اإلعبلن على المنصة
 فً الحالتٌن ٌمكن كسب المال من المولع

 الحصول على خمسة موالع  profitالحصول على مولع واحد فمط بٌنما مستخدم  freeٌمكن لمستخدم 
 roll 50ٌحصل على   profitومستخدم   RULESعلى   freeال ٌحصل مستخدم 
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 :ٌمكنن معرفه تفاصٌل عن 

 
مكان الزوار ونوع متصفحاتهم ونوع األنظمه المستخدمة فً  أجهزتهم وبلدهم ومنطمتهم  وأبعاد شاشه أجهزتهم  •

 – browsersونوع معالج أجهزتهم ومن خبلل هذه المعلومات ٌمكنن اختٌار الزوار المستهدفٌن لمولعن 
platform – counties – cities- regions)  (screen resolutions – processor cores – gpu – 

 
 وموافمتهمعرفه توزٌع الجمهور على الخرٌطه وتتبع مولع الزوار وتحركاتهم بعد الحصول على أذن الزابر •

 
 حدهمعرفه عدد الزوار لكل صفحه من صفحات المولع وتحلٌل لكل صفحه على •

 
 لتطبٌمهامن هذه المعلومات   copyٌمكن لحصول على نسخه •

 
   analyticsٌمكن مشاهده صفحات المولع كل صفحه على حده ومعرفه تفاصٌل كامله عنها وٌمكن أٌضا عمل  •

 وبالتالً ٌمكن توزٌع الجمهور من خبلل بٌانات المولع وٌمكن تحمٌل هذه البٌانات المطلوبه من الزوار
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   edit http --- save  ----- refreshفً   headوسم المدونه بنسخ الكود ولصمه لبل ٌتم تفعٌل 

 
 تؽٌٌر السمه فً المدونة ٌحتاج إل تعدٌل الكود مره أخرى: مبلحظه 
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   edit http --- save  ----- refreshفً   headوسم المدونه بنسخ الكود ولصمه لبل ٌتم تفعٌل 

 
 أخرىتؽٌٌر السمه فً المدونة ٌحتاج إل تعدٌل الكود مره : مبلحظه 

 

 .Actionsال و ،   Conditionsال و،  Rulesال 

 
 :لبل أي حاجة ،، هندٌكوا نبذه عن كام حاجة كده 

 
مثبلً انت عاٌز تستهدؾ ناس فً أي دولة ،، بتمدر .. على الخرٌطةتشتؽل بتمدر  freeبتاعن  accountإن إنت لو   -1

 . محددةتدوس على الخرٌطة ، لٌن عدد مرات 

 

 تعرؾ كل حاجة عن الدولة دي  -2

 

 كل حاجة عن الشركات فً الدولة دي وتعرؾ  -3

 

 . excel , PDFوبتعرؾ كمان الشركات نفسهم وتمدر تحمل الكبلم ده فً   -4
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 لو انت طبعاً عاٌز تستهدؾ شركة فً مكان معٌن ،، تمدر تستهدؾ شركة فً مكان معٌن وبمواصفات معٌنة 
  

 locationزي التخصص مثبلُ أو ال 
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 لو انت طبعاً عاٌز تستهدؾ شركة فً مكان معٌن ،، تمدر تستهدؾ شركة فً مكان معٌن وبمواصفات معٌنة 
  

 locationزي التخصص مثبلُ أو ال 
 

 .ودي بٌانتها وإٌمٌبلتها وأرلام تلفوناتها، الًٌ فً السعودٌة  Real stateمثبلً دي كل الشركات ال 

 
وإحنا هنا بنساعدن مجاناً إن انت تبللً شركات تسوللها أو تبللً شركات تشتؽل فٌها، او تبللً شركات تبٌعلها الخدمة 

 .business to businessبتاعتن لو الخدمة بتاعتن 
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   : siteAdd على هندخل 
 

 و بعد اضافة المولع بتاعنا ، نضع الكود فً الهٌدر سواء كان المولع وردبرٌس او بلوجر

 

 .  و نموم بتفعٌل مولعنا 
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 :  هٌجً بعد كده أهم حاجة 
Rules 

 
 ..هً عبارة عن شرط بٌتحمك فً صفحة أو فً المولع كله•

 
 معٌنةولٌكن ان احنا عاٌزٌن نحمك شرط فً المولع كله أو فً صفحة •

 
 "اتفعل اوتوماتٌن backlinkطبعا هنا ال "•
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بعد ما نخلص جولتنا أو بعد الزابر ما ٌخلص جولته . واحنا لسه على نفس المولع واإلعبلن على المولع الً جنبه •

وبالتالً بٌحافظ على مدة الزٌارة على المولع ده وعلى المولع اللً .. فً المولع ده بٌمفل وبٌشوؾ المولع اللً لبلٌه

 .لبلٌه ، وبٌدي فرصة لئلعبلن إنه ٌتشاؾ فً ولت كوٌس
 

 .ٌعنً مثبلً ده مولع عنده مماالت ... هنا عشان الموالع اللً اتضافت كلها عندها مماالت  backlink طبعاً ال•

 

بعد ما نخلص جولتنا أو بعد الزابر ما ٌخلص جولته فً . واحنا لسه على نفس المولع واإلعبلن على المولع الً جنبه 

وبالتالً بٌحافظ على مدة الزٌارة على المولع ده وعلى المولع اللً لبلٌه ، .. المولع ده بٌمفل وبٌشوؾ المولع اللً لبلٌه

 .وبٌدي فرصة لئلعبلن إنه ٌتشاؾ فً ولت كوٌس
 ٌعنً مثبلً ده مولع عنده مماالت ... هنا عشان الموالع اللً اتضافت كلها عندها مماالت  backlink طبعاً ال
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   Ruleعاٌزٌن بمى نعرؾ نحط 

 

 .verifiedطبعاً لو انت عضوٌتن  Rulesال    Add Ruleهانضؽط علً 
 

  siteAllان هً اسمها نمول 

 

 .ٌعنً اللٌنن ده بس:   EQualهنا  

 

Contains  : ٌعنً اي لٌنن ٌحتوي على الممطع ده ،، بمعنى المولع كله ألن أي لسم فً المولع

 المولعهٌحتوي على الممطع ده من 
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دي عبارة عن سطر بنحكم فٌه إن الصفحة الفبلنٌة أو الحاجة الفبلنٌة بٌحصل فٌها  Ruleأل 

 أوامر لما ٌتحمك فٌها شروط ؛ 

 

 ....لو اللٌت الشروط دي عند الزابر نفذ األوامر دي ٌعنً 
 

 نمول  Conditionبمعنى نضٌؾ 

 

 .. Browser   Chromeلو اللٌت ال 
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Equal or not equal   .... 
 containخلٌنا مثبلً 

 ...معٌن actionهتعمل 
 browser  Chromeجً لو لمى ال  ruleفبمت ال 

 .للً احنا حطٌنها هنا Actionهٌعمل 
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 كلها  Conditions تعالوا األول نشرحلكم ال 
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  Analysisكلها عبارة عن  Conditionsال 
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 كلها  Conditions تعالوا األول نشرحلكم ال 

Agent  Browser المتصفح 

IP country 

  

 IPٌعنً البلد،، جاٌة من خالل ال 

User_agent 

  

 .كله ،، ٌعنً ممكن الجهاز والمتصفح وكل حاجة لٌها صلة ببعضها

Timezone  دلٌمة(  120-/  120)فرق التولٌت 

Geo_location_lat  المولع على الخرٌطة بإحداثٌات الlat , long 

Gpu نوع كارت الشاشة 

Processor_Cores  عدد النواة بتاعة الprocessor 

Agent_version ------- 

Agent_platform Android / windows / IOS/ I phone  

Screen_Height  أرتفاع الشاشة 

Screen_Width عرض الشاشة 

Geo_location_lon ------- 

IP_longitude  معناها الlocation  من خالل الIP  مش من خالل الGPS وغالباً ال ،

location بتاع المنطمة أو المدٌنة. IP_latitude 

IP_region المنطمة نفسها 

IP_city المدٌنة نفسها 

IP ------- 
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If_iframe كان  لوiframe 

 IF_yrl   فً حالة لو كانURL 

If_mobile 

  

 موباٌل

If_amc_android_ap

p 

 من اندروٌد

If_amc_windows_a

pp 

 تشغٌل وٌندوز من نظام

If_amc_ios_app  نظام تشغٌل  –-من اٌفونIos 

If_google_login فً حالة جوجل لوجن 
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 مع بعض Rulesوال  Actionsأنا حابب أشرحلكم ال 
 إعمل كذا... browser  Chromeبمعنى ان احنا هنموله لو اللٌت 

 .طٌب احنا عاٌزٌن نعرؾ الكبلم ده بٌتكتب إزاي بالظبط بدل ما نتعب للبنا
 

 analysisده لٌه   site، وال Siteإحنا دلولتً عندنا 
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 .من خبللها بنمدر نحدد كل حاجة
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  Chromeٌكون  Browser،، انا عاٌز ال  Browserده ال 
وألوله أنا عاوز ال   Ctrl + Cأخد browser   هنا chrome 

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 



 
 

 

And  ٌعنً مثبلً من الماهرة... 
 ADDوندوس 

لو ال  Actionفً نفس الولت تعالى بمى إعملً 

browser : chrome  
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 (0)،،،، كل مرة  Redirectإعمل لً مثبلً 

 ؟معناها تعملها مرة كل لد إٌه :  Session Timeال 

 
 ٌعملها مرة  دلابك  10ٌبمى مرة كل : 10لو كتبت 

 

 .دلابك وٌعملها تانً 10،، وٌستنى وٌسكت 
 

 .ٌعنً ٌعملها كل مرة:   0لو كتبت 
.............................. 

 . Chromeروح لــ  Chromeلو اللٌته 
 Chromeتعالو نروح لمولع 
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 .Createوندوس 

هٌروح  Chromeالمولع ده لو دخلنا علٌه دلولتً من 

 Chromeلمولع 

مش هٌعمل  Firefox لو المولع ده دخلنا علٌه من مولع 

 حاجة
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 .Conditionsدي نبذه بسٌطه عن ال 
 Browser   :Chrome   Platform :Windowsإنً عاٌز ال 

Country :Egypt     City :تكون كذا 
IP_region  : كذاٌكون         Screen : منأبعادها أكبر من أو أصؽر    
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 :أما بمى لو عاٌز أحمك شرطٌن مع بعض

 
 .ده  Andكل اللً علٌا إنً بمول الشرط ده 
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 :لو عاٌز أحمك شرطٌن عكس بعض
 

 مثال لو من الماهرة ومن إسكندرٌة . Andٌعنً انا مثالً عاٌز أحط مدٌنتٌن ،، ماٌنفعش ألول 

 إسكندرٌة Or= أو ألول الماهرة 
 :لو عاٌز أحط متصفح مع مدٌنة 

 .Chrome.  And   Location =Egypt=  المتصفح: ألوله 
  

 And , ORدي لزمة ال 
 .هٌعتبرها معاٌا ....   Chrom( E)من غٌر ال  Chromeلو أنا كاتب   Containsو 

 .أل مش هتنفع ،،، الزم تكون بالظبط Equal إنما لو 
................................................................ 

 ونختار أكثر  Editنمدر نعمله   Conditionهورٌكوا برده 

 Analysisبناًء على ال  Conditionمن 
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 – Locationطبعاً الناس دي لو انت طالب منها تصرٌح ال 
 .تمدر تحدد مكانها بالظبط –هورٌكوا ازاي تمدروا تطلبوه   
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 .الموضوع بسٌط وسهل Conditionاحنا كده فهمنا ٌعنً اٌه 

 
 .Actionنمول ان احنا مثبلً عاٌزٌن نحمك أكثر من 

 
Action :هو اإلجراءات الً احنا هنعملها مع الشخص ده. 

  
 manage siteمن خبلل  siteبتاعة ال   Analysisتعالوا األول نبص على ال 
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 Analysis  مادخلوشبتاعته تشوؾ دخله زٌارات وال 

 

 

 .ٌعنً كل مرة( 0)كل كام مرة ،  Actionٌعنً ٌعمل ال  Session  لولنا
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 وبعد كده نطبك معاكم... Statement Functionتعالو نشرح ال 

Mouse Ad  هنجربه فً اآلخر ، ٌعنً اعبلن الزق فً الmouse 

Break_Iframe  ًٌعنً لو الصفحة دي موجودة فIFrame تخرج منه 

Get_info هات الموباٌل او اإلٌمٌل أو العنوان أو اإلسم أو أي حاجة إنت عاٌز تكتبها 

Get_location  هات الlocation 

Reload_page  اعملrefresh  لصفحة 

Sleep  استنى ولت لبل ما تعمل حاجة، ٌعنً مش هٌنفع نعملrefresh  للصفحة كل

 Reloadلبل أمر  Sleepشوٌة الزم نستنى ولت، فنعمل أمر 

Full_Iframe  ًافتح لI frame فٌه مولع معٌن 

popup ًافتح لً نافذه جدٌدة فوق المولع بتاع 

Popunder ًافتح لً نافذه جدٌدة تحت المولع بتاع 

Float_Ad_Top إعالنات على الشاشة واخدة شكل فوق وتحت وٌمٌن وشمال وفً النص 

Float_Ad_Left 

Float_Ad_Bottom 

Float_Ad_Right 

Float_Ad_Center 

Accepr_Form Form الزم ٌوافك علٌها العمل زي السٌاسات والشروط 

HTML  ضٌف لً صفحة معٌنة بكودHTML فً الصفحة 

Add_to_Head  ًضٌف لScript frame 
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Redirect    اعادة توجٌه من لٌنن الخر 

ANTI_AdBlock مانع االعالنات ضد 

Hidden_iframe Iframe مخفٌة ولها ولت محدد 

Track_link لٌنن خاص بن تتبع 

Force_Notification االشعارات اللزائرٌن  الرسال 

Google_login بحساب جوجل للدخول 

Autofill_email خانة االٌمٌل تلمائً لملًء 
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 :أول حاجة هنتكلم علٌها

 

1- formAccept  
 

Title  =إن إحنا عاٌزٌن نمول للعمٌل اإلتفالٌة : العنوان« 

 »واألحكامتطبك الشروط  
 

 Text =ٌتم جمع األعمال التسوٌمٌة عن المستخدمٌن لتمدٌم تجربة "نموله : الكبلم الً هٌتكتب جوه

 أفضلتصفح 

 

 "  ٌعنً بجمع معلومات تسوٌمٌة عشان اعرؾ انت مهتم بإٌه فأعرضلن الحاجات الً انت مهتم

 بٌها 

 

 .ما تدخل المولع كده فأعرضلن أي حاجة فأنت ماتهتمشأحسن 
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Button name  :موافك 

 
Close : أل( 0)، فهمول ( 0)وال أل ( 1)ٌمدر ٌمفلها. 

 
Redirect link :لو موافك ٌحط لٌنن.. ٌعنً ٌروح للٌنن وال أل 

Img-link :لو حابب ٌحط صورة وال أل 
Youtube_link : لو عاٌز ٌحط لٌنن فٌدٌواYoutube وال أل 
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 .Createوألوله 

 .عشان ٌشوؾ بمٌت الصفحة ٌوافكالزم هو 
 

 .ألدر أحطله إعبلن ، أو سٌاسة معٌنة ، أو أي حاجة أنا عاٌزها
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2- Add_to_head : 
 .. Facebookلل   pixel الً حطٌنه headزي  Headلل  scriptضٌفلً   

 
 ،FaceBookبتاع ال  pixelمثبلً إن احنا عاٌزٌن تحت شروط معٌنة حطلً ال وده 

   
 .لفبلن الفبلنً Script، حطلً  Analysisشكل ال حطلً 

  
3- HTML 

 حاجةكاملة وال  HTMLحطً لً صفحة 
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4- Float_Ad_Center 

 
 .  نحط اعالن فً النص

من الناس %   4 – 3الشاشة فً النص، فبنسبة كبٌرة فالزم 

 بٌدوسوا علٌه،، 

 

 .النمر علٌه بنسبة كبٌره جداً بٌزود 
Start : ثوانً 3انا عاٌزة ٌبدأ بعد 

End after  : ثانٌة 2000ٌمعد 
Opacity :1000 

Close :0 عشان ماٌمدرش ٌمفله 
Text area :كود اإلعالن 
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4- Float_Ad_Center 

 
 .  نحط اعالن فً النص

من الناس %   4 – 3الشاشة فً النص، فبنسبة كبٌرة فالزم 

 بٌدوسوا علٌه،، 

 

 .النمر علٌه بنسبة كبٌره جداً بٌزود 
Start : ثوانً 3انا عاٌزة ٌبدأ بعد 

End after  : ثانٌة 2000ٌمعد 
Opacity :1000 

Close :0 عشان ماٌمدرش ٌمفله 
Text area : اإلعالنكود 

 

 و مثله كل من 

5-   float_Ad_Right  6- Float_Ad_Bottom 7- 
Float_Ad_Left 8- Float_Ad_Top 
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9-pop up    
 

 Add Action :كمان   Actionتعالوا نضٌف 

Link : ًتفتح فٌها مثالGoogle. 

 
10- popunder 

 
 .  Youtubeنحط المولع بتاع  

نموله ،، عاوزٌن نفتح اعبلن بس مولعنا ٌفضل هو اللً 
 فً الواجهة،

 
11-   Full_IFrame 

 
، بمعنً ان احنا مثبل  iframeٌعنً تفتحلً مولع فً 

 .عاوزٌن مولع 
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   *Get_Info 
 من الراجل  informationمعنها انً عاوز اخد 

Title :Fill Info 
Text :امأل البٌانات 

Button_name :إستمرار 
Close :0 ماٌمدرش ٌمفلها إال لما ٌملى البٌانات. 

Mobile_text :موباٌلن 
E-mail_text :اٌمٌلن 

Address_text :عنوانن 
Name  :إسم 

تمدر تكتب أي حاجة ،، بس فً الموباٌل واإلٌمٌل أل، إنما 
 عادي nameو Addressال 
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* Get_Location 

 
 .بتاعه  locationهنا هكتب ال 

 
Force : ٌعنً هاته عافٌة، لو مادالكش الlocation 

 .ماتخلٌهوش ٌكمل الصفحة
 

، هٌظهر لٌنا locationوفٌها هات ال  Blogبمعنى إن دي 

 locationهنا إشعار بٌمول هات ال 
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•Ad-Mouse 

 
ثانٌة و الشفافٌة  20هو اعالن ٌظهر بعد ثانٌة و ٌمعد  

1000  ، 
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 عن الحاجات الً شرحناها overviewآخر حاجة عندنا اننا هندٌكم 
 Redirect التحوٌل من مكان لمكان 

Mouse Ad  هنجربه فً اآلخر ، ٌعنً اعالن الزق فً الmouse 

Break_Iframe  ًٌعنً لو الصفحة دي موجودة فIFrame تخرج منه 

Get_info هات الموباٌل او اإلٌمٌل أو العنوان أو اإلسم أو أي حاجة إنت عاٌز تكتبها 

Get_location  هات الlocation 

Reload_page  اعملrefresh  لصفحة 

Sleep  استنى ولت لبل ما تعمل حاجة، ٌعنً مش هٌنفع نعملrefresh  للصفحة

 Reloadلبل أمر  Sleepكل شوٌة الزم نستنى ولت، فنعمل أمر 

Full_Iframe  ًافتح لI frame فٌه مولع معٌن 

Popup ًافتح لً نافذه جدٌدة فوق المولع بتاع 

Popunder ًافتح لً نافذه جدٌدة تحت المولع بتاع 

Float_Ad_Top إعالنات على الشاشة واخدة شكل فوق وتحت وٌمٌن وشمال وفً النص 

Float_Ad_Left 

Float_Ad_Bottom 

Float_Ad_Right 

Float_Ad_Center 

Accepr_Form Form الزم ٌوافك علٌها العمل زي السٌاسات والشروط 

HTML  ضٌف لً صفحة معٌنة بكودHTML فً الصفحة 

Add_to_Head  ًضٌف لScript frame 
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 شرحناهاعن الحاجات الً  overviewآخر حاجة 

 
  Actionحسب ال  variablesبٌظهرلن   functionطبعاً كل ما تختار 

 
Session time :هً المدة الً بٌعمل فٌها األمر 

 دلائك 10ٌعنً ممكن تموله ٌعمله كل دلٌمة ، كل دلٌمتٌن ، كل 
 

 Contactsاي حد نزل فً ال موباٌل او اإلٌمٌل بٌنزل فً ال طبعاً 
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 خدمات بناء التطبٌمات االندروٌد 

 االد موب و رفعها علً جوجل ببلي ستورو 
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فً الجزء دا هانتكلم عن خدمات بناء التطبٌمات 

 .األندروٌد واألد موب ورفعها علً جوجل ببلي ستور 

 

بعد ان تعلمنا كٌفٌة بناء الموالع و كٌؾ نجعله عالً •

فً محركات البحث وكمان شفنا كورسات فً 
وكورسات فً إعبلنات ال  Adwordإعبلنات 

Facebook 
وكمان شفنا إزاي نتحكم فً الزابر الموجود على  •

 .المولع بتاعنا

إعبلن أو نأخذ منه الموباٌل أو   إذا كنا نورٌله•

 .اإلٌمٌل أو نأخذ عنوانه

أو نأخذ منه أي بٌانات احنا نحتاجها منه ، كمان •

 شفنا أنا احنا ازاي نحلل الزابر ونعرؾ اهتماماته

وكمان شفنا إزاي لو الزابر ده حتى برة المولع •

إزاي نبعت له إشعارات توصل له فً صورة رسابل 
وفٌها   Titleلحظٌة فٌها صورة وفٌها كبلم وفٌها 

Description وبٌدوس علٌها بٌروح للٌنن. 
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  My Browserاللً بما اسمها دلولتً   My Notificationشفنا اإلشعارات دي من خبلل 
 
 . Androidبتاعنا لتطبٌك   Web Siteكمان أن احنا نمدر نحول ال وضٌفنا •
 .  Androidوعارفٌن أهمٌة أن احنا ٌكون عندنا تطبٌك  Andriodطبعاً احنا عارفٌن لوة نظام •

 

 -:نلخص علٌكم الموضوع بصورة بسٌطة 

 
فً  1أو % 1لما بتنزل بوست   أنت لو عندن صفحة فٌس بون علٌها عشر آالؾ عمٌل ٌهموندلولتً •

 .فً األلؾ بالكثٌر جداً هما اللً بٌشوفوا البوست 1العشر آالؾ دول أو 

واحد محمل التطبٌك ، هتمدر تخلٌهم ٌشوفوا اإلعبلن بتاعن دلولتً أو  10,000إنما لو أنتا عندن •

 .ٌشوفوا العرض اللً أنت منزله دلولتً 

 .مش ٌشوفوه مرة دول ٌشوفوه فً أي ولت ولحظٌاً مش حتى تستنً الرٌتش بتاع المنصات الثانٌة•

أن أنت لو عندن مولع بتجٌلن منه زٌارات كل ٌوم مابة وال مابتٌن من زٌارة محرن   األهم من كدة•

 .  البحث كل ده مش بٌأثر معان فً حاجة ومش بٌكسبن حاجة
الموجود فً ال  Notificationإنما لو مابة وال مابتٌن زٌارة دول جمعتهم على تصرٌح زي تصرٌح ال •

Browser  أو تطبٌك زي تطبٌك الAndroid  اللً احنا بنتكلم علٌه. 
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واحد مهتمٌن بالخدمة اللً انتا  6000مشترن ، كل شهر هتوصل ل  6000فتخٌل هٌبمً معان •

 بتمدمها مجاناً 

 .واحد فً الٌوم  200وبالتالً تمسن المفتاحٌة اللً انتا عاٌزها إذا كان أنتا بتنافس وانتا معان •

، ومش كدة وبس تمدر   واحد فً الٌوم بإشعار واحد تمدر تبعت لهم كل ٌوم 6000دلولتً تمدر تبعت •

 .واحد دول على مولع واحد 6000كمان تكبر موالع وتكبر تطبٌمات ٌعنً أنتا عندن 

متابع لهم منتج لهم أو متابع لهم  2واحد فً مولع  6000هٌبمى عندن  2لو أنت بعت إشعار لمولع •

 .إعبلن مختلؾ

وبالمثل لو أنت عندن تطبٌك لعبة معٌنة ، هتمدر تعمل على البلعبٌن اللً بٌلعبوها تطبٌك ثانً ٌحملوه •

 .فً لعبة ثانٌة أو فكرة ثانٌة

واحد مرتٌن  6000واحد بس ال ده هتكسب من  6000وبدل ما ٌبمى المشتركٌن عندن بتكسب من •

 وثبلثة وأربعة وخمسة وتكبر تطبٌمات والجمهور بتاعن ٌبمى ملكن
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تحلٌل زوار و عرفنا  My Browserاللً بمى اسمها  My Notificationو  My sitesاتكلمنا لبل كدا عن 

 الموالع و إرسال اإلشعارات علً المتصفحات و تطبٌمات االندروٌد
   My Androidالنهارد هنتكلم عن 
 .زي ما شرحنا لبل كدا وهنشرحه ثانً دلولتً   Site to My Site أول حاجة بنضٌؾ 

 .ده بنأخذ الكود Siteبتاعنا ، بعد ما بنضٌؾ اسم ال  Siteبنجٌب مثبلً اسم ال 
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وشرحنا لبل كدة الموضوع   Headerأن احنا بنحط الكود فً ال   My Siteطبعاً احنا شرحنا لبل كدة فً 

  Word Pressالمرة دي هنشرحه على ال  Bloggerعلى 
او  pluginsمن ال  installو تعملها  insert headers and footersبنروح ندور على اضافة اسمها 

 .االضافات عندن فً الوردبرٌس 
وتتأكد أن اسمه مظبوط ، ترفعه  ، Firebaseاسمه فاٌر بٌز   Fileبترفع ال   Notificationلو أنت بتفعل 

جنب ملفات ال   public Htmlال  ،  Word Pressاالستضافة جنب ملفات ال   فً المسار المباشر بتاع 

Word Press  
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لئلشعارات ونضٌؾ كل البٌانات دي ، طٌب احنا مش عاٌزٌنه بما للوٌب ساٌت إشعار   FireBaseتطبٌك 

وبعد كدة بنخش   Appوبنفعل ال  Appخش على   Androidاحنا عاٌزٌنه على ال  Browserال على 

 ،  Admobو ال   FireBaseعلى ال 
 .تموم رافع الملؾ ده لو أنتا عاٌز تفعل تطبٌك اإلشعارات ، كدة احنا رفعنا الملؾ ، وحطٌنا الكود فً الهٌد 
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 ده بنجٌبه ازاي ؟     Firebaseده بتاع ال   Agancyال 

 Addتطبٌك جدٌد ، نمول له  نكرٌت   Admob  ، sign inأول حاجة عندنا مثالً نخش على ال 
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 App IDطٌب ال  ،  App IDدي و ال   Bannerبنأخذ ال   unit ، Banner وبعد كدة نكرٌت

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 



  ،  Bannerبتاعن وهنا بنحط ال  بٌنزل تحت خالص بنبللٌه لبل االسم  App IDالل 
ٌعنً لو حد نفذ عرض شاؾ فٌدٌوا مثبلً لآلخر هتكسب فً جوجل أدسنس وهتحوله   Rewardedال   و

 . Offer codeبتاعته   دي الوحدة  Offerعلى لٌن اللٌنن ده فٌه هدٌة لٌن اسمه ال 
 هنا اسم التطبٌك ،  IDوحدات إعبلنٌة وال  3ٌبمى كدة ظبطنا ال 

مثبلً وعاٌز اسم   logoوعاٌز    Firebaseهنا المنظمة ، وهنا البلد ، المدٌنة والوالٌة ، هٌملن عاٌز 

 لتحت ، Agencyالتطبٌك مثبلً ٌبمى كدة نالسنا ال 

،   تحتاللً   browser barلما التطبٌك بٌفتح ، عاٌز تفعل ال   Full Pageآه فٌه إعبلن موجود نوعه 

 ٌشتؽل بعد ولت لد إٌه ؟   Full pageعاٌز ال 

 اللً هو أول واحد ده ودول إعبلنٌن ثانٌٌن ؼٌر اللً موجودٌن فوق دول ،
 .هٌشتؽلوا مثبلً بعد ثبلثٌن ثانٌة وستٌن ثانٌة   Full Pageإعبلنٌن 
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ثانٌة وهٌشتؽل  40بعد   Offerمثبلً ال   Offersودول إعبلنٌن ثانٌٌن برضو هٌشتؽلوا بعد بس دول •

 ثانٌة ،  50مثبلً بعد 

 .طبعاً دي عد كتٌر هٌهنج التطبٌك ، أنا بورٌن كل أنواع اإلعبلنات •
فانتا كدة نالصنا   Offerبعد ال   وهنا اللٌنن اللً هٌتحوله  offerال   وهنا لٌنن اللً هٌتحول له بعد•

 .إٌه 

 
 والملؾ legacyال  بس ، اللً هو  Fire Baseإعدادات ال •
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ده أي اسم بس المهم   projectونسمً ال  Add Projectونمول له  Firebaseعلى   ٌبمى ندخل

 ،package name ال 
 Project Settings   cloudبعد كدة   continueنضؽط علً 
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 messaging   آخد ال legacy  أحطه هنا ، وبعد كدة أروح علىProject Settings  وأضً تطبٌك

Android   لو لال لً أنا عاٌز الPackage name   ألول له هً دي. 
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 Google Serviceهنا فٌه ملؾ أنتا الزم تحمله اسمه ملؾ   register ، Next  ، Nextنضؽط •
 te.حملته أهه ، بعد ما حلمته سمٌه   next nextهتدوس علٌه تحمٌل ، مهم جداً وبعدٌن  •
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  ، continue to consoleو    text.نأخذه نحطه على الدٌسن توب ، وبعد  •
 كذا ،   package name ب   Appفبمى عندي هنا •

 create myأاللٌه بٌدخلنً على صفحة اسمها  Saveطٌب وبعدٌن أروح ألفع بما الملؾ ، وألول له •
app   أدوس علٌها طبعاً هو بٌبرمجلن تطبٌكAndroid   ، ًدلولت 

 فاضً هٌأخذ دلٌمتٌن ثبلثة ، لو مش فاضً هتأخذ دورن serverفلو ال •
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 زي ما احنا شاٌفٌن بالشكل ده ،   refreshنبللً التطبٌك عندنا هنا نزل نعمل •

 مثبلً هنحطه هنا ونجرب مع بعض بما من خبلل الموباٌل ،  ، mobileنخش علً  copyنأخذه •

 Google playطبعاً احنا لسة مرفعنهوش على  ، installونمول له •
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طبعاً احنا شاٌفٌن اللوجو هنا ، بتاع   google playبس انتا بترفعه على   Install any wayلوله له •

 التطبٌك هو اللوجو اللً احنا رفعناه من شوٌة

عادي جداً وبعد كدة بندوس   Installingشاٌفٌن أن هو بٌعمل عملٌة •

Open  فبٌمول  allow  location  ، 
وبعد كدة طبعاً بتظهر اإلعبلنات فوق وتحت ، والتطبٌك زي ما احنا شاٌفٌن كدة ، ٌفضل طبعاً ودي •

 اإلعبلنات
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االفتتاحٌة اللً للنا علٌها ، ٌفضل أن احنا نعمل مولع خفٌؾ اسكرٌبت خفٌؾ ثٌم خفٌؾ ألن انتا  •

 بتشتؽل مع موباٌبلت ، 

 

شؽال  admobونرجع هنا بنبللً ال  closeواإلعبلن الثانً   closeده اإلعبلن االفتتاحً بنعمل له •

 عادي خالص ، 

 

 تحت ،    browser barوبنبللً أنفسنا بنخش وعلشان احنا ظاهرٌن ال •

 

 ،بنمدر نتعامل من خبلله ، بنعمل باكورد وبنعمل فورورد زي ما احنا شاٌفٌن •

 

 ،و نمدر كمان نشٌر أي لٌنن من خبلل الشٌر •

 

من خبلله نمدر نبعت للناس إشعارات ومن خبلله نمدر   Androidوبكدة احنا كدة بما عندنا تطبٌك •

 الموباٌلنأخذ تصارٌح على 

 

 ،ومن خبلله نمدر نكون عندنا عمٌل دابم •

 

وبعد كدة  My Android  ، search audienceكدة عندنا مستخدم على التطبٌك ، بنخش على •

 .نختار المولع اللً احنا شؽالٌن علٌه وبنعمل سٌرش   Androidٌكون   sourceتختار ال 
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عدد واحد   audienceله ، بمى عندنا   saveكل اللً علٌنا دلولتً أن احنا شفنا األودٌانس بنعمل  •

 نمسح دول لدام مثبلً ،

 ،  Add campaignsو   My Androidٌمول لنا األودٌانس نزل  refreshونعمل •
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وده اللٌنن اللً هتروح علٌه طبعاً هً بتأخذ صورة التطبٌك نفسه أٌمونة التطبٌك ، كنا المرة اللً •

فاتت على الكروم ، بنحط له اٌمونة علشان هو الكروم تطبٌك ثابت لكل الناس هنا بنأخذ صورة 

 بمت عندنا حلمة أكتؾ حجمها واحد ،  createالتطبٌك اللً احنا لسة حاطٌنها من شوٌة وبندوس 
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، بنشؽل الرٌكوردر على الموباٌل ، ونستنى الموباٌل مع الكمبٌوتر ، كرٌت حملة كمان بالمرة ، الحملة 

 ،  Sendingاألوالنٌة اتعمل لها 
هٌبدأ ٌعلم عند اللً بعت له ، وٌبدأ فً نفس الولت ٌبعت إشعار على الموباٌل ، هنا أهه بعت اإلشعار 

 زي ما أحنا شاٌفٌن عنوان الحملة
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    convergentونعمل هنا كدة نبللً أن الحملة اتشافت واتداس علٌها •
 وبكدة نكون شفنا احنا ازاي بعتنا حملة وجالن إشعار ثانً ،•
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ثنٌن ووصؾ اثنٌن وطبعاً عاٌزٌن نعرؾ مٌن اللً داس علشان نستهدفه ثانً بندوس علٌه ا حملة•

 ،كدة بٌعرؾ لنا بٌانات الدٌموؼرافٌة بٌحمل 

 

لمٌن داس على الحملة ، وزي ما احنا شاٌفٌن التطبٌك نازل باللوجو زنازل باالسم اللً احنا •
 متظبط من اللً داس على الحملتٌن  Gaps locationعاٌزٌنه وكمان الوكٌشن متظبط ال 



 حمبلت التسوٌك االلكترونً عبر محركات البحث اعبلنات جوجل
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 هونعم هذا هو عنوان الحملة االعبلنٌة التً تتبعها مؤخراً جوجل و لكن ما ! إسأل جوجل •

 

 .فابدة حمبلت التسوٌك االلكترونً عبر محركات البحث اعبلنات جوجل       

 

 ان كنت تبحث عن اسرار المنصة اإلعبلنٌة جوجل ادورد او أدز جوجل كما ٌطلك عالٌا •

 

 ، مؤخراً      

 

 هذا الممال ستتمكن من خبلله معرفة كٌفٌة عمل الحمبلت االعبلنٌة عبر جوجل اد و فإن •

 

 .شرٌحة كبٌرة من جمهورن من خبلله استهداؾ     
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 ٌيٗ الصَ ذؼًّ إػالٔاخ 

 ؟ خٛخً عيشػػٍٝ 

 فعالً االهتمام مابٌتطلبش..... عارف؟ 

 لما اكون عندى استعداد اساعدن وانت

 حتى مش معبرنى ومش ممدر اهتمامى

 . خلى الفٌسبون ٌنفعن

 !همولن اٌه هى اهم ممٌزاتى وهتفهمنى

 كل المنصات بتاخد منن فلوس ممابل ظهور

 !الزم العمٌل ٌضغط. انا أل, اعالنن

 

 !طب اٌه رأٌن انى هخلى العمٌل ٌدور علٌن

 . مش مصدق؟ كمل الشرح وهتفهمنى
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!ٚػّايٍٗ اٌفيغثٛنؽايف   

 حاططنى فى دماؼة وبٌنافسنى بس كل مره

 اكبر محرن انا اللى بكسب وده عشان انا 
 Websiteوعندى داتا ألى , بحث فى العالم

 Watchهو عمل .. انا عندى ٌوتٌوب 

 بٌحاول ٌملدنى 
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 دٚي االػالٔاخ اٌٍٝ ٘رمذس ذؼٍّٙا ػٕذٜ فٝ ِٕصح االػالٔاخ 
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 دٖ خٛخً عيشػ 
 اٜ زذ تيذٚس ػٍٝ زاخح فٝ خٛخً

 ٘خٍيه أد ذطٍغ فٝ إٌرايح االٌٚٝ 

 تٕصسه تيه ٌٛ ػاٚص ِثيؼاخ 
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 Displayدٖ خٛخً 
 خؼ ػٍٝ اٌيَٛ اٌغاتغ وذٖ 

 ٘راللٝ اػالٔاخ ػٍٝ اٌيّيٓ

 ٚاٌؾّاي صٜ اػالْ وشياصٜ وذٖ

 تٕصسه تيه ٌٛ ػاٚص ذؼًّ 

Branding 
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 Shoppingدٖ خٛخً 
 اٜ زذ تيذٚس ػٍٝ ِٕرح فٝ خٛخً

 ٘خٍيه أد ذطٍغ فٝ إٌرايح االٌٚٝ

 ٌّٚا اٌؼّيً يعغػ يشٚذ ػٍٝ 

 . ِٛلؼه اٌٍٝ فيٗ إٌّرح تراػه
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 دٖ اٌيٛذيٛب
 اٜ زذ خٖٛ اٌيٛذيٛب 

 اٌفيذيٛ تراػه يظٙش

 Skipاٚػٝ ذؼًّ 

 تٕصسه تيٗ ٌٛ ػاٚص

 ذسصً ػٍٝ ِؾا٘ذاخ 
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 Appدٖ خٛخً 
 دٖ تايٓ ِٓ اعّٗ 
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 ػٕذن زغاب ػٍٝ خٛخً؟ 

 ٌٛ ِاػٕذوؼ ذاتغ اصاٜ 

 !ذؼًّ زغاب خذيذ
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 وذٖ أد ػٍّد زغاب

 خؼ تمٝ ػٍٝ 

Ads.google.com  

 ػؾاْ ذؼًّ اػالٔه 
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 ٘رذٚط ٕ٘ا ػؾاْ ذؼًّ زغاب اػالٔٝ 
 اٌخطٛج دٜ تٕؼٍّٙا اٚي ِشج ٔؼًّ فيٙا اػالْ ػٍٝ خٛخً 

 

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 



 ٕ٘ا أا تساٚي اعاػذن
  Expert Modeٌٛ أد فاُ٘ دٚط ػٍٝ 

 !ٚدٜ ِؼٕا٘ا أه فاُ٘ ؽغٍه 
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 ِؼٍؼ أا ػاسف اْ أا ِغرؼدً 
 ِّىٓ ِاذؼٍّؼ اٌسٍّح دٌٛلرٝ

 دٚط ػٍٝ 

Create an account without a campaign 

 ٚدٖ ِؼٕاٖ أه ترسة ذخطػ لثً اٌؾغً
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 ِثشٚن أد وذٖ ػٍّد زغاب اػالٔٝ ػٕذٔا 

 ٚذثذأ ذخطػ   Submitذمذس تمٝ ذذٚط 
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 ا٘الً تيه فٝ 

Google Search 
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 !فيٗ سؤاي ٘يدٝ فٝ تاٌه

 ٌيٗ فيٗ ٔرايح اػالٔاخ ترظٙر 
 لثً ٔرايح ذأيح؟ ً٘ دٖ ِؼٕاٖ اْ فيٗ ِؼٍٓ

 دافغ اورر ِٓ ِؼٍٓ ذأٝ؟ 

 ٚاضر أه فّٙد أٝ ِادٜ ٌىٓ أل يا اسرار

 أا ِص تس تٙرُ تّيٓ دفغ اورر ٚاخٍيٗ 

 !يظٙر فٝ إٌرايح االٌٚٝ 

 أا يّٕٙٝ وّاْ أه ذىْٛ فؼالً ترمذَ

 اٌخذِح اٌٍٝ اٌؼّيً تيذٚر ػٍيٙا ٚأه 

 يّٙه فايذج اٌؼّيً ِٚص تررالػة

 ٚاٌىالَ دٖ أا تؼرفٗ تساخح اسّٙا 

Quality Score 

 يؼٕٝ ِٓ اآلخر يّٕٙٝ أد ِسرؼذ 

 اٌٛازذج   Clickذذفغ واَ ِماتً إٌمرج 

 CPC Cost Per Clickدٜ اسّٙا 

  Quality Scoreٚوّاْ يّٕٙٝ اٌـ 
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ػطاْ ذظٙر فٝ اػالٔاخ خٛخً فٝ إٌرايح االٌٚٝ, زٜ ِازضرذه ضايف  

 Quality scoreٚوّاْ ذراضٝ اٌؼّيً ب , ِؼمٌٛح  CPC٘رسراج ذراضيٕٝ تـ 
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Quality Score 

 ِشج  100ٌٛ اػالٔه ياِؼٍٓ ظٙش زٛاٌٝ 

 ِشاخ فذٖ ِؼٕاٖ 10ٚذُ اٌعغػ ػٍيٗ 

 ٚدٜ ٔغثح ِؼمٌٛح% 10تراػه  CTRاْ اٌـ 

 ِشج ٚذُ اٌعغػ  100ٌىٓ ٌٛ اػالٔه ظٙش 

 فذٖ ِؼٕاٖ اْ فيٗ زاخٗ غٍػ, ػٍيٗ ِشذيٓ

 

CTR 

AD 
Relevance 

 ٌٛ اٌؼّيً تيثسث ػٓ خضاس فٝ اٌّؼادٜ

 ٚغٍؼٍٗ اػالْ ِىرٛب فيٗ اٌثاْ اٌّؼادٜ

 ! ٘ضػً ِٕه

 الصَ اٌؼّيً يىرة زاخح ياللٝ اػالٔه 

 .ِطاتك ٌيٙا

Landing 
Pages 

 يٕفغ تمٝ اٌشاخً ياللٝ اػالٔه ِطاتك 

 ٌٍٝ تيذٚس ػٍيٗ ٚيذخً ياللٝ اٌٍغٗ 

 ِثالً ِؼ فاّ٘ٙا؟ يسظ أٗ ذايٗ؟ 

 أل ِايٕفؼؼ زاٚي صفسح اٌٙثٛغ 

 اٌٍٝ اٌؼّيً ٘يذخً ػٍيٙا تؼذ ِايعغػ 

 ػٍٝ اػالٔه ذىْٛ فيٙا اٌٍٝ اٌؼّيً 

 تيذٚس ػٍيٗ
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 خضاس فٝ ِذيٕح ٔصشٌٛ اٌؼّيً ػًّ تسث ػٍٝ ! ٍِخص اٌىالَ دٖ
 ٌّٚا يعغػ  خضاسج اٌّؼٍُ اتٛ ٌيٗ: يطٍؼٍٗ اػالْ ِىرٛب فيٗ ِثالً 

 ٚيخٍيٗ ياخذ اوؾٓػٍٝ االػالْ ياللٝ اٌّٛلغ تراػه فيٗ اٌٍٝ يٍثٝ غٍثاذٗ 
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 ِؼ وً زاخح ٌيا اٌفٍٛطٚػؾاْ اثثرٍه اْ 

 سٚزأٝ اػًّ تسث ػٓ وٍّح 

 أا خٍيد اٌؾيخ ػثذ اٌشزّٓ ٌدٍة اٌسثية

 ػؾاْ ػاسف أٗ تيعًٍ, فٝ إٌرايح االخيشج

 ٚؽٛيح ؽٛيح ٘يخرفٝ خاٌص , إٌاط

 .ِٓ إٌرايح 
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 !صسير تمٌٛه

 !واَ وٍّح ؟ وٍّح ٚازذج« افالَ»

 !صر اخاتح صسيسح

 

 واَ وٍّح ؟ « افالَ ػشتٝ»

 !أا تؼرثشُ٘ وٍّح تشظٛ , !غٍػ

 

 وّاْ ِثاي؟ 

 «افالَ ػشتٝ خذيذج»

 وٍّح ٚازذج غٛيٍح 

 فّٙد لصذٜ؟ 
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 !ٌٚىٓ أا روٝ 

 « افالَ»ٌٛ ػٍّد تسث ػٓ وٍّح 

 ٘يطٍؼٍه ٔرايح ػٓ االفالَ صر؟

 

 غة غٍطد ٚورثرٙا وذٖ 

htghl  ذفرىش ٘يسصً ايٗ؟ 

 ػؾاْ أا روٝ ٘فُٙ لصذن 

 ٚتاٌراٌٝ ٘ديثٍه ٔفظ إٌرايح

 

 أا تمٝ ٘غأٌه ٚأد ترؼًّ االػالْ

 ػاٚص ذغرخذَ روائٝ تٕغثح لذ ايٗ؟
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 ػؾاْ أا غية تساٚي اعاػذ تشظٛ
 Create a campaign without a goal’s guidanceٌٛ أا ِٕه ادٚط ػٍٝ 

 ٚدٜ ِؼٕا٘ا تشظٛ أه فاُ٘ أد ترؼًّ ايٗ ِٚؼ ِسراج ِغاػذج
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 الرابعالجزء 
 عبر المنصات المختلفةالتسوٌك االلكترونً  
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 -:التسوٌك االلكترونً عبر موالع التواصٌل االجتماعً االعبلنات و النشر المجانً * 
 

، الفٌسبون و التسوٌك عبر موالع التواصل االجتماعً و النشر المجانًعلٌها الٌوم هو سنطلع احد االسرار التً •

 رٌدٌتاالنستجرام و توٌتر و بٌنترٌست و 

 

من خبلل هذا الممال سنتعلم التسوٌك االلكترونً من خبلل االستراتٌجٌات المختلفة للتسوٌك و النشر عبر •

 .المنصات المختلفة 

 
 AMC Academyذلن من خبلل عمل حسابات علٌهم و النشر المجانً بإستخدام أدوات •
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افضل الطرق و االستراتٌجٌات لزٌادة عدد الزوار و العمبلء المستهدفٌن •

اعبلنات فٌسبون كاملة خطوات بالتفصٌل و اسرار  فٌدٌو عنستشاهدون 
 . متكاملة

•  

واستخدام ادواة النشر التلمابً فً الجروبات  تحدٌد الفبات المستهدفة•
AM Sale Poster 
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علً الفٌس بون نستطٌع تحدٌد فبات  Audience insightsخبلل ال من •

 .العمبلء المستهدفٌن و من خبلل النٌش المستهدؾ 

 

 -:انشاء صفحة فٌسبون لوٌة •

 

 .ٌجب ان تكون صفحة متخصصة بالنٌش الذي نعمل علٌه •

 .و تكون صفحة محترفة بصور جذابة و حصرٌة •

 .اضافة بوستات تفاعلٌة علً الصفحة لها عبللة بالنٌش •
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 -:انشاء حساب انستجرام خاص بالمجال 

 

عبر مولع التواصل االجتماعً خصوصا انستجرام الذي ٌعد  تسوٌك الكترونً

 .من الول المنصات لجلب الزوار 

 

 صور و هاشتاجات دلٌمة تخص النٌش تضٌؾ 

 

 

فولو للجهور المستهدؾ و المهتم بمجالن و بالتالً تحصل علً متابعٌن عمل 

 الفولوبانمن خبلل 
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 -:تكبٌر حسابات االنستجرام 

 
لتتبع المجاالت المستهدفة و استخراج  AM Instagramاستخدام اداة 

  العمبلء المستهدفٌن
 IDsمن خبلل اداة االنستجرام تستٌطع استهداؾ نٌش معٌن و استخراج 

Account . 
  .ثم نموم بإستخراج البوستات من تلن االكاونتات 

و بعد ذلن استخراج الكومنتات و استهدافهم من خبلل المتابعة و بعد ذلن 

 .عمل عدم متابعة و ارسال رسابل لهم و منشن فً البوستات الخاصة بن 
بمجرد اضافتها و اختٌار الحساب  Helper tools for instagramاضافة 

تستطٌع اختٌار االشخاص اللذٌن تفاعلو من خبلل البلٌن علً البوستات و بعد 

ذلن اضافة االشخاص اللذٌن اشتركو مع ذلن الحساب ، و بعد ذلن استخراج 

 .الداتا فً ملؾ اكسٌل 
  .نضعها فً االداة و نبدء بمتابعتهم  Idsو بعد اخذ ال 

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 



 -: redditالتسوٌك عبر مولع 

 
نستٌطع الحصول علً عدد كبٌر من الزٌارات بطرٌمة مجانٌة من خبلل •

 رٌدٌت خصوصا من امرٌكا و كندا و استرالٌا و المملكة المتحدة 

هو من اكبر اسرار التسوٌك االلكترونً عبر موالع التواصل االجتماعً و •

.  

 .و لكن ٌجب معرفة سٌاسة رٌدٌت فً البداٌة •

 .  نموم بإنشاء حساب علً رٌدٌت •

 .لن نستطٌع نشر اي لٌنكات بعد انشاء الحساب مباشرة فهذا ممنوع •

نموم بالتعلٌك علً الصور و الفٌدٌوهات فً البداٌة حتً نحصل علً نماط •

 كارما
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و بمجرد ان ٌصبح لنا الحك فً اضافة البوستات ال نضع روابط الممال •

 ،الخاص بنا فهذا خطأ 

 

نموم االول بإضافة بعض الصور التً تجلب تفاعل حتً نحصل علً نماط   •

نمطة ، عندها نبدأ بنشر  500زٌادة من كارما و عند الوصول مثبل علً 
 .المناسب  Subredditالمماالت الخاصة بنا فً ال 
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  التسوٌك عبر البرٌد االلكترونً
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 فسنجد ان التسوٌك عبر البرٌد اإللكترونً  للتسوٌك الرلمًلو اننا سنبحث عن اب روحً •

 

 !ذلن االب الروحً هو     

 

 اولً استراتٌجٌات التسوٌك االلكترونً و الواها علً االطبلق حتً ولتنا الحالً هو •

 

 . عبر البرٌد االلكترونًالتسوٌك       

 

 

 -:أهم ما ٌمٌز التسوٌك باالٌمٌل 
 

 .تكلفة تسوٌمٌة منخفضة •

 

 .مرونة الوصول الً العمبلء المستهدفٌن •

 

 .مرتفع  CTRمعدل •
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  !و لكن السؤال هنا كٌفٌة الحصول علً لابمة برٌدٌة لوٌة ؟
 

من خبلل هذا الممال سنتعلم كٌفٌة الحصول علً افضل و الوي الموابم البرٌدٌة علً االطبلق و •

 .استخدام استراتٌجٌة التسوٌك عبر البرٌد اإللكترونً 

 

  Landing Pageمن خبلل انشاءن لمدونة او مولع الكترونً او حتً صفحة هبوط •

 
تمدٌم امتٌازات و هداٌا لزوار مدونتن ، علً سبٌل المثال ارسال كتب تسوٌمٌة او وصفات إعداد طعام •

  .ممابل ترن اٌمٌله للحصول علً هذه الهداٌا 

 

 .و بذلن تكون حصلت علً اٌمٌل الزابر و اٌضاً تكون علً علم بإهتمامه فً خطوة واحدة •

 
و العدٌد و العدٌد من العروض  CPCاو   CPAو بعدا إعداد المابمة البرٌدٌة تستطٌع تمدٌم عروض ال •

 .التروٌجٌة و عروض االفٌلٌٌت 
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 .و هنان اٌضاً العدٌد من الطرق االخري لتحصل علً لابمة برٌدٌة لوٌة 

 -:علً سبٌل المثال ال الحصر 

 

تنظٌم المؤتمرات و المعارض و جعل الزائرٌن ٌمومون بملء بطالة تعارف و •

 .ٌكون بها االٌمٌل 

انشاء الجروبات الخاصة و شروط االنضمام لها ٌكون ترن االٌمٌل •

 .االلكترونً 

 .المدونات الشخصٌة •

للمشتركٌن " عزز لدي العمٌل فكرة االشتران عبر االٌمٌل بإضافة جملة •

 "ببرٌدهم االلكترونً فمط 

 .الموالع و المنتدٌات •

و من خالل كل تلن االستراتٌجٌات تستطٌع بناء لوائم برٌدٌة لوٌة و تنشًء •

 مجتمعن الخاص علً االنترنت

و تستطٌع التروٌج و التسوٌك لهم ولتما تشاء بألل التكالٌف التسوٌمٌة علً •

 .االطالق 
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 التسوٌك االلكترونً عبر الفٌدٌو 
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جمٌعنا نتابع التطور و االنتشار الواسع لمماطع الفٌدٌو عبر المنصات المختلفة و استخدامها فً •

 .التسوٌك االلكترونً عبر الفٌدٌو 

 

  !ان كنت أحد هؤالء المهتمٌن بالتطور فً مجال التسوٌك ، فبالتأكٌد هذا الممال موجه لن •

 

فً شركتن  التسوٌك االلكترونًمهما كانت الخطط أو االستراتٌجٌات أو األهداؾ التً تضعها لتعزٌز •

أو نشاطن التجاري، لن تكون فعالة بالشكل المطلوب، أو المناسب ما لم ٌكن على رأسها التسوٌك 
 !علً ذلن شاهداً   TikTokبالفٌدٌو، والذي ٌُعتَبُر اآلن واحدا من األشكال األكثر انتشاراً و ال 
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 .هذه احصابٌة سرٌعة ستكتشؾ من خبللها لوة التسوٌك االلكترونً عبر الفٌدٌو •

٪ من إجمالً عدد زٌارات 85، ستشكل مماطع الفٌدٌو عبر اإلنترنت أكثر من 2021بحلول عام •

 .مستخدمً اإلنترنت 

٪ ٌشاهدون مماطع فٌدٌو 60٪ من األشخاص مماطع الفٌدٌو على اإلنترنت كل أسبوع، و 75ٌشاهد •

 .عبر اإلنترنت كل ٌوم

 .٪ من األشخاص عن كثب عند استخدام مماطع الفٌدٌو 60ٌهتم •

٪ منهم 60٪ من أبناء جٌل األلفٌة ٌثمون فً محتوى الفٌدٌو على ٌوتٌوب؛ وٌمول 40بحسب جوجل •

 .أن مماطع الفٌدٌو التً شاهدوها ؼٌرت نظرتهم للعالم

 .ملٌون ساعة من الفٌدٌو ٌومًٌا على ٌوتٌوب 500ٌشاهد المستخدمون أكثر من •

 .ملٌون ساعة من الفٌدٌو كل ٌوم على فٌس بون 100ٌتم مشاهدة •

 .ملٌون شخص مماطع الفٌدٌو على فٌس بون كل ٌوم 500ٌشاهد •

 .ملٌارات ممطع فٌدٌو ٌومًٌا 10ٌشاهد مستخدمو سناب شات •

 .من مستخدمً توٌتر محتوى الفٌدٌو % 82ٌشاهد •
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  -:ٌحتوي التسوٌك بالفٌدٌو العدٌد من االنواع علً سبٌل المثال 

 

أو التدوٌن المرئً، شكل من أشكال التدوٌن ٌكون الفٌدٌو فٌه هو األداة التً ٌمكن أن : التدوٌن بالفٌدٌو

 .تُعرض فٌها األفكار، حٌث ٌكون معظم أو كل المحتوى فً شكل فٌدٌو

 

الخبراء  ٌستخدم هذا النوع فً التسوٌك بالفٌدٌو إلجراء ممابالت مصورة مع المؤثرٌن، أو : ممابلة الفٌدٌو

 .للتحدث عن المنتجات أو الخدمات، أو أصحاب المرار فً الشركة

ٌتم فً هذا النوع إنشاء مماطع فٌدٌو عرض توضٌحً لمنتج، أو : فٌدٌو المنتجات التجرٌبٌة والمراجعات

 .تجربة استخدامه من طرف عمٌل أو أحد المؤثرٌن، وتمدٌم مراجعات شاملة علٌه
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م مادة مصورة لمشاركة تجارب العمالء أو شهاداتهم حول dٌمكن فً هذا النوع تمد: شهادات العمبلء

 .المنتج، تستخدم العالمات التجارٌة الخاصة بمعاجٌن األسنان مثال هذا النوع كثٌرا

 

نمل أحداث أو فعاالت من البث المباشر التً ترعاها عالمة تجارٌة على منصة أو : تسجٌبلت البث المباشر

 .ٌوتٌوب، فٌس بون، توٌتر و غٌرهم : أكثر من منصات التواصل االجتماعً

 

تتضمن مماطع مصورة للتروٌج أو التسوٌك لمنتج أو خدمة، و تكون مدتها لصٌرة لنشرها : اعبلنات الفٌدٌو 

 .عبر منصات السوشٌال مٌدٌا 

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 



 التسوٌك االلكترونً بالمحتوي

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 
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من خبلل المحتوي تستطٌع التفوق علً منافسٌن و هو ما سنعرفه من خبلل هذا الممال عن التسوٌك •

  .االلكترونً بالمحتوي و المماالت 

 
  .ٌختلؾ من ممال الخر  -معدل النمر للظهور  - CTRالمحتوي الموي هو ما ٌجعل معدل ال •

 
 .فً صناعة المحتوي و المماالت  AMCاهمٌة ادوات •
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 -: بعض النماط االساسٌة التً ٌجب ان تتواجد فً ممالن مثل•

 

 ٌجب ان ٌكون الكبلم ٌثٌر فضول الزابر من خبلل الكلمات الممٌزة •

 

 . و ٌجب ان ٌكون الدٌسكربشن ممٌز و ٌجلب انتباه الزابر •

 

 .حرؾ  70و ان ال ٌتخطً عنوان الممال اكثر من •

 

 -:كتابة ممالة تحترم شروط السٌو •

 

االلل للتصدر فً محرن حرؾ علً  1500ٌجب ان ٌحتوي الممال علً عدد من الكلمات اكثر من •
 googleالبحث 

 .كما ٌتم التركٌز علً الكلمات المفتاحٌة و الكلمات التعلمة •
 .كتابة محتوي افضل منها و ((   (( Content Researcherاداة دراسة محتوي المنافسٌن •
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و  H2و العناوٌن الفرعٌة  H1ٌجب ان تكون الكلمة المفتاحٌة فً العنوان و ٌكون العنوان بصٌؽة •

 .جدا فً هذا المجال الموٌة ((   (( AM Article Makerنستطٌع استخدام اداة 

 

 فمن خبلل هذه االداة تستطٌع استخراج العناوٌن االساسٌة و الفرعٌة و دمجها فً ممالة لوٌة لمولعن•

ٌجب ان ٌحتوي المحتوي علً صور حصرٌة لٌس لها حموق ملكٌة و تكون الكلمة المفتاحٌة فً ال •
Alt tag  للصورة. 

 

 .من االفضل اضافة فٌدٌو فً الممال لتحسٌن ولت بماء الزابر فً المولع و تملٌل معدل االرتداد •

 
 Bounce Rateو تحسٌن ال  Seoال لتحسٌن ((   (( internal linkاضافة روابط داخلٌة للمولع •

 
فابمة النه هو الذي ٌظهر فً جوجل و ٌجب بعناٌة ((   (( Descriptionٌجب ان ٌتم كتابة الوصؾ •

 كلمة 250ان ال ٌتخطً 

 

 .تحتوي علً الكلمة المفتاحٌة و •

المحتوي الموي هو نصؾ التسوٌك و من خبلله تستطٌع تحمٌك الهدؾ المنشود سواء جلب زٌارات •

 .او تحمٌك ارباح او سرعة االنتشار و التفاعل 
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 -:بالمحتوى أشكال التسوٌك 

 
منذ زمن بعٌد و ٌعتمد المعلنٌن على توجٌه رسابلهم من من خبلل جمٌع الوسابل االعبلمٌة و •

 .و الحفبلت الموسٌمٌة و األنشطة الرٌاضٌة و ؼٌرهم االعبلنٌة مثل االفبلم و المسرح 

 

 -:محتوي مصور •

 

 .و ٌكون عبارة عن صور تهدؾ لتوصٌل رسالة معٌنة من خبللها •

٪ من تلن التً ال تحتوي 94أن المماالت التً تحتوي على صور تحصل على مشاهدات أكثر بنسبة •

 .علٌها

 نظًرا الستٌعاب المحتوى الرلمً وزٌادة اعتماد الوصول إلى اإلنترنت عبر الهاتؾ النمال ،•

 من المفضل استخدام الصور األصلٌة أو الصور التً التمطتها ،•

 .ألن ذلن ٌضٌؾ لمسة شخصٌة مرؼوبة إلى حملتن•

 .ؼالبًا ما تكون الصور عالٌة الجودة والجذابة ؼالٌة الثمن أو تستؽرق ولتًا طوٌبلً فً إنشابها•
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 -:مماطع الفٌدٌو
تعتبر مماطع الفٌدٌو مفٌدة بشكل ال ٌصدق لتمدٌم المشاكل الشابعة ثم عرض الحلول التً ٌمكن أن •

 .ٌمدمها منتجن

 

على الرؼم من توفر أنواع أرخص من المحتوى المربً ، إال أن هنان ممطع فٌدٌو رابعًا ٌُعد بمثابة •

 .نفوذ إضافً لحملتن من خبلل إظهار استعدادن التخاذ خطوات إضافٌة لتحمٌك الجودة

 

أظهرت إحدى الدراسات أن تضمٌن فٌدٌو على الصفحة الممصودة لد أدى إلى زٌادة التحوٌبلت بنسبة •

86٪. 

 

 التسوٌك االلكترونً عبر الفٌدٌوو ٌمكنن من خبلل هذا الممال معرفة اسرار و استراتٌجٌات •
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ماهً اهداؾ التسوٌك بالمحتوي ؟لكن   

 
 .الوعً بالعبلمة التجارٌة زٌادة •

 .زٌادة التفاعل و الزٌارات للمولع •

 .زٌادة المبٌعات •

 .تحوٌل المزٌد من العمبلء المحتملٌن •

 .تحسٌن الظهور فً محركات البحث •

 .تثمٌؾ الجمهور و المشاركة المجتمعٌة •

 
و التً تجعلن لادر علً كتابة  AMC Article Makerو من افضل ادوات صناعة المحتوي هً اداة 

 محتوي لوي مناسب للسٌو و به العناوٌن الربٌسٌة و الفرعٌة اٌضاً 
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 التسوٌك االلكترونً عبر المؤثرٌن
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التسوٌك االلكترونً عبر هو فما  -  Influencer -جمٌعنا بالتأكٌد سمعنا مؤخراً كلمة انفلوانسر 

 المؤثرٌن

 .بالمؤثرٌن و كٌؾ نستخدم تلن االستراتٌجٌة فً هذا الجزء سنعرؾ ما الممصود 

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 

https://التسويق-الالكتروني.com/التسويق-الالكتروني-عبر-المؤثرين
https://التسويق-الالكتروني.com/التسويق-الالكتروني-عبر-المؤثرين


 

 :او المؤثرٌن االنفلوانسر 
  

هم اصحاب الحسابات االعلً متابعة علً منصات السوشٌال مٌدٌا المختلفة سواء فٌسبون او •

 .انستجرام او توٌتر او ٌوتٌوب او تٌن تون 

 

 .و هم اللذٌن لدٌهم جمهور ٌتأثر بمحتواهم و ما ٌمدموه •

 

 .ٌتم استخدام االنفلوانسر لتمرٌر رسالة تسوٌمٌة معٌنة للجمهور •
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و اؼبلق كل حساباته علً السوشٌال مٌدٌا و  2019االن ٌأتً فً ذهنن اختفاء دمحم صبلح فً ٌناٌر •

لهً لم تكن تلن سوى استراتٌجً " حان الولت للتواصل الحمٌمً"ترن رساله لجمهوره مضمونها 
التً  ،DHLإلثارة التساؤل والجدل الشدٌد حول سبب اختفاء النجم، لام بها مع عمبلق شركات الشحن 

ثوانً فحواه أنها توّصلت إلى مكان دمحم صبلح، وأنها الوحٌدة المادرة  10نشرت بعدها فٌدٌو مدته 

على الوصول إلٌه، وأن سبب إؼبلق حسابات النجم المصري مرتبط بحملة تسوٌك عبر المؤثرٌن 
influncer التً عمدتها الشركة معه. 

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 



  و من استراتٌجٌات التسوٌك عبر االنفلوانسر المسابمات علً صفحاتهم الشخصٌة لمتابعٌهم
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فً الولت الحالً  التسوٌك االلكترونًو ٌُعد التسوٌك عبر االنفلوانسر من الوي وسابل 

 -:وترجع االسباب لآلتً 

 

التسوٌك عبر االنفلوانسر ٌمزج بٌن اكثر من أداة من ادوات التسوٌك الهامة، وهما •

 التسوٌك االلكترونً عبر المحتويو  التسوٌك باستخدام موالع التواصل االجتماعً
 التسوٌك االلكترونً عبر الفٌدٌوو  Word Of Mouth    و ال 

 .لما ٌمثله من سرعة فً االنتشار •

 .تأثٌر االنفلوانسر علً متابعٌهم •

 .تملٌد المتابعٌن لنجهم المفضل و محاولة تملٌده و االلتداء به•
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و لكن ٌجب ان تكون حرٌص كل الحرص عند اختٌار احد االنفلوانسر النه سبلح ذو •

  حدٌن

 

ان كان هنان خبلفاً علٌه بٌن الجمهور او ٌموم ببعض االفعال ضد المٌم و المباديء •

فمن الممكن ان تسبب لنفسن اضرار كبٌرة انت بؽنً عنها و ذلن ٌجب علٌن ان 

 .تحرص جداً و تختار االنفلوانسر المناسب لمجالن و استهدافن 
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 التسوٌك االلكترونً عبر الرسابل النصٌة و الصوتٌة
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من اكثر وسابل التسوٌك انتشاراً حول عبر الرسابل النصٌة و الصوتٌة  التسوٌك االلكترونًٌعتبر •

 .العالم 

لما ٌمثله من وصول بشكل ناجح للعمٌل المستهدؾ و تؽطٌة اكبر لدر من العمبلء و معدل وصول ٌكاد •

 %90ٌمرب من 
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 ادوات التسوٌك عبر الرسابل النصٌة و الصوتٌة  AMC Academyتوفر لن ادوات •

 
 AMC Voiceو اداة   AMC SMSو ذلن من خبلل أداة •
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تستطٌع انشاء حملة تسوٌمٌة متكاملة علً الرسابل النصٌة و   AMC Academyمنصة  من خبلل •

 .الصوتٌة 

•  
 .تختار انشاء حملة •

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 



 .و بعد ذلن تضٌؾ المحتوي النصً الُمراد ارساله عبر الرسابل النصٌة •

 

 .تختار اكاونت السٌلز الذي سٌتابع الحملة •

 

 % .100و تبدأ حملتن التسوٌمٌة علً الفور بُمعدل وصول تضٌؾ ارلام جمهورن المستهدؾ •
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جدٌة من حمبلت البرٌد الهواتؾ النمالة أكثر تشٌر األبحاث إلى أن المستهلكٌن ٌأخذون اختٌار حمبلت •

 .اإللكترونً

 

 .والتً لد ٌتم نسٌانها تماًما فً ؼضون بضعة أٌام•

 

 .فهم ٌمٌلون إلى ما ٌرٌدون االشتران به عبر هواتفهم المحمولة•

 

 .فً حٌن أن تسلٌم عنوان برٌدهم اإللكترونً ٌتم عادةً لمجرد نزوة•

 

 .ٌعنً فهم ذلن أنه ٌمكنن تخصٌص نهجن التسوٌمً لٌكون أكثر مباشرة عبر الرسابل المصٌرة•

 

 .ألنن تعرؾ أن المستهلن على الطرؾ اآلخر جاهز ومستعد للمشاركة•
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 -:بناء الحوار 

 
و عبر البرٌد اإللكترونً، والتً ٌمكن أن ٌكون  SMSهنان فرق كبٌر بٌن حمبلت التروٌج عبر رسابل •

 .لها تأثٌر لوي على المستهلن

تمٌل رسابل البرٌد اإللكترونً إلى أن تكون نتٌجة لعملٌة تسجٌل، وسٌتم إرسالها دون أي خٌار رد •

 .مباشر

ولكن عادة ما تتضمن الرسابل التروٌجٌة النصٌة مربع حوار ثنابً االتجاه، مثل إرسال رسالة نصٌة •

 .إلى المستخدم وتلمً لسٌمة

إن بناء عبلمتن التجارٌة مع مستهلكن بهذه الطرٌمة، لٌس مجرد جذب، بل ٌمكنه بناء الثمة والوالء •

 على المدى الطوٌل
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 -:تحمٌك مبٌعات

 

من المرجح أن تؤدي العروض التسوٌمٌة للرسابل المصٌرة إلى زٌادة فً المبٌعات، ألنها تدفع •

 .المستخدم لزٌارة المتجر الفعلً، او مولعنا عبر االنترنت و المٌام بعملٌة الشراء 

 

 -:خط التزوٌد

 

لتحمٌك أكبر لدر من النجاح فً تسوٌك عبلمتن التجارٌة، ٌجب أن تكون لادًرا على الوصول إلى •

 .المستهلكٌن أٌنما كانوا فً حٌاتنا الحدٌثة

ٌلعب البرٌد اإللكترونً بالتأكٌد دوًرا فً هذا، لكن الحمبلت المستندة إلى الرسابل النصٌة المصٌرة •

 .تتمدم بكثٌر من حٌث التفاعل

 .ٌرسل المستهلكون نصوًصا ٌومًٌا وال ٌتجاهلون الرسابل التً ٌتلمونها•

 

االستفادة من هذه الحمٌمة ستساعدن فً بناء والء لوي للعبلمة التجارٌة، وزٌادة المبٌعات، •
 .وإتمان استراتٌجٌات مختلفة من خبلل التسوٌك عبر الرسابل النصٌة و الصوتٌة 
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 التسوٌك االلكترونً عبر المكالمات و التٌلً سٌلز
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التسوٌك ان كنا نتحدث عن واحدة من اهم طرق التسوٌك التملٌدي و الرلمً فأول شًء نذكره هو •

 . االلكترونً عبر المكالمات و التٌلً سٌلز

 

عبر المكالمات و التٌلً سٌلز و كٌؾ نستفاد منه و ما هً اهم  التسوٌكو لكن لماذا و ما هو •

 استراتٌجٌاته ؟
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  ما هو التسوٌك عبر المكالمات ؟

 

و تمدٌم العروض التروٌجٌة له و شرح للخدمة او   هو التواصل مع العمٌل مباشرة عبر الهاتؾ•

 .السلعة الممُدمة و ممٌزاتها و ما الفابدة التً ستعود علٌه 

 

وهذه الطرٌمة أصبحت منتشرة فً عصرنا الحالً بٌن المسولٌن، فأصبح من النادر ممابلة العمٌل •

 ،وجهاً لوجه؛ لما ٌتطلبه هذا من ولت ومجهود مضاعؾ

 

فتجد فً كل الشركات اآلن لسم خاص للتسوٌك سواء تسوٌك عبر موالع التواصل اإلجتماعً، أو •

 .عبر البرٌد اإللكترونً أو التسوٌك عبر الهاتؾ

 

المهمة  التسوٌكوفً هذا الممال سوؾ نموم بشرح صٌؽة التسوٌك عبر الهاتؾ، لكونه من وسابل •

 جداً و الفعالة
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سٌكون  AMC Call Centerالعمبلء فبالتأكٌد نظام لوة التٌلً سٌلز و خدمة ان كنا نتحدث عن •

 .االفضل علً االطبلق 
 

موظفٌن او مابة موظؾ و دفع رواتب  10علٌن ولت و مجهود و مال اٌضاً ، فبدال من تعٌٌن ستوفر  •
   Voice Overالمستهدفٌن من خبلل تموم هذا االداة الرابعة باالتصال بعمبلبن سوؾ  لهم ، 

 
 .هذا لٌس كل شًء ، أٌضاً تستطٌع ارسال رسابل نصٌة اثناء لٌامها باالتصال بعمبلبن •

 
 .للرد التلمابً علً عمبلبن  Answer Machineكما توفر لن رسابل مسجلة •
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تستطٌع من خبللها اٌضاً معرفة تمرٌر فً نهاٌة كل حملة حتً تعرؾ عمبلبن المهتمٌن و •
 .المتابعة معهم   تعاود
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 التسوٌك االلكترونً باعبلنات الفٌسبون الممولة
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اكثر مولع زٌارة بعد  3ٌتصدر الفٌسبون منصات التواصل االجتماعً علً مستوي العالم و ٌعتبر هو •

 .ٌوتٌوب جوجل و 
 

سنصبح لادرٌن علً التواجد  التسوٌك االلكترونً باعبلنات الفٌسبون الممولةعن هذا الجزء من خبلل  •

فً اكثر المنصات انتشارا فً العالم و تحمٌك االرباح من خبللها و صناعة العبلمة التجارٌة الخاصة بنا 

 . التسوٌك  عبر تعلم
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 ازاٜ تذأ اٌفيسثٛن؟

ػٍٝ لذ ِافيسثٛن ُِٙ دٌٛلرٝ, ٚازذ اسّٗ ِارن زٚورتيرج ػًّ ِٛلغ سّاٖ فيسثٛن 2003سٕح   

ألْ وأد فىرذٗ تثساطح اْ وً طالب خاِؼح ٘ارفارد, ػٍٝ لذ ِاوأد فىرج ٔطأذٗ ذافٙح ضٛيح  

زاخح وذٖ اسّٙا , يرفؼٛا فيٗ صٛرُ٘ اٌطخصيح ٚوً اسثٛع ٔؼًّ ِساتمح ػٍٝ اورر صٛرج ِثيرج  

Hot or Not ِىٕص فيٗ غير ِٛلغ اسّٗ , ٚوأد اٌسٛضياي ِيذيا فٝ اٌٛلد دٖ ٍِٙاش ٚخٛد ذمريثا 

Myspace.com 

!أرطار اٌفىرج  

تذأ ِارن ِٚؼاٖ زِايٍٗ يىٛٔٛا فريك ٌرسٛيك اٌّٛلغ, تؼذ ِافيسثٛن ٚصً ٌّؼظُ طٍثح خاِؼح ٘ارفارد  

خاِؼح  21ٚصً ي  2005ٚفٝ , ٚتذأ وً يَٛ يرٚذ خاِؼاخ خذيذج ٚيٕطر فىرذٗ تطرق ضرػيح ٚغير ضرػيح  

( اٌخ .. اٌاليه  –اٌثسث  –اٌرايُ اليٓ ) ٚواْ وً سٕح ترؼذٜ ػٍٝ فيسثٛن واْ تيرُ اضافح خذيذج   
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 ً٘ ٌٛ صفسح , فيٗ عؤاي واْ دايّاً تيسيشٔٝ

 ً٘, االف اليه ٌٛ اٌصفسح ٔضٌد تٛعد 10فيٙا 

اٌثٛعد ٘يٛصً ٌـىً اٌٍٝ ػاًِ اػداب؟ ٌٚيٗ أل؟ ٚايٗ ٘ٝ اٌّؼاييش 

 فٝ إٌمطح دٜ ؟

 : خٍيٕٝ اٚظسٍه اٌىالَ دٖ فٝ ِثاي ازغٓ

 

 فٝ اٌفرشج اٌٍٝ تذأ فيٙا فيغثٛن دٜ واْ ػذد 

 ٚواْ ِرٛعػ , االف ؽخص 10وً اػعاءٖ ِثالً 

ٚدٖ يخٍيٕا ٔغأي , ؽخص 50ػذد االصذلاء ٌٍؾخص اٌٛازذ زٛاٌٝ 

   50ٌٛ ػٕذن , ٔفغٕا عؤاي ُِٙ

ؽخص صذيك ٚوً ٚازذ ٔضي تٛعد ً٘ ٘رؾٛف وً اٌثٛعراخ ػٍٝ 

 ِذاس اٌيَٛ؟ 

 ألْ ِدّٛع وً اٌثٛعراخ ٘ٛ, تٕغثح وثيشٖ ايٖٛ

 ٚدٖ سلُ لٍيً ِّٚىٓ يرؾاف خالي ٔص عاػح 50 

 غة ٔؼًّ , ٌىٓ دٖ ػؾاْ ػذد اٌثٛعراخ لٍيً

   1000صذيك ٚػاًِ اليه ٌـ  4000ايٗ ٌٛ أد ػٕذن 

 خشٚب؟  3000صفسح ٚوّاْ داخً فٝ 

 

 إٌّطمٝ أه ِاذمذسػ ذؾٛف وً إٌّؾٛساخ 

غة . ِّىٓ ِثالً ذؾٛف ستؼُٙ اٚ الً وّاْ, دٜ ػٍٝ ِذاس يِٛه

 فيغثٛن ٘يسذدٌٝ أٙٝ ستغ؟ 

 اؽّؼٕٝ دٖ ٘يظٙش ٚدٖ أل؟ 

 ِٚيٓ تيميُ اٌىالَ دٖ ؟ 

 Reachػٍٝ فىشج ٚصٛي إٌّؾٛس ٌٍؾخص اعّٗ 

 Organic Reachٌٚٛ ٚصً ٌٍؾخص ِٓ غيش اػالٔاخ يثمٝ 

 Paid Reachػؾاْ يٛصً ٌٍؼّيً تمٝ اعّٗ ( اػالٔاخ ) ٌٚٛ دفؼٕا فٍٛط 
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 يٛصً اورش ايٗ ٘ٝ اٌؼٛاًِ اٌٍٝ ترغاػذ اْ إٌّؾٛس

 جودة المحتوى 
EDGE RANK 

 صٜ ِافّٕٙا اْ فيغثٛن ِؼ تيخٍٝ وً , ٚدٖ ٘يغًٙ ػٍيٕا وريش, ذؼاٌٝ ٔرفك اذفاق يخٍيٕا ٔفُٙ اصاٜ اٌفيغثٛن تيفىش

 ذّاَ؟ غية فيغثٛن تيسذد اصاٜ , إٌّؾٛساخ ذٛصً ٌٍؾخص ٚدٖ غثيؼٝ ػؾاْ ِفيؼ ٚلد وافٝ ٔؾٛف وً إٌّؾٛساخ

 ٚتاٌراٌٝ , أٙٝ ِٕؾٛساخ ذٛصً ٚأٙٝ أل؟ اٌفيغثٛن ػِّٛاً تيّٙٗ اْ وً ٚازذ ِٕٕا يمؼذ اوثش ٚلد ِّىٓ ػٍٝ إٌّصح

 ػاٚص دٌيً ؟ صذيك ػٕذن ِٓ زٛاٌٝ عٕح, تيٛصٍه إٌّؾٛساخ اٌٍٝ ٘ٛ زاعظ أه ٘رسثٙا ِٚٙرُ تيٙا ٚذخٍيه ذمؼذ اورش

 ٘راللٝ, خؼ اػًّ تسث ػٕٗ ٚادخً اٌثشٚفايً تراػٗ ٚاخشج, ِؼ ترؾٛفٍٗ اٜ ِٕؾٛساخ سغُ أٗ ِؼ تيمصش ٚتيٕضي ِٕؾٛساخ

 ِٕؾٛساذٗ تذأخ ذظٙشٌه

 

 ٚدٖ تيؼٍّٕا زاخٗ ِّٙح خذاً , ػؾاْ زعشذه ِٙرُ تيٙا( ػؾاْ وذٖ تيظٙشٌه ِٕؾٛساخ اٌىشاػ ) تإٌّاعثح 

 

 ػؾاْ اٌّسرٜٛ( تيٛصٍٙا ٌٕاط اورش ) وً ِافيغثٛن ؽافه ترٕضي ِٕؾٛساخ إٌاط تررفاػً ِؼا٘ا تؾىً وثيش 

 ػؾاْ وذٖ ازٕا تٕٕؾش ِٕؾٛساخ ذٛػيح فيٙا ليّح ػؾاْ إٌاط ذسثٕا ٚذرفاػً ِؼأا , تراػه ؽىٍٗ ُِٙ

 . ٚتاٌراٌٝ يٛصٍٛا ِٕؾٛساذٕا ٌٕاط اورش ٚفيغثٛن وّاْ يسثٕا
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 ٚتٕاًء ػٍٝ والِٕا اٌٍٝ فاخ اػرمذ

 أد دٌٛلرٝ فّٙد ٌيٗ ِؼظُ اٌصفساخ

 تثغاغح, ترخٍٝ اٌغؼش أثٛوظ

 

 فيغثٛن يفُٙ اْ اٌّسرٜٛ تراػه, ػؾاْ إٌاط ٌّا ذغأي اورش

 ٚتاٌراٌٝ يٕؾشٖ ٌٕا اورش ٚزعشذه ذثذأ ذثيغ, ُِٙ

 

 

 

 !تإٌّاعثح

 :ِؼ ِؼٕٝ اٌىالَ دٖ أه ذٕؾش اٌغؼش تراػه ػٍٝ اٌؼٍٓ إال ٌٛ

 

 ذخٍٝ اٌؼّيً يفُٙ اْ ِٕرده( ِيضج ذٕافغيح ) اٌغؼش تراػه •

 ٌمطح تإٌغثاٌٗ 

 

 ازٕا ازيأاً ٌٛ عؼش ِٕردٕا ػاٌٝ ؽٛيح تٕىرثٗ ػؾاْ •

 (ِٙرُ ٚػٕذٖ لذسٖ ؽشائيح ) ٌّا يديٍٕا ػّيً ِٙرُ يثمٝ عاػرٙا 

 .  ػؾاْ ٘ٛ ػاسف اٌغؼش ِٓ إٌّؾٛس
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 خٍيٕا ٔرفك اْ االٚسخأيه سيرؼ اٚ اٌٛصٛي اٌّدأٝ 

 ٚدٖ يخٍيٕا ٔؼًّ اػالٔاخ ػؾاْ , ِؼ وفايح

 ِٕؾٛساذٕا ذٛصً ٌدّٙٛس اوثش ِٚغرٙذف ٚتاٌراٌٝ

 . ٔثيغ ِٕرداذٕا تىً تغاغح
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 ٌٛ ػٕذن صفسح لثً ِاذؼًّ اٜ اػالْ

 ٚتؼذيٓ   Aboutتٕصسه ذذخً ػٍٝ 

Edit Page Info ٚذثذأ ذؼًّ ذؼذيً ٌثيأاخ 

 ػؾاْ ذغًٙ اورش ع اٌؼّيً, اٌصفسح ترؼره

 ٚذسػ اسلاَ ذٍيفٛٔاخ اٌّؾشٚع ٚااليّيً 

 ِٚٛاػيذ اٌؼًّ ٚاٌٍٛويؾٓ تراع اٌؾشوح 

 .ٚوّاْ ٚصف تغيػ ػٓ ِؾشٚػه
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 مصطلحات لو عرفتها تبمى نجم

• Impression – Reach 

 

 

 
 

 

• Audience   -الجمهور المستهدف 
• Placement ) المكان اللى هٌظهر فٌه االعالن بتاعن  

  -( الخ. ماسنجر –انستجرام  –فٌسبون 
• Lead  

 
 
 

الزَ ذفُٙ تؼض اٌّصطٍساخ اٌثسيطح اٌٍٝ ٘رساػذن ذظثظ , ِاخثيص ػٍيه

 اػالٔاذه دايّاً ٚذفُٙ ٔرايدٙا

ٚاٌـ  Reach 1ٌٛ أد ترمٍة فٝ اٌفيسثٛن ٚضفد ِٕطٛر ِؼيٓ فذٖ ِؼٕاٖ اْ اٌـ 

Impression   ٝذّاَ؟ يؼٕٝ إٌّطٛر ٚصٍه ِرٖ 1تم 

 1ترضٛ ٌسٗ   Reachطية ٌٛ ضفد إٌّطٛر ذأٝ؟ دٖ ِؼٕاٖ اٌـ , ٚضفرٗ ِرٖ

 إٌّطٛر  Reachيؼٕٝ تاخرصار اٌـ , 2تمٝ  Impressionٚاٌـ 

إٌّطٛر اذطاف واَ ِرج؟  طة ٌٛ   Impressionsٚاٌـ , ٚصً ٌىاَ ضخص

 !ِرٖ دٖ زٍٛ ؟ اويذ أل 100اٌثٛسد تراػه ٚصً ٌـ ػّيً ٚازذ 

ٚاٌـ  Reach 1ػطاْ وذٖ الزَ ٔراػٝ اْ ِيثماش فيٗ فدٛج وثيرج تيٓ اٌـ 

Impression 

 ذفرىر ٌٛ ػّيً ضاف ع اٌفيسثٛن ضمح سؼر٘ا ٍِيْٛ خٕيٗ ِّىٓ يمرٕغ ِٓ خالي ِدرد ِٕطٛر أد ِٕسٌٗ؟ اويذ أل ػطاْ وذٖ 

 Leadوً تيأاخ اٌؼّيً اٌٛازذ اسّٙا , تٕؼًّ اػالٔاخ ٘ذفٙا ذدّيغ تيأاخ اٌؼّالء ٚتؼذيٓ فريك اٌّثيؼاخ يرصً تيُٙ يمٕؼُٙ
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!يفُٙ تيُٙ أد ترفىش فٝ ايٗ ٚيغاػذناعأٌح  5اٌفيغثٛن ٘يغأٌه , ػؾاْ ذؼًّ اػالْ ٔاخر  

 ٌيٗ ترؼًّ اػالْ؟

 ػاٚصٖ يٛصً ٌّيٓ؟ 

 ػاٚص ذذفغ واَ؟ 

 ػاٚصٖ يظٙش فيٓ تاٌظثػ
..  ( اٌخ.. ِاعٕدش  –أغردشاَ  –فيغثٛن )   

 فيٓ االػالْ اٌٍٝ 

 ػاٚص إٌاط ذؾٛفٗ؟

 اٌغؤاي األٚي

 اٌغؤاي اٌثأٝ

 اٌغؤاي اٌثاٌث
 اٌغؤاي اٌشاتغ

 اٌغؤاي اٌخاِظ
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 اٚ أؾاء Createٌّا ذذٚط ػٍٝ 

 ٘رمذس ذؼًّ اٚي اػالْ, اٚ اػالْ Adٚتؼذيٓ 

 !ػؾاْ ذداٚب ػٍٝ اٌغؤاي األٚي

 ترؼًّ االػالْ دٖ ٌيٗ؟ ايٗ ٘ذفه ِٕٗ؟ 

 ٚوً ٘ذف ِٓ دٚي تيخرٍف فٝ غشيمح ػشظٗ ٚٔرايدٗ, اٌفيغثٛن ػاًِ اورش ِٓ ٘ذف ذغٛيمٝ

 األ٘ذاف اٌٍٝ فيٗ ترخٍٝ اػالٔه يٛصً ٌٍؾخص اٌٍٝ ِؼ تيرفاػً  Awarenessِثالً اٌؼّٛد األٚي 

 ٚتاٌراٌٝ ٘ذفه ٕ٘ا فمػ أُٙ يؾٛفٛن وريش ِؼ أُٙ يؾرشٚا, اٌؾخص اٌغٍثٝ, ػٍٝ إٌّؾٛساخ
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Brand Awareness : 

 

 لكن ممكن ٌظهر للعمٌل الواحد, اعبلنن هٌظهر فى الهدؾ ده لعدد كبٌر من الناس

 وبٌكون هدفن هنا الناس تشوؾ عبلمتن التجارٌة كتٌر فمط, اكتر من مرة

Reach : 

 

لكن هٌظهر للشخص, اعبلنن فى الهدؾ ده هٌظهر ألكبر عدد ممكن من الناس  

 مرة واحدة بس
.فعبلً اللى فى دماؼن صح بس مش اوى  

!طالما بٌوصل لعدد كبٌر من الناس ٌبمى اكٌد هٌشتروا   

 هو فعبلً هٌوصل لعدد كبٌر من الناس لكن ٌؤسفنى ابلؽن انن بعد ماتعمل

وماتزعلش فٌسبون وضحلن ان الناس اللى بتشوؾ االعبلن ده مش من النوع , اعبلنن ممكن ماٌجٌش منه مبٌعات خالص  

وعشان كده البراندات الكبٌرة فمط اللى بتستخدم,  ممكن ٌشتروا بعدٌن لكن مش دلولتى, دول بٌتفرجوا بس. اللى بٌشترى  

. النوع ده من االعبلنات عشان ٌوصلوا لناس كتٌر وٌعرفوهم  
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 اعبلنن هنا الهدؾ منه العمٌل ٌدخل على المولع بتاعن عشان

 , ٌمرا مثبلً ممالة مكتوبةوٌخرج 

Traffic : 

 

 هدفن اللى ٌشوؾ االعبلن بتاعن ٌتفاعل علٌه سواء بكومنت
 Reactionsاو شٌر او رسالة او حتى 

Engagement : 

 

App Store: 

 

 عشان ٌحملوا  Play Storeهدفن هنا الناس تروح الـ 

 التطبٌك بتاعن من هنان
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 هدفن تحصل على اكبر عدد ممكن من المشاهدات للفٌدٌو بتاعن

Video Views: 

 

 فاكر مثال الشمة اللى سعرها ملٌون جنٌه؟ اهو ده االعبلن 

 اللى الهدؾ منه العمٌل ٌسٌب بٌاناته واحنا نتواصل معاه بعدٌن

Lead Generation: 

 

Messages: 

 
هدفن هنا ٌجٌلن رسالة , من افضل االنواع استخداماً الفترة دى  

ومحدش اكٌد هٌبعت, من الجمهور اللى ٌشوؾ االعبلنات بتعتن  

وبالمناسبة, إال اذا كان ناوى انه ٌشترى او على االلل مهتم, لٌن رسالة  

.كمان نتاٌجه بتكون تعلٌمات واتصاالت, النوع ده مش بس بٌجٌب رساٌل  
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( تشترى مثبلً ) هدفن الناس تعمل اكشن معٌن على المولع بتاعن   

Conversions: 

 

Catalog Sales: 

 

Store Visits: 

 

ولو العمٌل, عندن منتجات كتٌر وعاوزها تظهر كلها فى المنشور بتاعن  

 عجبه منتج معٌن ٌدوس علٌه وٌدخل ٌشترٌه من المولع برضو

لو العمٌل شاؾ اعبلنن, المحل بتاعن فى السٌدة زٌنب  

 ٌمدر ٌشوفن مكانن فٌن فى الخرٌطة وٌجٌلن على طول

 

 ٘ذفه ايٗ ِٓ االػالْ؟, وً اٌٍٝ فاخ دٖ واْ ػؾاْ ذمذس ذداٚب ػٍٝ اٌغؤاي األٚي

   Video Viewsٌٛ ػٕذن فيذيٛ ٚػاٚص ِؾا٘ذاخ يثمٝ , ٚاٌٍّخص فيٗ

 Lead Generationٌٛ ػاٚص تيأاخ ػّالء ِسرٍّيٓ يثمٝ 

 Messagesيثمٝ خٍيٙا  ?Reactionsغة ٌٛ وً إٌرايح اٌٍٝ ترديٍٝ   Engagementٌٛ ػاٚص ذفاػً يثمٝ 

 WCاألخأة تيمٌٛٛا ػٍيٗ  Website Conversionيثمٝ , ٚػاٚص إٌاط ذؾرشٜ ِٕٗ ِٕرداذه Websiteٌٛ ػٕذن 
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 اٌغؤاي اٌثأٝ األوثش خذالً ٚأّ٘يح 

الشا ِٓ اٌؾّايػاٚص اػالٔه يٛصً ٌّيٓ؟    

 يافيغثٛن أا ػاٚص اػالٔٝ

 يظٙش ٌٍٕاط اٌٍٝ ٘مٌٛه

عاوٕيٓ فيٓ, ِٛاصفاذُٙ  

سخاٌح ٚالعراخ, عُٕٙ واَ  

 ِٚٙرّيٓ تـ ايٗ؟

 يافيغثٛن أا ػاٚص اػالٔٝ

 يظٙش ٌٍٕاط اٌٍٝ أا ٘ذيه 

ايّيالذُٙ, اسلاُِٙ, تيأاذُٙ  

 اٚ الٌٛه زاخٗ ازغٓ

 ٚصً اػالٔٝ ٌٍٕاط اٌٍٝ اذفاػٍد ػٍٝ

إٌاط دٚي تيسثٛٔٝ, آخش ِٕؾٛساذٝ  

 يافيغثٛن ٘ذيه خّٙٛس ِؼيٓ

 ؽٛفُٙ ِرؾاتٙيٓ ِغ تؼط 

 في ايٗ؟ ٚ٘اذٍٝ خّٙٛس ؽثُٙ

 ِٓ اٌثٍذ اٌٍٝ ٘مٌٛه ػٍيٙا
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People who live in this location - People recently in this location 
People traveling in this location 

 من هنا بتحدد المناطك اللى العمٌل فاتح منها الفٌسبون بتاعه

بناء على منتجن, من هنا بتختار سن العمٌل بتاعن  

 رجالة وال ستات؟ 

 لغة الفٌسبون بتاعهم اٌه؟ 

 حجم الجمهور اللى اختارناه

 احفظ الجمهور عشان االعالن الجاى 

 الصفحة اللى جاٌة هتوضح
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 بٌانات العمٌل الدٌموغرافٌة

 اهتمامات العمٌل بناء على تفاعله

 سلوكٌات العمٌل ؟ 
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 اُ٘ االعرٙذافاخ فٝ اٌـ تيأاخ اٌذيّٛغشافيح

Education – Birthday – Relationship - Work  

 ؽغٍٗ  زاٌرٗ االخرّاػيح ػيذ ِيالدٖ ذؼٍيّٗ
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Digital Activities – Expats – Mobile Device  
Purchase Behavior – Travel  

 اُ٘ االعرٙذافاخ فٝ عٍٛوياخ اٌؼّيً 

 ٔٛع ِٛتايٍٗ اٌّغرشتيٓ ٔؾاغاذٗ االٚٔاليٓ

!تيغافش وريش  ػادجً تيرفاػً ِغ اٌثائؼيٓ 
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اٌدّٙٛس اٌّخصص, دٖ إٌٛع اٌرأٝ ػؾاْ ذداٚب ػٍٝ اٌغؤاي اٌرأٝ  

 

تراػٝ اٌّٛلغاٌٍٝ ساذ  تيأاذٗاٌٍٝ ٘شفؼٍه    

تراػٝ اٌرطثيكاٌٍٝ ِٕضي  ٚاؽرشٜ اٌّسًاٌٍٝ خاٌٝ    

تراػٝ اٌفيذيٛاٌٍٝ اذفشج ػٍٝ   االٔغردشاَاٌٍٝ اذفاػً ػٍٝ   

أا ػاٍِٙا ِٕاعثحاٌٍٝ دخً   ترؼرٗ Leadاٌٍٝ عاتٍٕا تيأاذٗ اٚ اٌـ  

 Instant Experienceاٌٍٝ ظغػ اإلػالْ ِٓ ٔٛع   صفسرٕااٌٍٝ اذفاػً ػٍٝ 

 اللى باعنا خسر دلعنا 
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 ٕ٘ا تٕٛظر ٌفيغثٛن اٌّصذس ٚاٌذٌٚح ٚٔغثح اٌدّٙٛس ِٓ اخّاٌٝ, اٌدّٙٛس اٌّؾاتٗ, إٌٛع االخيش

 ٚ٘ٛ تيدٙض ٌيٕا خّٙٛس خذيذ ؽثٗ اٌدّٙٛس اٌٍٝ لٍٕاٌٗ ػٍيٗ, ػذد اٌذٌٚح 

 

 ٕ٘ا تٕسػ اٌّصذس اٌٍٝ اٌّفشٚض يدية ؽثٙٗ

 ٕ٘ا تٕٛظر اٌذٌٚح اٌٍٝ ٘يدية ِٕٙا خّٙٛس خذيذ 

 ( ٚوً ِاواْ الً وً ِاواْ ادق ) ٕ٘ا تٕٛظر ٔغثح اٌدّٙٛس ِٓ اٌذٌٚح 
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Placements ػاٚص اػالٔه يظٙش فٝ أٙٝ ِٕصح؟, اٌّٛاظغ! اٌغؤاي اٌراٌد  

 ِٕصح اٌفيغثٛن

 ِٕصح األٔغردشاَ

 دٜ ؽشاوح ِغ تؼط اٌّٛالغ 

 ِٕصح اٌّاعٕدش
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Budget & Schedule 

٘رذفغ واَ؟ ! اٌغؤاي اٌشاتغ  

 فيٗ اورش ِٓ غشيمح ٌٍسغاب ِغ فيغثٛن

 :اٌّيضأيح اٌيِٛيح

 خٕيٗ 100فٝ اٌيَٛ اٌٛازذ ِثالً  ٕ٘ا ترسذد ٌفيغثٛن أه ٘رذفغ

 خٕيٗ 700ٚتاٌراٌٝ فٝ االعثٛع ٘رذفغ 

 ترىْٛ ػاسف يِٛياً ٘رذفغ واَ تىً ٚظٛذ: ِّيضاذٙا

 اٌفيغثٛن( اٌدّؼح ِثالً ) ٌٛ يَٛ ِؼيٓ خّٙٛسن فاذر فيٗ : ػيٛتٙا

 ( خٕيٗ فمػ تسذ الصٝ 100) ٘يٛصً اػالٔه تؾىً ِسذٚد 

 ٚتاٌراٌٝ ِؼ ٘رغرفاد ِٓ فشصح ذٛاخذ خّٙٛسن فٝ اٌيَٛ دٖ

 

 :اٌّيضأيح وٍٙا

 خٕيٗ  700ٕ٘ا ترسذد ٌفيغثٛن أه ٘رذفغ فٝ اٌّذج وٍٙا ِثالً 

 

  150اٚالً يَٛ اٌدّؼح اٌٍٝ لٍٕا ػٍيٗ ِّىٓ يصشف : ِّيضاذٙا

 ٚتاٌراٌٝ زغة خّٙٛسن ٘ٛ يصشف.. ٚ٘ىزا 70ٚيَٛ اٌغثد يصشف 

 ً  ترمذس ذسذد االػالْ يظٙش اٌغاػح واَ ٚذسذد اياَ يظٙش فيٙا: ثأيا
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Creative Ad 

 ٚصٍد ٕ٘ا آلخش عؤاي

 فيٓ االػالْ تراػه ؟

 
 :ػٕذن خياسيٓ

 أه ذشفغ ِٕؾٛس خذيذ: األٚي

 أه فيٗ ِٕؾٛس ػٍٝ صفسره: اٌثأٝ

 ِشفٛع ٚأد ٘رخراسٖ 
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Facebook Campaigns Audience 
  Lookalike Audienceو لل   Custom Audienceلل  Facebook Adsفً    Targetingهل ٌنفع اعمل •

 واحده ؟  Adsetمع بعض فً  

 

 هو الفٌسبون بٌمسح بها ، بس خلونا احنا االول نشوؾ هل ٌنفع وال و أل ، احترافٌاً و اٌه و االفضل ؟•

 

 و اٌه الفرق بٌنهم ؟    Look Alikeدول ؟ و مٌن ال   Custom Audienceمٌن ال •

 

 Saveمعٌن اٌاً كان نوع االكشن دا ، مسجات تفاعل  Actionو دول ناس عملت معان  Customنبدأ بال •
posts  ( (;و طبعاً استهدافنا احنا كا عالمٌٌن بٌكون ؼٌر )) او ؼٌره) 

 

 ...    Custom Audienceدول بمً التوأم بتوع  دي ؟  Look Alikeطب اٌه حكاٌة ال •
 

و طبعا كل ماٌكونو الل كل  10ل  1عنً اٌه ؟؟ ٌعنً شبههم فً كل حاجة بالظبط و بنسبة انت بتحددها من ٌ•

 .ماٌكونو شبه فً كل حاجة 
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Cold – Warm - Hot 
 !  طٌب عرفت مٌن دول و مٌن دول •

 أل طبعاً   -------! هل ٌنفع نستخدمهم مع بعض ؟•

 

   Trafficعلشان بكل بساطة فً فرق فً نوع ال  ---------لٌه أل ؟ •

 

 !  ٌعنً اٌه ؟•
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Cold – Warm - Hot 

 

 ...  حاجات  3ٌعنً الترافٌن بٌتمسم ل •

 

•1- Cold Traffic  ماٌعرفكش و ماٌعرفش

 البٌزنس بتاعن  او ماٌعرفش منتجن الجدٌد 

 

•2- Warm Traffic  و دول لهم مٌول

 .للشراء بس مش اللٌٌن اللً ٌوجههم 

 

•3- Hot Customer  و دول اللً جربو

 منتجاتن او عارفٌن البٌزنس بتاعن 
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Cold – Warm - Hot 

وح لحد لسه ماٌعرفش حاجة عنن و تموله  اشتري دي ،، ال مش هاٌشتري طبعاً ، رماٌنفعش  ت•

 !!  ألن لسه مافٌش ثمة  

 

لٌه ، النه عدي مرحلة انه   Hot Trafficٌُعتبر من ال   Custom Audienceطٌب ال •

 .ماٌعرفكش و اخد معان اكشن ، اٌاً كان نوع االكشن دا 

 

 هاتبللٌهم الناس الشبٌه صح ؟  Look Alikeلما تٌجً بمً لل •

   High Quality Cold Trafficلكن دا بٌكون    Cold ---! ٌبمً اٌه ؟•

 

 مع بعض لٌه ؟   Warmو ال   Coldو اكد لل  Ad Copyماٌنفعش نعمل •

 .الن مش هاعرفن بنفسً و ابٌع لن فً نفس التولٌت •

 ؼلط !! و ابٌع فً نفس التولٌت لنفس الشخص    Brand Awarnesمش هاعمل •

 

  Funnelو ادخلهم   Lead Magnetبعرؾ نفسً و ادٌلهم بعد كمان   Coldٌبمً بعمل حاجة لل •

 .نتٌجته هاتكون فعالة جدا Chatbotحتً لو ب 

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 



Remarketing - Retargeting 

 
 العٌن لما بتشوؾ حاجة كتٌر ، بتعلك فً عمله الباطن •

 

بحد الصً طب و % 2و فً مجال شؽلنا العمبلء اللً بٌاخدو اكشن اول لما بٌشوفو االعبلن هما •

 !  طب اٌه الحل ؟!! ........ بٌخلعو % 98ال 

 

• Remarketing أو Retargeting  -----  هالولن لٌه.. 

 

ممكن ماٌكونش جاهز ٌشتري دلولتً ، ممكن ٌكون بٌمارن بٌن حاجتٌن ، ممكن حاجات كتٌر لكن •

 فً االخر عدد كبٌر بٌكون عنده نٌة الشراء من البداٌة 
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Remarketing - Retargeting 

 العمٌل اللً بٌكون واخد لرار الشراء و بٌمارن او بٌشوؾ افضل الفرص المتاحة لدامه ، •

 

تفكره بٌن بشكل تانً الحل انن هو كدا كدا هاٌشتري لكن زاوٌة االهتمام مش جاٌة معاه دلولتً ، •

 !  بٌكون بنفس المنتجات اللً دخل علٌها لبل كدا  Retarget Ad  مختلؾ لكن مش اول مرة ، أول 

 

علشان ٌفتكر انه ولؾ عند حتة  و ماكملهاش ، و كل  Ad Copyعلشان ٌفتكرن ، و بتؽٌر فً  لٌه ؟ •

 دا لٌه ؟ 

 

 الن اللعبة هنا لعبة اكواد •

 

الناس اللً عملت كذا ، ٌجً لدامنا حاجتٌن % 100فً اعادة االستهداؾ اسالٌب كتٌر لكن لما نمول •

  Facebook Pixel Code – Google Remarketing Tag... الوي من بعض 
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 التسوٌك االلكترونً على توٌتر
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https://التسويق-الالكتروني.com/التسويق-الالكتروني-على-تويتر


 ان التسوٌك االلكترونً على توٌتر من اهم و افضل المنصات الُمستخدمة لٌس استثناء عن بالً المنصات •

 

 .تمدم مكانا جٌدا لئلعبلنات ، كما انه ٌساعدن للوصول الً عمبلبن المستهدفٌن التً     

 

 . التسوٌك االلكترونً على توٌتراسرار خبلل هذا الجزء سنتعلم و من •

 

 و تعتبر معظم منصات التواصل االجتماعً مكانا ممٌزاً للتسوٌك االلكترونً لدعم الشركات، حٌث تسمح •

 

 .بعرض اإلعبلنات لجمهورهم المستهدؾلهم     
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 -:احصابٌات و ارلام توٌتر 

 

األوابل بٌن الشبكات االجتماعٌة األكثر شعبٌة  10تصنؾ منصة توٌتر للتواصل االجتماعً من بٌن الـ•

 .لؽة 35دولة وتدعم  200األخرى، ومتوفرة فً 

 

. ملٌون شخص فً جمٌع أنحاء العالم 319ٌبلػ عدد المستخدمٌن النشطٌن فً الشبكة شهرٌا أكثر من •

 .بٌنما ٌبلػ متوسط عدد التؽرٌدات نصؾ ملٌار شهرٌا

 

 .من إجمالً الزٌارات% 83ٌبلػ إجمالً مستخدمً الشبكة عن طرٌك الهواتؾ الذكٌة حوالً •

 

، وفً سوق اإلعبلنات الرلمٌة عبر الهاتؾ %0.8تبلػ حصة شبكة توٌتر فً سوق اإلعبلنات الرلمٌة •

 %.2.6المحمول 

 

 .ألؾ 130ٌبلػ عدد المعلنٌن فً الشبكة حوالً •

 

منهم % 42من البالؽٌن، ولنكون أكثر دلة، إلؼن % 53من مستخدمً توٌتر هم من النساء، و% 54•

 .سنة 39و  18تتراوح أعمارهم بٌن 
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 .حسابا فً الثانٌة 13ٌتم تسجٌل أكثر من ملٌون حساب ٌومٌا، أي حوالً •

 

 .ملٌار دوالر 8ٌصل ألكثر من ” توٌتر“وفما لبعض اإلحصابٌات، فإن سعر الشبكة االجتماعٌة •

 

 .٪ من جمٌع التؽرٌدات المنشورة على المولع مكتوبة باللؽة اإلنجلٌزٌة61•
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 -:ما ٌمٌز شبكة توٌتر عن منافسٌها وٌجعلها منصة ممٌزة للتسوٌك

 

ٌمكنن إطبلق حملتن اإلعبلنٌة حول العالم، وهذا الشٌا مهم جدا للشركات والعبلمات التجارٌة التً تحتاج •

 .إلى تؽطٌة عالمٌة

 

متوسط نسبة النمر إلى الظهور عالٌة وتنافس شبكة الفٌسبون فً ذلن، وهو أمر مهم جدا للمعلنٌن، حٌث •

 .كلما زاد عدد النمرات والتفاعل مع اإلعبلن، كلما انخفض سعره

 

 .انخفاض مستوى المنافسة، وبالتالً انخفاض سعر النمرة•

 

 .من حاالت البحث داخل الشبكة تكون تجارٌة إلى حد ما% 66أكثر من •
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 -:إعدادات مدٌر االعبلنات فً توٌتر 

 

بعد تسجٌل الدخول إلى حسابن علً توٌتر، سوؾ تجد فً الزاوٌة الٌسارٌة العلٌا أٌمونة تحمل صورتن 

 .”إعبلنات توٌتر“الشخصٌة، اضؽط علٌها واختر 
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 اخريسوؾ ٌتم نملن إلى صفحة ” إعبلنات توٌتر“وبعد النمر على •

 

 .حٌث سٌتم الطلب منن تنفٌذ بعض اإلجراءات، وهً اختٌار البلد والمنطمة الزمنٌة•

 

 وهكذا ٌبدو مدٌر اإلعبلنات فً توٌتر•
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 :وٌمكنن عبر مولع توٌتر التروٌج لما ٌلً

 

 .الحصول على أكبر لدر ممكن من التحمٌبلت: تطبٌك 

 

 .ٌمكنن التروٌج لحسابن للحصول على متابعٌن جدد: متابعٌن 

 

وعبر التروٌج للتؽرٌدة سوؾ تحصل على المزٌد من تفاعل المستخدالمٌن من تعلٌمات : زٌادة تفاعل التؽرٌدة 

 .وإعجابات

 

 .زٌادة مشاهدات الفٌدٌو

 

هنا ٌمكنن الحصول على زوار جدد ٌمكن لن أن تحولهم لعمبلء أو مشتركٌن دابمٌن : التروٌج لمولع وٌب 

 .لمولعن

 

 .إعادة تثبٌت التطبٌك وزٌادة التفاعل بداخله

 

 .زٌادة معدل ظهور التؽرٌدة
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و لكن العدٌد من المسولٌن تواجههم مشكلة عدم المدرة •

 .علً زٌادة اعداد متابعٌهم عبر حسابهم علً توٌتر 
 

 .و كذلن سرعة االرسال •
 

 .و استهداؾ النٌنش و المجاالت المختلفة •

 

النشر المجانً و التحكم فً الحسابات ولكن مع اداة  •
    AMC Twitter  الشخصٌة علً توٌتر من

 

ستمكنن من استهداؾ العمبلء المهتمٌن بالمنتج او الخدمة •

 .الخاصة بنا 
 

 .و نمدر نستخرج الترندات من كل مكان فً العالم •

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 



 التسوٌك االلكترونً على بٌنترست
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 ،شبكات اجتماعٌة فً العالم 5و هو من أهم التسوٌك االلكترونً على بٌنترست •

 

احد افضل مصادر التٌرافٌن المجانً علً األطبلق و هو مفٌد جداً لكل من ٌعمل فً مجال االفٌلٌٌت و عروض ال •
CPA ، من خبلل هذا الممال ستجد فٌدٌو ٌشرح لن تفصٌلٌا كٌفٌة االستفادة من بٌنرتست فً عروض االفٌلٌٌت. 

 

ٌعتمد الكثٌر من المهتمٌن أن بٌنترست له مستمببلً واعداً فً مجال التسوٌك االلكترونً، حٌث ٌمتاز بواجهته الفرٌدة •

و طرٌمته الممٌزة فً تنظٌم المحتوى و مشاركته والتً أصبحت تثٌر المستخدمٌن حول العالم و خصوصا فً العالم 

 .العربً ٌوما بعد ٌوم 

 

فأشهر المدونات العالمٌة فً مجال تمنٌات و تكنولوجٌا التعلٌم الٌوم وجدت ضالتها فً هذا المولع لنشر مماالتها و •

 .مشاركة الصور و مماطع الفٌدٌو فً كل المجاالت 
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فكرة بٌنترست تتلخص فً أن كل مستخدم ٌمكنه إنشاء لوحات حسب اختٌاره بتصنٌفات مختلفة، لٌموم بعد ذلن •

بتعلٌك أو تثبٌت صور أو مماطع فٌدٌو ٌمكن ربطها بمولع معٌن أو بممالة فً مدونة خاصة او بصفحات سوشٌال 

 .مٌدٌا اخري 

 

 .ٌمكن له أٌضا إعادة تعلٌك منشور سابك أو المشاركة فً لوحة خاصة بمستخدم آخر حتى ٌصله الجدٌد عند نشره•

كما ٌمكن للمستخدم متابعة المستخدمٌن اآلخرٌن لرؤٌة ما ٌمومون بتعلٌمه علً لوحاتهم وعمل إعجاب أو مشاركة •

 .المنشورات المفٌدة من خبلل حساباتهم
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 ؟لماذا التسوٌك من خبلل بٌنترست 

 

مستخدمً بٌنترست ٌتمتعون بعملٌة الشخص الذي ٌرٌد الشراء فعبًل أكثر بكثٌر من مستخدمً شبكات التواصل •

 .األُخرى

 

 .من مستخدمً بٌنترست اشتروا منتجات كانو لد تعرفوا علٌها من خبلل بٌنترست% 75فً الوالع إن •

 

 .أفضل تٌرافٌن سورس مجانً علً االطبلق ٌأتً من خبلل بٌنترست•

 

 -:مشاكل تواجه المسولون 

 

 .و لكن ما ٌواجهه المسولون صعوبة زٌادة متابعٌهم علً بٌنترست •

 Pinالنشر بكمٌات و عمل •

 .استخراج المهتمٌن بمجاالت معٌنة •

 .عمل متابعة و عدم متابعة  للعمبلء المستهدفٌن حسب نوع النٌتش •

 كتابة الكومنتات تأخذ الكثٌر من الولت و المجهود •
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 تم حل كل هذه المشاكل و إضافة الً ممٌزات اخري عدٌدة AMC Pintresetو لكن من خبلل اداة 
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 AM Pinterest خبلل استخدامن الداة المن 
 
 .هاتمدر تكبر البروفاٌل بتاعن علً بٌنترست •

 .نشر مجانً •

 .تحكم فً الحسابات الشخصٌة •

 .Pinو عمل كومنتات علً ال .البحث عن نٌتش معٌن او مجال معٌن •
 .  استخراج المستخدمٌن المهتمٌن بالمجال و المتابعٌن لهم و ارسال رسابل لهم•

 .استخراج البورد حسب مجال معٌن او نٌتش معٌن •

 .تمدر تعمل متابعة و عدم متابعة •

 .علً حسابن الشخصً  Pinتمدر تستخرج بوست معٌن و تضعه •

 

 

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 



 -:اهم نصابح و اسرار التسوٌك عبر بٌنترست 
 

 Business accountانشاء حساب بٌنترست تجاري 
من حسن الحظ أن الحساب التجاري مجانً، فهو ٌتٌح لن الكثٌر من المٌزات ؼٌر الموجودة فً الحساب الشخصً 

 .العادي
 

 تأكٌد الحساب
علٌن أن تموم بتأكٌد حسابن، وبذلن سٌعلم الناس  Pinterest Analyticsكً تستطٌع الوصول إلى تحلٌبلت بٌنترست 

 .بأنن تستخدم حساب بٌنترست التجاري بشكل نظامً
 

 لم باالستفادة من تحلٌبلت بٌنترست
بعد أن لمت بتأكٌد حسابن أصبح بإمكانن الوصول إلى جمٌع اإلحصابٌات والتحلٌبلت لكل ما تمدمه على بٌنترست مما 

األجهزة التً ٌستخدمها : ٌسمح لن أن تعرؾ كٌؾ ٌتفاعل األشخاص مع منشوراتن، تتضمن هذه االحصابٌات ما ٌلً
المتابعون والمواد التً ٌمومون بتخزٌنها والنمر علٌها، باإلضافة للمعدل الٌومً لمشاهدات حسابن وأشهر منشوراتن 

 .وأًٌضا بإمكانن معرفة اهتمامات متابعٌن من خبلل طرٌمة تفاعلهم مع المحتوى الذي تمدمه
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 أضؾ شرٌط فٌسبون

من األفضل أن تستخدم اسم عملن بداًل من اسمن الشخصً، فً هذه الحال ال ٌموم 
 .بٌنترست أوتوماتٌكًٌا بإضافة رابط الفٌسبون لذلن علٌن أن تموم بذلن ٌدوًٌا

 
 تعلّم تصنٌفات المحتوى األكثر شهرة

إن أي عمل تختاره لد ٌكتب له النجاح بشرط أن تربط المحتوى الذي تمدمه بالتصنٌفات 
 .المناسبة، لذلن اختر أكثرها شهرة و مبلبمة لمجال عملن

 
 اصنع الصور بشكل جٌد

إن التسوٌك من خبلل بٌنترست أساسه الصور، فٌجب علٌن أن تصمم صوًرا جذابةً وملفتةً 

لبلنتباه، ووفمًا لبٌنترست فاستخدامن لؤللوان اللماعة و الصور ذات األبعاد 

بكسل على األلل ستضمن لن صوًرا مناسبة لٌست بكبٌرة أو  600بدلة ( 736*1104)

 .صؽٌرة
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 لم بربط منشوراتن بموالعن
مهما ٌكن ما تنشره فٌجب أن ٌوصل مستخدمً بٌنترست إلى مولعن االلكترونً، فإن أُعجب أحدهم بما تمدم 

فعلى األؼلب أنه سٌهتم لمعرفة المزٌد عن أعمالن لذلن أضؾ رابط مولعن لوصؾ كل صورة تموم إضافتها 

و حتً تستطٌع جلب االالؾ من الزٌارات المجانٌة لمولعن و االستفادة منها فً عروض االفٌلٌٌت كما هو 
 .موضح فً هذا الممال الرابع التسوٌك االلكترنً بالعمولة 

 

 انشر لدر اإلمكان
عوامل أساسٌة تؤثر على لرار األشخاص حول متابعتن أو عدم متابعتن وبالتالً على مستمبل  3إن 

 :التسوٌك من خبلل بٌنترست لدٌن
 .عدد منشوراتن –
 .عدد اللوحات التً تملكها –
 .عدد األشخاص الذٌن تتابعهم وٌتابعون –

المزٌد من المنشورات ٌعنً المزٌد من المتابعٌن فبفضل خوارزمٌة بٌنترست للنشر لٌس علٌن الخوؾ من 

كمعدل وسطً فً البداٌة . أن تؽرق متابعٌن بالمنشورات ألن كل صورة ستأخذ فرصتها باالنتشار والظهور
 .صور ٌومًٌا 5انشر 

 

 لدم محتوى متنوع
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 التسوٌك االلكترونً على انستجرام
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 السوشٌال مٌدٌا و موالع التواصل االجتماعً اصبحت جزء اساسً فً حٌاة الكثٌر من الناس •
 

 ،خصوصاً عبر االنستجرام و متابعٌهم   اصدلابهمتصوٌر كل لحظات حٌاتهم و مشاركتها مع اهلهم و  •

 

 .التسوٌك االلكترونً على انستجرام علً الدلٌل الكامل و اسرار الجزء سنتعرؾ و من خبلل هذا  •
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لن مشاركة صورن الٌومٌة و اٌضا فٌدٌوهاتن مع جمٌع ٌتٌح   Instagramكلنا نعلم ان مولع انستجرام •

 .اصدلابن و متابعٌنن بشكل دابم

 

للكثٌر من العاملٌن فً التسوٌك االلكترونً هً عدم الحصول علً عدد أكبر   لكن دابما تواجه مشكلة•

 .من المتابعٌن و االعجابات والمهتمٌن بما تمدمه من خدمات و منتجات لجمهورن المستهدؾ

 

 إذا كنت ترؼب فً الحصول علً المزٌد من المتابعٌن •
 اإلعجابات علً صور انستجرام و •
 .توفر لن الكثٌر من الحلول العملٌة    AMC Instagramاداة •
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فً التسوٌك االلكترونً علً االنستجرام  AMC Instagramو هنا تأتً اهمٌة اداة 

 -:كالتالً 
 

 .تستطٌع من خبللها استهداؾ النٌتش او المجال الذي ترؼب به •

 

 .الوصول لكل المنافسٌن فً مجالن •

 

 .تحمٌك انتشار واسع علً االنستجرام •

 

 الوصول الً العمبلء المستهدفٌن حسب النٌتش •

 .المجال الذي تم اختٌاره او      

 

 .عمل متابعة و عدم متابعة للعمبلء المستهدفٌن •

 

 .ارسال رسابل لهم بكمٌات كبٌرة •

 

 .عمل منشن لهم علً البوستات •
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اذا كان لدٌن مشروعن الخاص او حتً تموم بالتسوٌك بالعمولة للؽٌر فبالتأكٌد تواجدن علً منصة 

 .  االنستجرام مهم جداً و ذلن لعدد الجمهور المتواجد علٌه

 

 -:و ٌتضح ذلن من خبلل االحصابٌة التالٌة 
 ٌومٌاملٌون  500ٌتواجد علً انستجرام أكثر من ملٌار مستخدم نشط شهرٌا وأكثر من •

 

 ذكور% 49.7إناث و% 50.3•

 

 انستجراممن مستخدمً اإلنترنت فً الوالٌات المتحدة ٌستخدمون % 35•

 

 35من مستخدمً انستجرام تحت سن % 71•

 

 %(33) 49-30، ثم %(59) 29-18أكثر مستخدمً انستجرام أعمارهم •

 

 ٌومٌامن مستخدمً انستجرام ٌسجلون الدخول % 60•

 

 من مستخدمً انستجرام من خارج الوالٌات المتحدة% 80•
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أضعاؾ من منصات وموالع التواصل  10التفاعل مع العبلمات التجارٌة على انستجرام أعلى ب

 األخرىاالجتماعً 
 

 انستجرامملٌون حساب أعمال على  25هنان أكثر من •

 

 انستجراممن الشركات األمرٌكٌة تستخدم % 71•

 

 أعمالمن المستخدمٌن ٌتابعون حساب % 80•

 

 انستجراممن المستخدمٌن ٌكتشفون منتجات وخدمات جدٌدة على % 83•

 

 الجوالمن المستخدمٌن اشتروا منتجا من انستجرام باستخدام % 30أكثر من من •

 

 من مستخدمٌه باتخاذ لرار شراء منتج أو خدمة% 80انستجرام ٌساعد أكثر من •
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 المماالت التروٌجٌة و النشر فً المنتدٌات وموالع البون مارن
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 و هً واحدة من الدم االستراتٌجٌات  المماالت التروٌجٌة و النشر فً المنتدٌات وموالع البون مارن•

 

 .من لبَل موالع السوشٌال مٌدٌا و أللها تكلفة و مازالت تعمل بفاعلٌة الُمتبعة       

 

 .التً ٌؽفل الكثٌر من المسولٌن عنها  التسوٌك االلكترونًو من اهم استراتٌجٌات •

 

 ؟ما هً المنتدٌات 
  

هً مولع على اإلنترنت ٌتجمع األشخاص من ذوي االهتمامات المشتركة لٌتبادلوا األفكار والنماش عن •

 طرٌك إنشاء موضوع من لبل أحد أعضاء المنتدى، 

 

ثم ٌموم بالً األعضاء بعمل مشاركات وردود داخل الموضوع للنماش مع صاحب الموضوع، ومن •

وهو أشبه . سواء بشكره على المعلومات التً لدمها بموضوعه أو نمده والتعلٌك على ما كتبه فٌه

 .بالمنتدى على أرض الوالع 

 

 .ان المنتدى هو مكان للتحاور والتنالش حول عدة امور بٌن اناس متفمٌن او مجتمعٌن على فكر ما •
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 -:أسرار التسوٌك االلكترونً عبر النشر فً المنتدٌات 
 

 .ٌجب ان ٌكون منتدي علً تفاعل كبٌر •

 

 .المنتدي خاص بالمجال او النٌتش المستهدؾ •

 

 .ال ٌوجد به روابط ضارة او سبام •

 

 .استخدام محتوي ممالً حصري بأفكار ممٌزة العضاء المنتدي •

 

 .نشر الممال فً المسم المناسب الخاص به فً المنتدي •

 

 .وضع لٌنكات مولعنا فً التولٌع الخاص بنا علً المنتدي •

 

 مشاركة االعضاء و التفاعل معهم فً نماشاتهم علً الممال•
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   AMC Article  Makerو اداة   Content Researcherمثل اداة    AMCو من خبلل ادوات 
 

 .كتابة محتوي لوي جدا و افضل من منافسٌن ُمدعم بالعناوٌن الربٌسٌة و الفرعٌة اٌضاً تستٌطع 
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 -:موالع البون مارن 

 
 .هً ببساطة تمكننا من استعمالها بحفظ روابط موالعنا بها للحصول علً باكلٌنن لوي 

و هً موالع ذات لاعدة شعبٌة كبٌره ولمن ال ٌعرفها فهى تشبه الى حد كبٌر جدا موالع التواصل االجتماعى وذلن من 

 :ناحٌة 

 عدد الزوار

 موالع ذات دومٌن اثورتى عالٌه جدا

 موالع لدٌها بٌج رانن عالى

 موالع تتصدر اولى نتابج البحث بمجرد ذكر اسمها

 النشرالمدرة علً 

النشر البون مارن هً صدٌمة لجوجل وموثولة والتحصل منها على سبام سكور زٌادة واٌضا الروابط نوفلو موالع 

 .و لكن ٌجب الحرص و البحث الجٌد عن موالع البون مارن بدون سبام 

 

و اٌضاً  Pocket ، Digg ، Folkd ، Fark ، BizSugar ، Slashdot ، We Heart It ، Feedly ، Scoop.itمثل 

 .موالع التواصل االجتماعً مثل الفٌسبون و توٌتر و بنترٌست و رٌدٌت و انستجرام 

 .نختار رابط الممال و نضٌفه فً احد موالع البون ماركٌنج 

 

 عند استخدام هذه الموالع بشكل ٌومً سوؾ تبلحظ ارتفاع ملحوظ بعدد الزوار وبسرعة جٌدة نسبٌا
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 التسوٌك االلكترونً عبر الموباٌل
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 عندما تنظر فً محٌطن ستجد ان العدٌد من االشخاص ٌستخدمون الهواتؾ الذكٌة، •

 

ٌجب ان تستخدم كل وسابل التواصل المتاحة و منصات التسوٌك للوصول الً عمٌلن و لذلن •

 .المستهدؾ

 

 سنتعرؾ علً اسرار التسوٌك االلكترونً عبر الموباٌلالجزء خبلل هذا من •

 

 ،% 100الذي ٌُعزز وصولن الً عمٌلن المستهدؾ بنسبة و •

 
التسوٌك اي معدل النمر ممابل الظهور خصوصا فً مجال  CTRانه ٌساعد علً رفع نسبة ال كما •

 االلكترونً
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 ؟ mobile marketingو لكن ماذا ٌعنً التسوٌك االلكترونً خبلل الموباٌل 
 
تمنٌة تستهدؾ مستخدمً  mobile marketingتمثل استراتٌجٌة التسوٌك عبر الموباٌل •

 .، وؼٌرها من األجهزة المحمولة(اآلٌباد)اللوحٌة األجهزة  ، smartphones الهواتؾ الذكٌة

 

وهً عبارة عن منشورات و مماالت تموم بها العبلمة التجارٌة على وسابل التواصل االجتماعً، •
والتطبٌمات التً ٌتم تنصٌبها على هذه  SMS البرٌد اإللكترونً، الرسابل النصٌة المصٌرة 

 .الموباٌبلت وؼٌرها مثل الواتساب و االٌمو و التلٌجرام 

 

الممٌزة التً ٌجب على صاحب العمل التجاري أو المنصات لها خصابصها هذه منصة من كل •

 .الماركة تحمٌك متطلباتها

 
 target هً عبارة عن تفاصٌل تتطلب التزام الحذر لكسب انتباه الجمهور المستهدؾ •

audience بشكل أكبر. 
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 -:االسرار و االستراتٌجٌات المستخدمة فً التسوٌك عبر الموباٌل  اهم

 

 .ٌجب ان ٌكون لدٌن مولع الكترونً متجاوب فً تصمٌمه مع االجهزة •
 SMSكثٌرة ارسال رسابل نصٌة •
 .حمبلت تسوٌمٌة عبر رسابل الواتساب •

 .حمبلت تسوٌمٌة عبر رسابل االٌمو •

 .حمبلت تسوٌمٌة عبر رسابل التلٌجرام •

 .حمبلت تسوٌمٌة عبر الماسنجر •

 .حمبلت تسوٌمٌة عبر البرٌد االلكترونً •

 .تطبٌمات للموباٌبلت •

 

كعادتنا نمدم .. و االن ٌتبادر الً ذهنن كٌفٌة تنفٌذ كل هذه الحمبلت فً آن واحد •
 لن كل الحلول
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للتسوٌك عبر الموباٌل ، مثل واتساب كنترول و   AMCاالجابة بسٌطة ، ادوات 

 AM Sales Systemو    Voice SMSو   SMSاٌمو و تلٌجرام و ماسنجر و 
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عندما تعمل الشركات والعبلمات التجارٌة على ممارسة •
  mobile marketing فن التسوٌك عبر الموباٌل

 ،الصحٌح والمناسببالشكل 

 

 واحترام الجمهور ورؼباته،  •

 

 بمحتوى الرسابل، واالعتناء •

 

اضعاؾ كسب مستهلكٌن و عمبلء بمعدل ٌمكنها •

 !الطبٌعً 

 
 AMC Mobile ال  و من خبلل ادوات •

Marketing  تستطٌع تحمٌك ذلن بكل سهولة 
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 -: AMC Sales Androidممٌزات •

 

من خبلل الموباٌل نستطٌع ادارة السٌلز و نموم بإرسابل •

 .رسابل عبر المنصات المختلفة و الواتساب 

 
  علً الموباٌل AM Sales Systemبتنصٌب تطبٌك •

 
 .تستطٌع ارسال حمبلتن للواتساب من خبلل الموباٌل  •

 

 هاتمدر تبعت النص المطول •

 

 تمدر تبعت صور مرفمة •

 
تمدر تستخدمها   AMCو بكدا كل حاجة فً سٌستم ال •

 .من الموباٌل 
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 التسوٌك االلكترونً على اٌمو
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ممدمة لابمة التطبٌمات األكثر فً   imo free video calls and chatٌأتً التطبٌك الشهر إٌمو •

 .فً العالم استخداًما 

 

التسوٌك أحد أشهر تطبٌمات التواصل االجتماعً فً العالم ، و من خبلل ذلن الممال سنتمكن من معرفة و •

 االلكترونً على اٌمو

 المختلفة التسوٌك عبر منصات السوشٌال مٌدٌالما ٌمثله من اهمٌة كبٌرة للمسولٌن و المهتمٌن بمجال •

 

 -:ممٌزات تطبٌك اٌمو 

 
ٌوفر التطبٌك لمستخدمٌه خدمات الدردشة المختلفة سواء من خبلل النصوص المكتوبة أو مماطع الصوت •

 .  أو الفٌدٌو أو عن طرٌك المحادثات التلٌفونٌة الصوتٌة أو مكالمات الفٌدٌو

وتُعتبر هً نفس الخدمات التً ٌُمدمها تطبٌك واتس آب باستثناء خاصٌة واحدة هامة جًدا ٌتفوق فٌها •
وهً خاصٌة محادثات الفٌدٌو الجماعٌة ألكثر من  imo free video calls and chatتطبٌك إٌمو 

 . Voipشخص عبر تمنٌة 
 .كما ٌمتاز انه تطبٌك مجانً ُمتاح للجمٌع •

 .جودة عالٌة فً مكالمات الفٌدٌو تنافس و تتفوق علً السكاٌب •

 

 و االن دعونا نتعرؾ علً كٌفٌة استخدام االٌمو فً التسوٌك االلكترونً •
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 -:التً تتمثل فً و   AMC Imoاداة ممٌزات 
 

 امكانٌة النشر عبر اٌمو بكمٌات كبٌرة جداً •

 .ارسال بشكل اوتوماتٌكً و بطرٌمة سهلة جداً •

 .  الحظر معدوم•

 .ارسال صورة و محتوي •
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 تستطٌع فلترة اي عدد من االرلام  Imo Filterو من خبلل أداة •

 

 حتً ٌتم االرسال للمستهدفٌن و تملٌل هادر الولت •
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جمٌع العاملٌن فً مجال التسوٌك االلكترونً علً علم و دراٌة بأهمٌة التواجد •

 .علً كل المنصات 

 

  .سواء كانت منصات مدفوعة او مجانٌة •

 

و لكن االن بٌن ٌدٌنا احد اهم تلن المنصات المستخدمة فً الولت الحالً فً •

 . مجال التسوٌك للوصول الً العمٌل المستهدؾ

 

و بشكل مجانً ، حٌث ٌوفرلن االٌمو الوصول لجمهورن المستهدؾ و بتكلفة •

  .اعبلنٌة زٌرو ، اي انه مجانا بالكامل 

 

 .و لذلن انصحن بإستخدامه و بشدة و الوصول الً جمهورن من خبلله •
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 التسوٌك االلكترونً على واتساب
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الكثٌر من الناس فً كل مكان من العالم تمضً االن معظم ولتها علً هواتفها •

 .  الواتساب مثل الذكٌة ، ال سٌما استخدام برامج التواصل االجتماعً 

التسوٌك االلكترونً على سنتعرؾ علً اهم استراتٌجٌات و خبلل هذا الجزء •

 . واتساب

ملٌار رسالة من خبلل  50احد االحصابٌات تشٌر الً انه ٌتم إرسال أكثر من •

 .تطبٌك الواتساب كل ٌوم واحد 

• ً  !  رلم ضخم الٌس كذلن   انه حما

و هذا ما جذب انتباه العدٌد من المسولٌن حول العالم الستخدامه كأحد المنصات •

 الربٌسٌة الستهداؾ العمبلء و التواصل معهم ،

  . 2014ال ثٌما بعد استحواذ الفٌسبون علٌه عام •

كما انه العدٌد من المؤشرات تشٌر الً انه جاري العمل علً جعله منصة •

اعبلنٌة مدفوعة اٌضاً مثل الفٌسبون و انستجرام و توٌتر و ؼٌرهم من 

 .المنصات 
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 -:االمتٌازات من التسوٌك عبر الواتساب 

 

هنان العدٌد من األسباب التً تدفعنا لننصحن باستخدام تطبٌك •
WhatsApp  كجزء من أدواتن التسوٌمٌة، بالنسبة لؤلشخاص

 . التسوٌك االلكترونًالمبتدبٌن فً عالم 

 

 .تطبٌك الواتساب مجانً بالكامل و االرسال بأي كمٌة مجاناً •

 

تواصل مباشر مع العمبلء ، و هذه مٌزة مهمة جداً خصوصا فً •

  الرأياستطبلعات 
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اداة لوٌة للدعاٌا و نشر اخبارن بصفة مستمرة لعمبلبن بشكل مباشرة و نصبة •

  %100وصول 

 

 .استخدام محتوي مربً او مسموع و الفٌدٌوهات المصٌرة •

 

 ارسال ملفات و كتالوج مصور كامل لعمبلبن لبلطبلع علٌه تستطٌع •
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 -:أسرار و استراتٌجٌات التسوٌك عبر الواتساب 

 

لكً تكون فعال بإستخدام التسوٌك عبر الواتساب ٌجب مراعاة بعض النماط •

 .المهمة جداً 

 .استخدام محتوي لوي ٌجذب االنتباه •

 .استخدام الفٌدٌوهات المصٌرة و تكون الرسالة االعبلنٌة واضحة فٌها •

 .استخدام مصطلحات لوٌة و فكاهٌة احٌانا لزٌادة التفاعل معن •

 .مصورة لعروضن و خدماتن كاتالوجات استخدام صور و •

 .ال ٌمكن رفضها عروض تمدٌم •

 .عدم استخدام محتوي ضار او كلمات ضد االخبلق و المباديء •

 .امنح عمبلبن خدمات فورٌة عبر الواتساب لزٌادة التفاعل معن •

 .استفد من انشاء المجموعات عبر الواتساب فً التسوٌك •
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و لكن المشكلة التً تواجه الكثٌر من المسولٌن هً عامل الولت الذي ٌأخذه •
ارسال رسالة عبر الواتساب أللؾ عمٌل او اكثر و تعٌٌن العدٌد من الموظفٌن و 

 ،شراء الكثٌر من أرلام الهواتؾ لبلرسال للعمبلء المستهدفٌن 
 

 AMC Whatsapp Controlsو تم حل تلن المشكلة عبر ادواة •
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و   AMC Whatsapp Controlsأداةاستطاعت توفٌر  AMC Academyكعادة 

 -:التً تمدملن الكثٌر من االمتٌازات مثل 

 

 .االرسال لعدد ؼٌر محدود من االرلام عبر الواتساب •

 .امكانٌة ظبط اعدادات ولت االرسال و ولت التولؾ •

 .تؽٌر المحتوي و ارسال كود متؽٌر لتجنب الحظر •

واتساب فً نفس (( لنوات )) امكانٌة االرسال من عدد ؼٌر محدود من ارلام •

 .الولت 

 .امكانٌة استخراج االرلام من الجروبات المشترن فٌها •

 .عمل فلتر لؤلرلام الستبعاد االرلام التً ال تملن واتساب •

 .تمرٌر نهابً بالحملة حتً تتعرؾ كم عمٌل استلم رسالتن بنجاح •

 .و الكثٌر من الممٌزات االخري •
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 الواتساباالن بعد معرفتن بأهم اسرار و استراتٌجات التسوٌك عبر •
 

إبدء فً تنفٌذها علً الفور لئلستفادة من تلن المنصة الرابعة التً تجعلن تصل   •
 و تكلفة اعبلنٌة تكاد تكون معدومة % 100الً جمهورن المستهدؾ بنسبة 
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 التسوٌك االلكترونً على جوجل ماب
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التسوٌك االلكترونً على جمٌعنا نُرٌد ان نظهر فً نتابج البحث األولً لجوجل ، و نسعً لذلن جاهدٌن ، انه •

 .الذي سٌوفر لن ذلن  جوجل ماب

 

عمبللة البحث شركة جوجل تعطً اولوٌة دابمة الصحاب البٌزنس ، و هذا ٌتراءي لنا من خبلل التحدٌثات •

 جوجلالمستمرة علً 

 

عندما تبحث عن شركة او مؤسسة او نشاط معٌن فأول نتٌجة بحث ؼالباً تظهر لن و ُمثبتة هً التً تكون •

 .مشتركة فً هذه الخدمة من جوجل ، مثلما هو واضح فً الصورة التالٌة 
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 -:عبر جوجل ماب  التسوٌكممٌزات 
 

 .الظهور فً نتابج البحث االولً •

 

 .االختٌار االول للعمٌل المهتم بمجالن •

 

 .ترافٌن و زٌارات لوٌة جداً و بأعداد كبٌرة •

 

 .من ضمن استراتٌجٌات البراندٌنج الموٌة فً الولت الحالً •

 

 .تحمٌك ارباح من الزٌارات الموٌة التً تأتً عبر جوجل ماب •

 

كما ٌمكنن اٌضاً استهداؾ الشركات من خبللها و تمدٌم خدماتن التسوٌمٌة لهم او عروضن أو حتً دراسة •

 .منافسٌنن 
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  (اسأل جوجل)ممكن تكون شوفت اعبلن جوجل اللً اتعمل من فترة 

 
 أكبر عدد ممكن من المشاهدٌن علشان ٌستخدمو بحث جوجل لئلجابة عن كل أسبلتهم   ودا اللً بٌحفز•

 

 .وكمان بحث عن الخدمات والمنتجات ( ماتش االهلً امتً)مثال•

 

 ((  (Google My Business)طبعأ الحملة دي من ذهب لؤلستفادة من خدمة النشاط التجاري على جوجل •

 
 وزٌادة فرصة الظهور لشركتن أو نشاطن التجاري أمام العمبلء المحتملٌن •

 

عملٌة بحث ٌومٌة من مختلؾ فبات  5,600,000,000اللً بٌستخدمو محرن البحث جوجل الذي ٌضم أكثر من •

 .العمبلء حول العالم
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 Google My Businessمن اٌه اللً ممكن استفادة كاصاحب شركة او نشاط تجاري  

 
 .الظهور فً نتابج البحث األولً فً جوجل•

 

 (((Local SEO)السٌو المحلً  تحسٌن جهود ونتابج عملٌة•

 
بهدؾ زٌادة ( رابط المولع اإللكترونً –عناوٌن الممر والفروع  –أرلام التواصل )إضافة خٌارات التواصل السرٌعة •

 ممكنفرصة التواصل مع العمبلء فً أسرع ولت 

 

إضافات أٌام وساعات العمل الرسمٌة لتحدٌد األولات المتاحة للتواصل مع العمبلء وزٌارة فروع وممرات النشاط •

 التجاري

 

 المحتملٌنإظهار التمٌٌمات وردود األفعال والتعلٌمات من العمبلء السابمٌن بهدؾ زٌادة الثمة لدى العمبلء •

 

 360صور بانورامٌة  من خبلل صور عالٌة الجودة أو( متاجر –مطاعم )عرض الصور الخاصة بمولع نشاطن التجاري •

 المحتملٌنلتوفٌر جولة افتراضٌة للعمبلء  درجة
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نسبة النمر على خٌارات التواصل المتاحة من  –عدد مرات الظهور أمام العمبلء المحتملٌن )الحصول على احصابٌات •

 أرلام تواصل 

 

الموالع الجعرافٌة للعمبلء المحتملٌن الذٌن ظهر أمامهم نشاطن  –اتجاهات الوصول وزٌارة المولع اإللكترونً وطلبات •

 (التجاري فً نتابج عملٌات البحث

•  

اإلطبلع على التعلٌمات والتمٌٌمات اإلٌجابٌة والسلبٌة من العمبلء والرد على كل التعلٌمات بهدؾ تحسٌن مستوى •

 .العمبلءالتواصل وخدمة 

 

تحدٌث بٌانات ملؾ نشاطن التجاري من أٌام وساعات العمل وخٌارات التواصل فً أي ولت باإلضافة إلى إمكانٌة تعدٌل •

 التجاريالصور وإضافة صور جدٌدة لممر الشركة أو النشاط 

 

 نشر ومشاركة اإلعبلنات والعروض الجدٌدة الخاصة بنشاطن التجاري•

  Google Mapsخرابط جوجل على موالع جؽرافٌة لممرات نشاطن التجاري فً بٌانات التواصل  10إمكانٌة إضافة •
 

إمكانٌة إدارة حساب نشاطن التجاري على المنصة فً كل التفاصٌل من تحدٌث أو تعدٌل للبٌانات والمحتوى من خبلل •

 .iOSأو  Androidتطبٌك الجوال المتوفر ألنظمة 
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 Google My Businessطٌب ازاي اضٌؾ نشاطً التجاري على 
 
 التجاريهتسجل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بشركتن او نشاطن •

 

 ”اشتران“واختار Google My Business  هتروح على مولع•
 

 (العنوان بالتفصٌل –الدولة  –اإلسم االساسً )هتسجل بٌانات النشاط التجاري •
 

اختار خانة تسلٌم المنتجات وتمدٌم الخدمات للعمبلء فً منازلهم أو ممرات خارجٌة بدالً من إضافة عنوان ممر نشاطن •
 التجاري 

 
 .إلٌهاكانت هذه طبٌعة نشاطن التجاري وتحدٌد الببلد واألماكن التً ٌمكن تمدٌم الخدمات وتوصٌل المنتجات إذا •

 

اختٌار نوع وتصنٌؾ النشاط التجاري من بٌن التصنٌفات المتاحة بهدؾ العرض فً نتابج بحث فبة العمبلء المستهدفة •
 .فمط
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 –رابط المتجر الخاص بالنشاط التجاري او رابط صفحة الفٌسبون  –أرلام التلٌفون الرسمٌة )إضافة وسابل التواصل •
 (مواعٌد وأٌام العمل الرسمٌة

 

عبر رسالة على  –عبر رسالة برٌدٌة )اختٌار وسٌلة التحمك من ملكٌة ومولع النشاط التجاري من الوسابل المتاحة •

 –او رسالة على البرٌد اإللكترونً  –التلٌفون 
 

حالٌاً عن طرٌك استمارة ( عبر استمارة التوثٌك اإللكترونٌة فً حالة وجود أكثر من ممر أو فرع للنشاط التجاري •

 ٌوم25التوثٌك اإللكترونٌة اللً بتوصلن البٌت خبلل 
 

الصور لفروع وممر النشاط التجاري داخلٌا وخارجٌا عالٌة الجودة أو صورة بانورامٌة )إضافة محتوى المكان زي •

 –صور ألهم المنتجات  –درجة  360
 

كتابة أي معلومات إضافٌة مفٌدة عن فرع نشاطن التجاري مثل تهٌبة الفرع للزوار ذوي االحتٌاجات الخاصة أو وجود  •
 للزبابنخدمة توصٌل الطلبات 
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 سلبٌةاإلطبلع بشكل دوري على ردود وتمٌٌمات العمبلء والتفاعل معها بشكل احترافً سواء كانت إٌجابٌة أو •
 

 متابعة احصابٌات المنصة المتاحة بهدؾ تحدٌد مستوى أداء محتوى حساب نشاطن التجاري •
 

 .نسبة ؼٌر مرضٌة من تواصل العمبلء ممارنة بعدد مرات الظهور فً نتابج البحث وجود  حالةالمحتوى فً وتعدٌل •
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 ونشاطن التجاري ظهر لٌهم  كمان هتعرؾ عمبلبن بحثو عن اٌه •
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ان كنا نتحدث عن استهداؾ الشركات علً جوجل ماب فبالتأكٌد افضل اداة متخصصة و 
 AMC Google maps هً
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 -: AM Google Mapsممٌزات 

 
 ماباستخراج بٌانات الشركات علً جوجل •

 

 و فً اي مكان فً العالم •

 

• ً   .  حسب النٌتش او المجال الذي ترؼبه اٌضا

 

 .استخراج ارلام تلٌفونات الشركات •

 
و تحفظ تلن البٌانات فً ملؾ علً جهازن  Scrappingو بعد ذلن تضؽط •

 تلٌفونات الشركات و مجالها و مولعها اٌضا  بأرلام
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 -: Google Mapsاسرار و نصابح التسوٌك عبر جوجل ماب 
 
 google my businessإضافة البٌزنس الخاص بن على أداة جوجل لؤلعمال •

 
 Google Mapsتحدٌد جمٌع المناطك التً ٌؽطٌها عملن على خرابط جوجل •

 
 Google Mapsإضمن وجود جمٌع الفبات المتعلمة بعملن على خرابط جوجل •

 
 الخدمةتواصل مع عمبلبن عبر هذه •

 

 Google Mapsال تنسى وضع صورتن و ملفن الشخصً على نشاطن التجاري فً خرابط جوجل •
 

 هذه اهم خطوات و ادوات التسوٌك االلكترونً علً جوجل ماب
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 التسوٌك االلكترونً على ٌوتٌوب
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التسوٌك االلكترونً على المربً او الفٌدٌوهات فبالتأكٌد  التسوٌك عبر المحتويان ُكنا نتحدث عن •

 . ٌأتً فً الممدمة ٌوتٌوب

 

 .كل االرلام و االحصابٌات تشٌر الً الثورة التً لام ها ٌوتٌوب فً التسوٌك عبر الفٌدٌو •

 

 .ٌوتٌوب هو ثانً اكبر محرن بحث علً االنترنت ، ٌأتً فً الممدمة بعد جوجل •
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 الٌوتٌوبدوالر من الربح من  700كٌؾ حممت اول 

 
   فً البداٌة هانتكلم عن تحربة عملٌة حمٌمٌة معانا

 

 .دوالر فً الٌوم  30 – 20بٌن مولع  بتتراوح ارباح 

 

شهور و  8ٌوتٌوب جدٌدة لسه محممه ربح من علٌه لناة و المثال الً احنا بنتكلم 

 .الؾ  40المشتركٌن حالٌا 

 

لكن هنا فً الٌوتٌوب المكسب مش بٌبمً مكسب فلوس و بس ال انت بتكون لاعدة 

 جماهٌري لٌن 

 

توجه له اي شا انت عاٌزه سواء بمً ان عندن مولع سواء اذا جالن معلن و عاٌز تمدر 

 ٌعلن عندن 

 

التسوٌك االلكترونً من خبلل بتبمً انفلونسر و ده ممكن تعرؾ عنه من خبلل موضوع و 

 . المؤثرٌن
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 :لما نٌجً نرتب مكاسب الٌوتٌوب هتٌجً كاألتً 

 
 .شهرة و انشاء لاعدة جماهٌري: اوالً • 

 .فلوس: ثانٌاً • 

وانا لاصد انً الول الماعدة الجماهٌري االول علشان هً اللً الزم تركز فٌها اكتر من الفلوس لو عاٌز تبدء 

 .علً الٌوتٌوب علشان لو ركزت فٌها و دراستها كوٌس هتبللً الفلوس كده كده هتٌجً لوحدها بإذن هللا

  

 :طٌب علشان نوصل لمستوي كوٌس ؾ المناة الزم نركز علً كام نمطة كده و هما 

 

 .المحتوي

 

 .الفٌدٌوتصوٌر 

 

 .المناةتهٌبة 

 

 .الفٌدٌو و ما بعد رفع الفٌدٌوتهٌبة 
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 -:المحتوي 

 

 المحتوي ده اهم حاجة الزم تبدء تفكر فٌها لما تعوز تمدم حاجة علً الٌوتٌوب، 

 

وهنا الزم تبعد من دماؼن خالص حتة ان المحتوي ده بٌربحه منه كتٌر اوي ؾ هعمل فٌدٌوهات زٌهم علشان 

 .ال ده تفكٌر ؼلط كده من اوله............. ٌجلً ارباح كتٌرة زٌهم

 

 .الزم هنا تختار المحتوي اللً انت بتحبه و شاٌؾ نفسن ان تمدر تمدمه 

 

طٌب و بعد ما اختارت مجالن ده الزم فً كام سؤال كده تسأله لنفسن بكل شفافٌه و وضوح علشان ده اللً 

 .هٌوضح هل ده المحتوي المناسب لٌن وال ال

  

 :دوابر لكل داٌر فً سؤال  3زي ما نت شاٌؾ الرسمه اللً فوق دي فٌها 

 

Why  ًهنا هتسأل نفسن لٌه انا هعمل لناة الٌوتٌوب ؟ او لٌه همدم " : لٌه " او بمعنً " لماذا"اللً ه

 ؟المحتوي ده ؟ او لٌه هتعمل فدٌوهات علً الٌوتٌوب 
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 :هٌبمً  علشان نبسطها 

 

 انا هعمل الفٌدٌوهات دي لٌه ؟/ س

 .انا هعمل الفٌدٌوهات دي علشان فً مشاكل بتواجه ناس فً مجال التمنٌة و االنترنت/ ج

 

How  هنا هتسأل نفسن ازاي هتمدم المحتوي ده و دي هتبمً اجابتها ثابته عند " : إزاي"اللً هو " كٌؾ"دي

ادوات التصوٌر هً اللً هتخلٌن تصور المحتوي بتاعن و البلب توب اللً " ادوات التصوٌر" كله و هً زي 

 .هتمدر من خبلله تمنتج و االنترنت اللً هتمدر من خبلله تمدم الفٌدٌو ع منصة الٌوتٌوب

 

What  ًوهنا نركز و نحاول نفرق بٌن " : ماذا"اللً هwhy  وWhat  علشان هما مرتبطٌن ببعض و شبهٌن

 .لبعض

 

لولت علشان فً مشاكل  Whyبمعنً فوق فً  Whyمن اجابة " الهدؾ"هً اساسها النتابج او  Whatهنا فً 

 whatهمول علشان الناس تسفٌد من الفٌدٌوهات و بفعل لو ركز هتبللً ان  whatبتواجه الناس، هنا بمً فً 
اللً هو انت هتعمل فٌدٌوهات علشان فً مشاكل بتواجه الناس و هٌستافدو منها فً حل  Whyهً نتابج اجابة 

 .مشاكلهم
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 :ٌعنً كده الخبلصة هً 

 

 •Why هً المشكلة. 
 •How  ًاإلمكانٌاته. 
 •Why هً الهدؾ. 

  

 :تصوٌر الفٌدٌو 

 
 :حاجات و ترتبهم كاألتً  3فً تصوٌر الفٌدٌوهات علً الٌوتٌوب بٌتركز ع 

 .الصوت. 1

 .اإلضاءة. 2

 ." األداة" التصوٌر . 3

 

 :الصوت 

 .اكٌد فً سؤال جه فً دماؼن علطول 

 .اللً هو ازاي الصوت جه فً االول لبل االضاءة و التصوٌر
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 هًطٌب اجابة بتاعت السؤال ده هخلٌن انت اللً هتجواب علٌها بنفسن و 

 

هل ٌنفع حد ٌتفرج ع حد ٌكون الصوت عنده فً دوشه و صفافٌر و هواء وصوت سا جدا ولكن الجودة و • 

 ؟؟االضاءة و التصوٌر كوٌسه جدا جدا 

 

طب هل ٌنفع حد ٌتفرج علٌن و الصوت عندن فوق الممتاز و من ؼٌر هواء و ضوضاء و لكن الجودة بتاعت • 

 .التصوٌر سا الً حد ما

 

متهٌالً كده عرفت االجابة وهً ان ممكن حد ٌسمعن عادي لو الصوت عندن كوٌس و لكن الجودة كتصوٌر و 

 .اضاءة عندن مش كوٌسة

 

مناسب ؾ السعر و الجودة و للعلم انا  boya m1وبالنسبة للماٌن اللً ممكن تبدء فً الٌوتٌوب هو ماٌن 

 .بصور بٌه لؽاٌة دلولتً

 

 : اإلضاءة

االضاءة هنا مهمة علشان هً ممكن تحسنن من جودة الفٌدٌوهات بتاعتن حتً لو بتصور بموبٌل كامٌرته مش 

 .حلوه
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االضاءة هنا مش الزم تبدء ب امكانٌات عالٌة ال انت ممكن تبدء تعمل السوفت بوكس ؾ البٌت او لو معان مبلػ 

 .جنٌة باالستاند بتاعه 700ل  500ؾ اسعار السوفت بوكس بتوصل من 

 

 :اداة التصوٌر 

 

التصوٌر هنا بمعنً االداة اللً هتصور بٌها مش الزم ؾ البداٌة تبدء بكامٌرا بروفٌشنال عادي ممكن تبدء 

 .بموبٌل زي ما انا عملت و شؽال لؽاٌة دلولتً بتلفون 

 

علشان زي ما احنا مبلحظٌن دلولتً ان التلفونات عماله تتطور من ناحٌة الكامٌرات ؾ بذلن عادي ممكن تبدء 

 .بكامٌرة الموبٌل لؽاٌة ما تبللً ان فً رد فً المناة و بدءات تتطور و بعد كده تجٌب كامٌرا

 

 :تهٌبة المناة 

 

تهٌبة المناة هنا المناة هنا انن الزم تظبط المناة من حٌث االسم و تركز ؾ االسم و تشوؾ علٌه منافسه و ال ال و 

 .علٌه برضه بحث وال ال علشان االسم هٌكون لٌه اهمٌة كبٌرة جدا ؾ انتشار المناة
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وتهٌبة المناة برضه من ناحٌة الظهر الجمالً لٌها من حٌث انن الزم تعمل بانر للمناة و لوجو لٌها لو ناوي 

 .تعملها ن براند بعدٌن

و المظهر الجمالً ده هٌبٌن ل اي حد هٌدخل المناة ان بالفعل انن بتهتم بكل كبٌرة و صؽٌرة ؾ المناة و عاٌز 

 .تمدمله احسن محتوي

 

 :تهٌبة الفٌدٌو و ما بعد رفع الفٌدٌو

 

بالنسبة لتهٌبة الفٌدٌو هو انن الزم تعمل صورة مصؽرة لٌه تجذب الناس و لكن االهم انها تكون مرتبط بحاجة 

 .داخل الفٌدٌو، مش انن تعمل صورة مصؽرة ملهاش اي عبللة بالفٌدٌو

 

 .وٌعتبر من اهم الحاجات اللً الزم تركز علٌها هم الصورة المصؽرة و العنوان 

 

 ؟طب لٌه دول بٌنضمه من ضمن اهم الحاجات 

 

االجابة هً ان الحاجتٌن دول اللً بٌشوفهم المشاهد لبل ما ٌدخل ع الفٌدٌو ؾ لو انت عاملهم بصورة احترافٌة 

 .و ابدعت فٌهم الفٌدٌو بتاعن هعدي
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 طٌب و هل اركز مع دول و انسً بالً الحاجات اللً النا عامله تمول علٌهم زي الوصؾ و الكلمات المفتاحٌة ؟؟

 .هنا فً الٌوتٌوب كل حاجة مرتبطه بالتانٌة زي الصورة المصؽرة مرتبطه بالعنوان زي ما وضحنا فوق  االجابة ال

 .و ان العنوان مرتبط ب الوصؾ و التاجز

 

طٌب نجً للجزء المهم اللً هخلٌه الفٌدٌو ٌوصل للناس و لو انت مظبط الصورة و العنوان هتبللً ان الفٌدٌو ده 

 .عدي

 

 هنا مرتبط ب ثبلثة حاجات.... مش مرتبط بحاجة واحدة ال  SEOو هنا ال  SEOالجزء المهم ده هو ال 

 .و هما العنوان، الوصؾ، التاجز 
 

 ؟خلٌنا بس نتكلم عن اٌه هً الكلمات المفتاحٌة دي 

 

 .الكلمات المفتاحٌة عبارة عن بعض الكلمات بتدٌها للٌوٌتوب علشان تعرؾ الٌوتٌوب محتوي الفٌدٌو ده اٌه

 

 بمعنً ان مثبل انا الفٌدٌو بتاعً بٌتكلم عن الربح من الٌوٌتوب فبذلن الكلمات المفتاحٌة 

 

 هدٌها للٌوتٌوب علشان ابٌنله محتواٌا هً مثبل زي كٌفٌة الربح من الٌوتٌوب او الربح من الٌوتٌوب اللً 
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 ؟طٌب انواع الكلمات المفتاحٌة دي اٌه 

 

 :انواع وهما  3بتنمسم الكلمات المفتاحٌة الً 
 

، و دي بتبمً المنافسة علٌها علٌا و معدل البحث علٌها عالً   زي الربح، الٌوتٌوب او اربح:  الكلمة المصٌرة• 

 .برضه

 

 زي الربح من الٌوتٌوب او اربح من الٌوتٌوب او الربح من االنترنت ، :  الكلمة المتوسطة •

 

 .  بتبمً المنافسة و معدل البحث احٌاناً بتبمً عالٌة و منخفضة علً حسب لوة الكلمات و تتداولهدي 

 

 .ان كلمة الربح من الٌوتٌوب مش زي كلمة اربح من الٌوتٌوب من حٌث البحث و المنافسةبمعنً 

 

 بدون راس مال 2020زي الربح من الٌوتٌوب بكل سهولة بدون تعب، الربح من االنترنت لعام : الكلمة الطوٌلة • 

 

 دي بتبمً المنافسة بتاعتها منخفضة و البحث علٌها برضه منخفضة علشان اكٌد طبعاً مش كل الناس هتكتب كل و 

 

 .دي علشان تحبث عن فٌدٌوالكلمة 
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 ؟طٌب الكلمات المفتاحٌة دي بتحط فٌن 

 

 .كلمة تمدر تضفهم 500او بالعربً العبلمات و الٌوتٌوب بٌبمً محدد لٌن  Tagsدي مكانها بٌكون فً ال 

 

طٌب لو انا عاٌز الٌس و اشوؾ الكلمة المفتاحٌة دي علٌها منافسة و ال ال و معدل البحث علٌها عالٌة و ال ال 

 ؟اعرؾ منٌن 

 

و هً اداة مخصصة  VIdIQتمدر تعرفهم من جوجل ادورد و برضه فً اداة الزم تكون بتستخدمها و هً اداة 

 .اصبل للٌوتٌوب

 

هتحبث عندها هتعرؾ ازاي تثبتها عندن ؾ المتصفح و انن ازاي تعرؾ الكلمة علٌها بحث و منافسة لد اٌه 

 هتعرفهم

 

من خبلل انن هتاخد الكلمة دي و هتعمل علٌها بحث علً الٌوتٌوب و هٌظهرلن بعد ما تثبت االداء احصابٌات 

 الكلمة من حٌث المنافسة و البحث زي كده
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معنً كدا ان دي كلمة من االفضل انن متشتؽلش  highاللً هً المنافسة  Competitionاهم حاجة لو لمٌت ال 

 علٌها

 

المنافسة بتاعتها محتاجه لنوات كبٌرة و ٌكون عنده جمهور و اول ما الفٌدٌو ٌنزل جمهورهم ٌدخل علشان 

 .ٌتفرج

 

انت لو لسه لناتن صؽٌرة ؾ االفضل انن تشوؾ الكلمات اللً نسبة البحث بتاعتها معموله شوٌة و المنافسة 

 lowبتاعتها 

 
 بعدٌنعلشان ٌكون عندن امل انن تاخد رانن فٌها و ٌجٌلن منها مشاهدات 

 

  زي ما ذكرت فوق ان العنوان و الوصؾ و التاجز مربوطٌن ببعضطٌب 

 

 مربوطٌن ازاي ؟؟طٌب 

 

 الدنٌا ، الزم ؾ االول تشوؾ الكلمة المفتاحٌة الربٌسٌة اللً انت نفسن تاخد رانن فٌها و شاٌؾ ان هوضحلن 

 

 .ممارنتاً إلحصابٌات لناتن تستحك بالفعل انن تاخد رانن فٌها ، تماماحصابٌاتها 
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 .طٌب الكلمة دي هتاخدها فً العنوان و تحاول تحطها فً صٌؽة جملة بمعنً انن تحطها فً جملة فً العنوان 

 

 كده تنزل علً الوصؾ تحاول برضه تضٌفها فً فمرة و تاخد كلمات مفتاحٌة مهمة برضه من تحت وبعد 

 

 .برضه ؾ فمرة كوٌسة وتصٌؽهم 

 

 بأكد انن الزم تحطهم فً فمرة و تصٌؽهم كوٌس مش انن تاخدهم و تحطهم ورا بعض علطولو 

 

 "  تمام ....... و كده هتبللً ان رانن المناة بٌمع و الٌوتٌوب مش بٌخلٌن رانن ؾ كلمة spamده بٌتسمً علشان 

 

 ".ؾ فمرة نحطهم 

 

 .بالنسبة للتاجز ؾ انت بالفعل ضاٌؾ فٌهم الكلمة الربٌسة و الكلمات المفتاحٌة المهمة و 

 

 .للفٌدٌو كده تمام seoهتبللً كده انن ربط العنوان و الوصؾ و التاجز و تهٌبة ال ؾ 
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 .طٌب و كده هتفكر انن اول ما تنزل الفٌدٌو هتطلع ترٌند 

 

 .مش ده اللً هٌحصل ال 

 

 !!لو انت عاٌزه ٌحصل و عاٌز ع االلل تاخد رانن بالفٌدٌو ده هتعمل اٌهطب 

 

 ما هو علٌن بعد ما تنزل الفٌدٌو علشان تاخد رانن هو ان فً عدد كبٌر ٌدخل ع الفٌدٌو و ٌتفرج علٌهكل 

 

 العدد ده هٌنمسم ل للجمهور اللً بالفعل عندن ع المناة و منتظر الفٌدٌوهات بتاعتن تنزلو 

 

 الجزء التانً اللً هو لما تٌجً تعمل شٌر علً وسابل التواصل زي فٌس بون ، توٌتر ، انستا ، واتس الكبلم دهو 

 

 لكن االهم انن تشٌر بعد ما الفٌدٌو ٌنزل علشان الٌوتٌوب ٌحث ان بالفعل الفٌدٌو ده ٌستحك ٌاخد راننو 

 

 .اول ما نزل فً ناس دخلت و اتفرجت علٌه و عملت كومنت او الٌن او اي اكشن للفٌدٌوعلشان 

 

 نٌجً ألخر حاجة معانا انهارده و هً ان الٌوتٌوب بالفعل حاجة تعتمد علٌها ن ربح ثابت طٌب 

 

 حاجة ؼٌر الٌوتٌوب؟مشتؽلش بمعنً تانً  او 
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 :مزاٌا ٌوتٌوب فً التسوٌك اإللكترونً

 
 .اإلنترنتاصبح الفٌدٌو جزًءا ال ٌتجزأ من تجربة مستخدمً •

 

 .ملٌارات مشاهدة ٌومٌاً  5ٌسجل ٌوتٌوب وحده •

 

 . جددٌوتٌوب هو الوجهة المفضلة للمسولٌن للحفاظ على العمبلء واستمطاب عمبلء  •

 

 .اإلنترنتٌوتٌوب ٌسمح بالتسوٌك الفٌروسً، ما ٌجعل مماطع الفٌدٌو تنتشر بسرعة بٌن جمهور كبٌر على •

 

 ،ٌمكن للمسولٌن استخدام وسابل التواصل االجتماعً األخرى، مثل فٌس بون أو توٌتر او انستجرام •

 

 .لتوجٌه المستهلكٌن إلى مماطع فٌدٌو ٌوتٌوب كوسٌلة لمحاولة الحصول على عمبلء جدد     
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وخصوصا مماطع الفٌدٌو الشهٌرة التً تتصدر فٌما بعد الصفحة الربٌسٌة لٌوتٌوب ما ٌؤدي إلى عدد زٌارات •

 .أكبر 

 

ٌسمح لن ٌوتٌوب بإنشاء لناتن الخاصة، و هو ما ٌجعلن تحصل على مكانة فً اإلنترنت بٌن جمٌع أنواع •

 .المنوات على ٌوتٌوب ذات الصلة بالمنتجات التً تمدمها
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الٌوتٌوب هو محرن بحث و بالتالً حتً نتمكن من المنافسة فً الظهور فٌجٌب مراعاة استخدام كلمات •

  مفتاحٌة لوٌة

 

  .و وصؾ لوي و عنوانٌن ربٌسٌة و فرعٌة تثٌر الفضول و االنتباه •

 

  AM Content Researcherو هنا ٌأتً دور ألوي ادوات البحث عن محتوي المنافسٌن و تحلٌله •

 
 AM Article makerأداة صناعة المحتوي و    
 

 -:  AM Content Researcherممٌزات أداة 
 
 .من خبلل الكلمة المفتاحٌة تستطٌع دراسة منافسٌنن من نتابج البحث االولً فً محرن البحث جوجل •

 .تحلٌل محتوي المنافسٌن بشكل متكامل و بذلن تستطٌع معرفة اسباب ظهوره فً نتٌجة البحث االولً •

 .استخراج الوصؾ الكامل و العنوان •

 .   H1 ، H2 ،  H3معرفة ال •
 .معرفة الروابط الداخلٌة المستخدمة •
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 .معرفة روابط السوشٌال مٌدٌا المستخدمة •

 

 .معرفة الصور المستخدمة فً المحتوي •

 

عمل حفظ لكل البٌانات المستخرجة علً جهازن سواء كانت الصور او الروابط او العناوٌن و •

 .الوصؾ و الكلمات المفتاحٌة
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   -: AM Article Makerاداة  ممٌزات 
 
 .أو المجال المستهدؾ   Nicheحسب النٌتش نبحث •

 .تموم االداة بإستخراج كل العناوٌن الربٌسٌة عبر نتابج ظهورها علً محرن البحث جوجل •

  Sub titleو العناوٌن الفرعٌة المستخدمة اٌضاً •
  و نستطٌع من خبللها اضافة صورة•

  و ادخال بٌانات لوحة التحكم عبر الوردبرٌس الخاصة بمولعنا و رفع المماالت الٌه بشكل مباشر•
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 لويتستطٌع استخدامهم لكتابة وصؾ  AMC Academyفمن خبلل تلن االداتٌن الُممدمٌن لن من •

 

 و عناوٌن ربٌسٌة و فرعٌة لوٌة فً لناتن علً الٌوتٌوب حتً تستطٌع الظهور فً نتابج البحث االولً       

 

 

لتحمٌك مدى وصول  و هذه بعض النصابح و االسرار إلنشاء عناوٌن ٌوتٌوب مثالٌة•

  :أكبر للمشاهدٌن

 
إن الكلمات الربٌسٌة فً العناوٌن تخبر   :المناسبة  "Keywordsالكلمات الربٌسٌة " استخدم•

كما تعطً مشاهدٌن نبذة بن، العناكب التابعة لجوجل عن الموضوع الربٌسً للفٌدٌو الخاص 

 .تؤدي الى تحمٌك الفابدة لكبل الطرفٌن  عن ما ٌمكن مشاهدته عبر الممطع، وبهذا فانها

 

حرفًا لكً  60إن الطول المثالً لعناوٌن مماطع الفٌدٌو الٌتجاوز    :اجعل العنوان لصًٌرا•

 ً  .ٌستطٌع المارئ لراءته سرٌعا
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إن المشاهد ٌحتاج الى سبب ممنع لمضاء ولته : أخبر لارئ العنوان لماذا ٌحتاج مشاهدة فٌدٌوهاتن •

 فً مشاهدة ممطعن وكذلن إلى معرفة كٌؾ سٌستفٌد من هذه المشاهدة

 

 .صور عالٌة الجودة استخدم •

 

 .استخدم احجام الفٌدٌو النموذجٌة و ابعتد عن االحجام الصؽٌرة النها تكون ضبابٌة •

 

 

بإستخدام لناتن علً الٌوتٌوب ستصبح لادراً علً حجز مكان لن داخل ثانً اكبر 
لادراً الجزء ستصبح منصة بحث فً العالم و عند تطبٌمن للنصابح الُمتبعة فً هذا 

 علً تحمٌك الهدؾ التسوٌمً عبر الٌوتٌوب 
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 التسوٌك االلكترونً بالعمولة
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 بالعمولةأفضل طرق تنوع مصادر الدخل من التسوٌك 
 

التسوٌك من ِمنا ال ٌرٌد ان ٌنوع مصادر دخله و ٌصبح له اكثر من مصدر دخل ؟ نستطٌع تحمٌك ذلن َمن 

 .االلكترونً بالعمولة 

 

 .  ذلن الجزء الرابعهذا ما سوؾ نتعلمه من خبلل 

 
  فً البداٌة ما هو التسوٌك بالعمولة ؟

 

 .هو بكل بساطة تسوٌك منتجات الؽٌر ممابل عمولة ُمتفك علٌها بٌن الطرفٌن •

 

فً حالة إن كنت ال تملن المال الكافً إلستٌراد منتجات او صناعة منتجات و تسوٌمها ، فً هذه الحالة اتجه •

 بالعمولةفوراً الً التسوٌك 

 

حٌث ان الكثٌر من اصحاب المنتجات و الخدمات ٌبحثون عنن لتوظٌفن عن بُعد و العمل علً تسوٌك  •

 .منتجاتهم و خدماتهم ممابل عمولة علً كل مبٌعة 
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و الذي ٌضم الكثٌر من   مثال علً ذلن أفٌلٌٌت العالمٌٌن و هو الوي نظام تسوٌك بالعمولة فً الولت الحالً•

 .اصحاب المنتجات و الكثٌر من المسولٌن و الكل كسبان 

 

 منتجات متنوعة و حجم مبٌعات ضخم ، نظام لوي للمسولٌن بالعمولة و اصحاب المنتجات•
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 AMC Academyمن خبلل  Order Saverو تستطٌع استخدام نظام 
 

 . Order Saverٌكون عندن محتاج لو افٌلٌت أو تاجر جملة ، انت 
 

 ؟ Order serverٌعنً اٌه 
 

..  مكان بتحفظ فٌه األوردرات بتاعتن وتدٌر فٌه عملٌة البٌع بتاعة المطع بتاعتن 

 .تنظم العملٌة ديحتاج ٌو
   

 .الموضوع فً ظاهرة بٌبان انه هو سهل لكن هو معمد جداً 
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 :عنرده اانههنتكلم 
 
 .ازاي نعمل الكبلم ده•

 
بٌخلص فً بعض الموالع ومابتبللٌش   stock الناس الً بتمابلها مشكلة إن ال•

 ،،ٌتملً stockمكان تحط فٌه األوردرات بتاعتها لحد ما ال 

 
 productsفً الفترة دي بسبب إن احنا لما جٌبنا ٌن ٌالعالموده طبعاً بٌواجه   •

كتٌرالناس خلصتها بسرعة كبٌرة جداً لدرجة إن فً بعض الناس معاها أوردرات 
 ؟ فٌنخلص ومش عارفة تحطها  stockومحتاجة تشٌلها وال 

 
 Order Saverفإحنا بنمدملن هنا كمان   •
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Saver_productsOrder  
 
 Order Saver،، وبعد كده هندخل على  My Affiliateأول حاجة عندنا إننا هندخل على •

products  عندنا، والزم ٌكون  Product. 
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  اسم المنتجهكتب 
 
انت بتكون عاملة من مولع  code،، رلم ال Codeوبعد كده بعمله  •

بس ؼالباً . codeتعمل لنفسن  codeافٌلٌت ، أو لو انت مابتعرفش ال 

 .Codeبٌبمى لٌه 
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/   قسو/ بكتب اسم المولع الً بجٌب من علٌه الكبلم مثل انجزنً •

وهنشوؾ المورد الً بنجٌب من عنده عشان نعرؾ بعد كده ، اماوزن 
 .  مٌن أحسن مورد عندنا

 
من ؼٌر  codeالمنتج عشان نتعامل مع المنتج ن  codeوبنكتب •

مانكتب اسم طوٌل ووصؾ طوٌل، فنعرؾ كل حاجة عن المنتج من 
بتاعه ، أو لما العمٌل ٌشوؾ كذا منتج ٌمول لٌنا عاٌز  Codeخبلل ال 

الفبلنً بدل ما ٌمعد ٌوصؾ فً المنتج  codeالمنتج الفبلنً صاحب ال 

 .كتٌر
ده )فرش طبً هدٌة + رباط  2إن الكوتشً معاه مثبلً : وصؾ إضافً•

 (وصؾ إضافً للمنتج
 

 بس إحنا مثبلً عاٌزٌن الوصؾ الربٌسً ،،،•
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 Stockده الوصؾ الربٌسً للمنتج، ولو واخدٌن بالنا فعبلً إن المنتج •

 .بتاعه خلص ومش هنمدر نطلب أوردرات
فإحنا عاٌزٌن نحط الكبلم ده ،، نموم لاٌلٌن إن ده الوصؾ ودي الصور •

 مثبلً 
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 2000أو  target  :1000احنا لو اٌفٌلٌت هٌبمى بالنسبة لٌنا الرلم ده مجرد : عدد المطع المراد بٌعها•

 . لطعة 
 

وده رلم مهم جداً ألن لو اصحاب المنتج بنتعامل )طٌب لو احنا أصحاب المنتج بنمول إننا عندنا فً المخزن •
 لطعة 500( = بٌه

 .وندوس إضافة•
 :هنبللً هنا نزل فً الجدول•
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ProcessSaver _ Order  

 

 .معٌن productهنبعتله ،،  ؟ العنوان processاٌه هً ال •

 
دي متفصله جامد جدا ألننا ٌهمنا تفاصٌل التفاصٌل لعملٌة بٌع  processال •

لبل  cancelالمنتج بتاعنا، وعاٌزٌن نعرؾ مٌن هو الً استلم بجد ، ومٌن الً 

،  refundبعد ما استلم او عمل  cancelٌطلع من عندنا ، ومٌن  orderما ال 

 .أو كل الحاالت الً هنتكلم عنها بالتفصٌل الممل
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 عملٌة / نرسل شحنة /   processعاٌزٌن نعمل : أوألً 
 

،، طٌب واٌه الً ( عملٌة)ترجمتها الحرفٌة  process: الثبلث كلمات دول هما ٌعتبروا واحد 

 orderهنعمله؟ هً عبارة عن شحنه فٌها أكتر من 

 
 .معٌن أو لطعة معٌنة productمن  copyده عبارة عن  Orderال

 
 .المخزن فًحطٌنه  منتجالربٌسً هو  productٌعنً ال 

 
 ده المنتجمن  لطعةهو  Orderأما ال 
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 ؟ببساطة شدٌدة هنعمل اٌه
 

 ارسال شحنة جدٌدة -1
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 500معانا : ٌعنً بالبلدي كده ... إحنا عاٌزٌن نرسل شحنه من المنتج الً احنا حطٌناه فً المخزن•
 .األول systemاألوردر ده عندنا على ال saveلطعة من كوتشً وعاٌزٌن نرسل لٌه ، أو عاٌزٌن 

 "واحنا شؽالٌن  بس هنورٌكم العملٌة كلها بتم ازاي save احنا هنورٌكوا ال"•
 :هندخل البٌانات كمثال فً الصور التالٌة •
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 .دي بٌانات عمٌل معٌن وعنوانه سجلناه•
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  productsAdd  productبعد كده عاٌزٌن نضٌؾ •

 
 product، وبنضٌؾ فً الشحنة دي productاحنا طبعاً هٌكون عندنا أكتر من •
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 ...  هنختار المنتج فبلن الفبلن ، ونكتب عدد المطع أو الكمٌة •
 45: ونحدد المماس    أحمر: ونختار اللون •
 وعمولتًونكتب الخواص اإلضافٌة ، ونحدد أنه شحنه بالظبط ،، و سعر المنتج الً هبٌعه بٌه للعمٌل •

 .تم اضافتها ، و نضٌؾ اكتر من طلب بنفس الطرٌمة هنبللٌها  هندوس أضؾ الطلب إلى الشحنة •
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 دولشحنه فٌها الطلبٌن  ناعملكده  احنا•

 

 ، ومحتاجٌن نسلمها بمىOn progressفبأت العملٌة رلم كذا •
 Order reports، كل اللً علٌنا ندوس على التمارٌر order saverهو كده بمى •
 بالمواصفات الفبلنٌة للعمٌل فبلن الفبلنً orders 2فٌها ( 4)هنبللً إن العملٌة الً هً رلم •
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 للكبلم ده Downloadونمدر نعمل 
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 لآلخر،،، بس احنا هنكمل  Order saverكده احنا بنعمله •

 
 .خاصة بٌه  Statueلٌه  productفلما هنكمل ،، هنبللً إن كل •

 
 تانً Supplierتانً من  productمعٌن، و  Supplierمعٌن من مكان معٌن ، و  productفلما نجٌب  •

 

 .هنحطهم فً المخزن عندنا ونطلعهم....،،  هكذا  •
 

  All Product هندخل كده على •
 .Actionإن كل منتج لٌه  productهمابلنا فً الجزء بتاع ال •
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 دي بتمول اٌه؟ Actionال •
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 . ده وظٌفته اٌه commentده ، وهنعرؾ ال  productمثبلً عن ال  commentإن انت عاٌز تكتب  •
 

 processماتعملش علٌه أي " طلب محفوظ"وبعد كده إن ده •

 "المنتج لٌد اإلرسال"فبعتنا المنتج للعمٌل ولول إن . فنمول إننا عاٌزٌن نبعت المنتج خبلص•
 

 .saveنكتب ، لو مش عاٌزٌن خبلص ندوس   comment  بعد كده لو عاوزٌن نكتب أي حاجة ن•
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 : هنبللً فً اإلختٌارات بتاعتنا 
 

 تم إلؽاء الطلب -2   تم التسلٌم بنجاح  -1
 تم إسترجاع المنتج للمخزن دون ارسال ثمنه للعمٌل -3
 تم إسترجاع المنتج للمخزن و ارسال ثمنه للعمٌل -4

 .،، وفً الحالة دي هتبمى العملٌة خلصتsave،، ونعمل ( تم التسلٌم بنجاح)فإحنا هنمول إنه 
 .البسٌطة Statueده كده ال 
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 طٌب ناخد األكتر من كده •
 

 (زي الصورة الً فوق) 3= الً هو دلولتً الكمٌة بتاعته ( طلب محفوظ)للطلب التانً  Actionلو دوست •

 
 stockٌبمى المنتج خصم من ال ( On progressلٌد اإلرسال وخرج من المخزن )مسافة بس ما همول إنها •

 
 saveو ندوس •

 
 .كده لسه زي ماحنا زي الطلب األول•

 
 (تم إلؽاء االطلب)لولنا بمى إن المنتج لو •

 

 ٌرجعلن المنتج تانً •

 

 .productبتاعن، مابٌكملش أي أمر إال فعبل لما بتستلم ال  stockفطبعاً فً كل الحاالت انت بتتعامل من خبلل ال •
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 :دلولتً احنا بصٌنا على كل الحاالت ، ولولنا ان فً حاجات الزم تكون فاهمها ، مثبلً •
 

 حاجةٌعنً انت مش ُمبلػ تعمل أي  محفوظ فمط  orderال : saved onlyفً حالة ال •
•On progress : المنتج لٌد اإلرسال طلع من عندن من المخزن وإنت برده مش ُمكلؾ تعمل أي حاجة. 
•Delivered : تم تسلٌم المنتج بنجاح  ٌعنً انت خبلص بعد ما سلمت الproduct  واستلمت فلوسن لولتله 

 .البٌعة تمت وإنت برده مش ُمكلؾ تعمل أي حاجةخبلص    
•Cancelled : تم إلؽاء الطلب بدون ارسال المنتج للعمٌل  برده مش ُمكلؾ تعمل أي حاجة ألن المبٌعة

 .بالنسبة لٌن فشلت
•Returned : تم استرجاع المنتج بدون ارسال ثمنه للعمٌل  المنتج كان معٌوب أو فٌه مشكلة ، والعمٌل لال

 فإنت كده معان المنتج والفلوس . لولتله رجعهولً، أو هبعتلن حد ٌاخده مننفإنت  لن فٌه مشكلة 
 .هنا بمى ٌُطلب منن إجراء ،، مش هتعرؾ تنهً العملٌة إال لما تخلص اإلجراء•
•Refunded : تم استرجاع المنتج و ارسال ثمنه للعمٌل خدت المنتج ورجعت للراجل فلوسه 
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 بالعمولأفضل استراتٌجٌة لتحمٌك ارباح من التسوٌك 

 
  MakerAM Articleبأستخدام الوي ادوات  Micro Nicheاختٌار  -1

 
 .اختٌار الدومٌن و الهوست و تنصٌب الوردبرٌس   -2

 

 .التعرؾ علً المالب و تنزٌله علً المولع  -3

 

 .بناء المولع و ضبط االعدادات و اضافة المنتجات  -4

 

 .اضافة االعبلنات الً المولع  -5

 

 .رفع المنتجات ٌدوٌا علً المولع  -6
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من خبلل سوق و جومٌا و امازون و العدٌد من شبكات  التسوٌك بالعمولةكما ٌمكن 

 -:التسوٌك بالعمولة و تحمٌك ارباح و مكاسب كبٌرة 

 
تستطٌع العمل علً السوق السعودي او المصري او االماراتً من خبلل سوق كم و تحمٌك ارباح دوالرٌة •

 .من خبلل التسوٌك بالعمولة حٌث ان سوق تموم بحساب العمولة للمسولٌن بالدوالر 

 

 .و تستٌطع استبلم تلن االرباح من خبلل حسابن البنكً بكل سهولة •

 

 .كما ٌمكنن العمل من خبلل افٌلٌٌت امازون العالمً و تموم بتسوٌك منتجات امازون عالمٌاً ممابل عموالت •

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 
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تحدثنا من لبل عن كٌفٌة اختٌار نٌتش معٌن و لكن 

 دعونا نُذكركم به مرة اخري

 
 AM Article Makerبأستخدام الوي ادوات  Micro Nicheكٌفٌة اختٌار  -1
 

 .اختٌار الدومٌن و الهوست و تنصٌب الوردبرٌس  -2

 

 .التعرؾ علً المالب و تنزٌله علً المولع  -3

 

 .بناء المولع و ضبط االعدادات و اضافة المنتجات  -4

 

 .اضافة االعبلنات الً المولع  -5

 

 .رفع المنتجات ٌدوٌا علً المولع من امازون  -6
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   Micro Nicheاختٌار كٌفٌة 
 

 SEOااللكترونً و السٌو التسوٌك ٌمكنن مراجعة الجزء الثالث   ذكرنا من لبل كما 

 
 فً التسوٌك االلكترونً بإختٌار النٌتش و بداٌة المولع

 
 

الستخدامه فً  كٌفٌة اختٌار نٌتش مربح و استهدافه و بناء مولعنمشاهدة فٌدٌو تستطٌع 
   التسوٌك االلكترونً

 

•    
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 -:اختٌار الماٌكرونٌش •

 

لم بأختٌار مجال او تخصص او ماٌكرو نٌش لمولعن ٌكون مهما للناس و علٌه عملٌات •

 .بحث جٌدة نوعاً ما 

 

إختٌار المجال الخاص بن و احرص علً ان ٌكون للٌل او متوسط المنافسة كلما للت •

المنافسة كلما زادت فرص نجاح مولعن و هذا هو السبب اننا سنموم بإختٌار ماٌكرونٌتش 

 .لبلبتعاد عن المنافسة 

 

حاول ان تختار ماٌكرونٌش ٌثٌر اهتمامن و ال ٌشترط ان تكون خبٌرا به لكن علً االلل ان •

 .ال ٌكون ممبل لن 
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 نبحث فً التصنٌفات المتواجدة فً امازون و نختار نٌش معٌن ٌنطبك علٌه بعض•

 
 دوالر حتً تكون عمولته مناسبة ؟ 20االشتراطات مثل ان ٌكون سعره اعلً من     

 

 .الماٌكرو نٌش هو اخر تصنٌؾ و لٌس له تصنٌفات فرعٌة اخري •
 
الرابعة و التً تساعدن بعد ان تكتب الكلمة المفتاحٌة  AMC Article Makerاستخدم اداة •

 المستهدفة 
 

 الكلمة المفتاحٌة و بعد ذلن العناوٌن الفرعٌة لكل العناوٌن الربٌسٌة   Titleتستخرج لن •
 

الذي تم   Titleالخاص بها هو ال  H1داخل الممالة التً  H2ٌنزلها فً صورة و •

 استخراجه سابماً 
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 .  ثابت و صورة فً الممالة  HTMLكما انها تضٌؾ المسم و الوسم و  •
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 . grill asparagusو لٌكن اختٌارنا للمٌركونٌش هاٌكون •

 

 من مولع ناٌل بتل ، سنجد افضل  grill asparagusاذا بحثنا عن هذه الكلمة المفتاحٌة فً •

 

 .  الكلمات المفتاحٌة المستخدمة و عددها و مستوي المنافسة علٌها و موالع المنافسٌن و ترتٌبها علً محرن البحث      
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 -:تجهٌز االعدادات الداخلٌة للمولع •

 

و تعدٌل اعداداتها الداخلٌة و هً وظٌفتها ربط  Content Eggنموم بإضافة •

مولعً بأمازون ، فً حالة تؽٌر السعر من امازون ٌتم تؽٌٌره تلمابٌا و فً 

 .حالة نفاذه من مخزون امازون ٌتم رفعه تلمابٌا من مولعنا 

 

•Post Types    : نختار كل من البوست و البٌدج و المنتجات. 

 

و هو الكود الذي نأخذه من امازون و نربطه بمولعنا الضافة  APIمن خبلل •

المنتجات من امازون بشكل مباشر و تلمابً ، اما فً حالة لو ضٌفنا المنتجات 

ٌدوٌاً من امازون ، من الممكن ان ٌتم اؼبلق حساب االفٌلٌٌت من امازون النه 

 .مخالؾ لسٌاسة امازون 
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 -:تجهٌز االعدادات الداخلٌة للمولع •

 

 و منها نجد مجموعة اختٌارات   Amazonنختار  Content Eggمن اعدادات •

 

نموم بظبط كل االعدادات الخاصة بأمازون لتسهٌل عمٌلة ظهور المنتجات علً مولعنا بشكل تلمابً و اماكن ظهور •

 .المنتجات فً المنشور 

 

و من ثم نضٌفهم فً اضافة  Secret Access Keyو  Access Key IDو من خبلل حسابنا علً امازون نأخذ ال •

Content Egg . 

 

و ذلن الن تلن االضافة هً التً تحول لٌنن االفٌلٌٌت الخاص بنا مباشرة و تضٌؾ المنتجات و تحدثها بشكل مستمر بعد •

 ربطها بحسابنا علً امازون 
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 اضافة المنتجات من امازون 

علً الوردبرٌس ٌتم اضافة الوصؾ الخاص بالمنتج و  Productمن خبلل صفة ال •

 .الوصؾ المختصر و ممٌزات المنتج 
 

مبٌعات و اال سٌتم الؽاء الربط بشكل  3بمولعنا ان ٌتم علً االلل   APIمن شروط ربط ال •

 .تلمابً من لِبل امازون ، و هو من شروط افٌلٌٌت امازون الموٌة 

 

 

 

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 



 -: AM Article Makerتجهٌز المماالت و الوصؾ بإستخدام •

 

 .ٌجب كتاب الوصؾ التفصٌلً للمنتج مرفك به صور المنتج •

 

 .االهتمام بالكلمات المفتاحٌة •

 

 .االهتمام بالتاج الخاص بالمنتج •

 

 .صور المنتج تكون من خارج امازون و لٌس من امازون مباشرة •

 

 .من كتاب المحتوي لكتابة مماال لوٌة تخص المجال المستهدؾ  fiverrمن الممكن طلب خدمات من مولع •
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 -:احترافً فً المولع  Sliderاضافة •

 

 New Sliderو منه  smart sliderمن خبلل اعدادات الوردبرٌس نختار •

 
   Autoو نختار الشكل المناسب لنا و ٌكون  Default Sliderو بعد ذلن •

 

 .  و نختار بعد ذلن الصور التً سٌتم اضافتها للسبلٌدر •

 

 .و ٌتم اضافته للصفحة الربٌسٌة بعد تجهٌزه •
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 -:اعدادات مٌنو المولع •

 

 . Menuو بعد ذلن  Appearanceمن خبلل الوردبرٌس نختار •

 

 اختٌار الصفحات و التصنٌفات التً تظهر فً المابمة الربٌسٌة •

 

 اختٌار مكان ظهور المابمة الربٌسٌة ، سواء فً اعلً الصفحة او اسفل الصفحة •
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 -:للمولع  Privacy and Policyاعدادات صفحة •

 

 .من المهم جدا اضافة صفحة الخصوصٌة لمولعنا •

 

 ، نضٌؾ صفحة الخصوصٌة  Pagesمن خبلل الوردبرٌس ، •

 

 .ٌوجد موالع تساعد فً انشاء صفحة الخصوصٌة بشكل سرٌع و سلٌم •
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 اضافة اعبلنات امازون الً المولع 
   Native Shopping Adsاو  Bannersنختار  Amazon Associatesمن خبلل حسابنا علً •

 

 .و نختار التصنٌؾ المستهدؾ و نختار المحتوي المناسب للهاتؾ او مكان الظهور •

 

 Headerثم من خبلل الداشبورد علً الوردبرٌس لمولعنا نضٌؾ اللٌنن فً ال •

 

 plugins  ،Ad inserter – Ad Manager & Adsense Ads و من المهم اضافة•
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 مصدر المماالت التً تكتبها لمولعن 
 AMC Content Researcherتحلٌل محتوي المنافسٌن من خبلل اداة •

 

 .ٌجب التركٌز علً الكلمة المفتاحٌة المستهدفة فً الممال  •

 

بإستخدام أداة  ٌجب ان تتواجد الكلمة المفتاحٌة فً العنوان الربٌسً و العنوان الفرعً و الوصؾ العام•

AM Article Maker . 
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 عمل برامج التسوٌك االلكترونً الخاصة بن
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 !  كام مرة حاولت تعمل برنامج خاص بن و فشلت ، او لجأت لشركات برمجة و طلبو منن االؾ الجنٌهات •

 

 مش الزم تكون ُمبرمج او حتً تتعلم البرمجة النشاء برنامجن الخاص•

 

عمل برامج التسوٌك   AMC Code Studioلمد وفرنا لن الحل االمثل و توفٌر أٌضا لولتن و مالن ، من خبلل اداة •

 االلكترونً الخاصة بن
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، و   بٌمكنن من عمل اي عملٌة تكرارٌة علً الوٌندوز او علً المولع او علً االندروٌد AM Code Studioحٌث ان •

 .تحوٌلها لكود او برنامج ٌموم بالعملٌة بالنٌابة عنّا 

 

 .فمثبلً من خبلله تستطٌع عمل برنامج اللؽاء طلبات الُمعلمة مثل طلبات الصدالة او الدعوات و ؼٌره  •
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 كما هو موضح بالصورة ، من خبلل كود ُمعٌن بدء ٌفتحلً ُمتصفح آخر به الرابط الموجود بالكود •
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 .ٌبدء فً تنفٌذ االوامر بشكل تلمابً و الؽاء طلبات الصدالة كما هو موضح بالصورة •
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 اآلن دعونا نعرؾ كٌفٌة انشاء تلن االكواد و االوامر بشكل بسٌط جداً و سهل •

 

 النشاء كود جدٌد  Start Recordingأوال نبدء فً الضؽط علً  •

 
 .كما هو موضح فً الصور    Runفٌفتح لنا نافذة جوجل كروم ، و كلٌن ٌمٌن و نختار •
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 .فً المتصفح و نحول الفٌسبون لموباٌل  Facebook .omو بعد ذلن نكتب •

 

 .ندخل علً طلبات الصدالة  ، و منها ندخل علً طلبات الصدالة الُمعلمة •

 

    CTRL + Fثوانً و نضفط  10و ننتظر  Enter  و بعد كدا بنختار الكٌبورد نكتب النص المطلوب و بعد ذلن نضؽط •
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 .  Escapeو بعد ذلن  Undoو بعد كدا نكتب كلمة •

 

 .   Entreو بعد كدا •
 

 .  stop recordingو بعد كدا نضؽط علً •

 

 .نجد ان الكود تم انشاءه  AM Code Studioو بالعودة للواجهة الربٌسٌة من •

 

 .و بكدا تكون العملٌة بتاعتً تمت و الكود بتاعً كمل •
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 ، نضع الدالة التكرارٌة   CTRL + Fو لتكرار العملٌة الكتر من مرة بنفس االوامر ، من الكود و لبل •
 

 و هً دورها ان تعٌد االمر اكتر من مرة •
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و بنفس الطرٌمة نمدر نعمل اي برنامج احنا او عاوزٌنه و اي عملٌة تكرارٌة تٌجً بالن هاتكون لابلة للتنفٌذ فً دلابك •

 معدودة 

 

 .بدون اللجوء للمبرمجٌن او شركات البرمجة او حتً انن تتعلم برمجة •

 

  AM Code Studioالوي اداة لعمل البرامج و العملٌات التكرارٌة  علً االطبلق 
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 الربح من التسوٌك االكترونً و الخدمات المصؽرة
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 .تحلٌل السٌو لموالع الؽٌر 1.
 

 .تمدٌم تلن الخدمات علً خمسات و فٌفر 2.
 

 .انشاء حساب علً جوجل ادسٌنس و الربح من خبلله 3.
 

 .الربح من مجال االفٌلٌٌت مثل شركات ادمٌتاد و اٌباي افٌلٌٌت و عربً ادز و ؼٌرهم 4.
 

 .ٌمكنن بٌع مساحات اعبلنٌة فً مولعن للؽٌر من خبلل مولع اعبلنات حسوب 5.

 

 

 الربح من التسوٌك االلكترونً و الخدمات الُمصؽرةو تستطٌع تحمٌك الكثٌر من 
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 أفضل طرٌمة لتحمٌك الربح من الفٌرال  
  

 -: ممدمه•
 
 أنواع الترافٌن المستخدم •
 رأس المال الذي نحتاجه فً هذا المشروع •
 المشروع و شراء الترافٌن لجنً االرباحهذا تمرٌبا لبلنطبلق فً $ 150رأس مال فً البداٌة •
 أفضل النٌتشات للربح من الفٌرال و االكثر تحمٌما لبلرباح •
 .الصحة و الحٌوانات و السفر و الموضة و تربٌة االطفال •
 
 -:ما الذي سنتعمله •
 سنتعلم خطوة بخطوة كٌفٌة انشاء مولع للربح من الفٌرال و حتً استبلم االموال •
 .سنتعلم كٌفٌة انشاء مولع ورد برٌس و تركٌبه علً الدومٌن و كٌفٌة تركٌب لالب فٌرال •
 .سنتعلم كٌفٌة كتابة مماالت باللؽة االنجلٌزٌة السلٌمة و من اٌن نحصل علً مماالت حصرٌة مجانا •
سنتعلم كٌفٌة تركٌب اعبلناتنا بالمولع و تركٌب اضافة خاصة حتً نحصل علً اكبر نسبة من •

 .االرباح 
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 -:افضل طرق الربح من المولع •
 

 .اعبلنات ادسنس من خبلل امتبلن حساب جوجل ادسنس و العمل علٌه •
 
  E-mail submitخاصة عروض  CPAعروض •
 
  propelleradsشركات اعبلنٌة بدٌلة مثل •
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 كٌفٌة اختٌار مجال مربح
 .كٌؾ تصنع اشٌاء بنفسن  Do it yourselfمن افضل المجاالت هو •

 
 .المجال الثانً اخبار الفنانٌن •

 
                     .الطعام و الوصفات مجال                         .المجال الثالث الصحة •

 
 .الفٌتنٌس و اللٌالة البدنٌة و التخسٌس مجال            السفر السٌاحة و مجال    •

 
 .االخبار مجال                                               .مجال الرٌاضة •

 
 .  الحٌوانات مجال                                             مجال السٌارات •
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 -:أفضل الفبات المستهدفة للربح من الفٌرال •
 
و الذي ٌوضح ان اكثر الناس تفاعبل علً الفٌسبون   Hubspotمن افضل موالع االحصاءات هو مولع •

 .سنة و اؼلبهم نساء مثبل  50هم من اكبر من 
•  
 و الذي ٌوضح الكثٌر من االحصابٌات ،  marketing landكذلن مولع •

 
 و الذي ٌوضح ان التفاعل ٌكون اكثر بالنسبة للنساء   Iosاو  Android لبلجهزة المستخدمة  CTRمثبل •
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 AMC Article Makerبإستخدام اداة  Viralال كتابة المماالت 

 -:ماهً المماالت الفٌرال •
 
 .من خبلل المماالت الفٌرال نحصل علً اكبر نسبة من الترافٌن •

 
و هً المماالت التً تنتشر بسرعة فً االنترنت خصوصا السوشٌال •

 .مٌدٌا 
 
اكثر المماالت انتشارا و التً ٌموم  buzzsumoو ٌوضح مولع •

 .الناس بنشرها 
 

 .و من خبلل ادوات التجسس نستطٌع الحصول علً المماالت •
 

من خبلل البحث بكلمات مفتاحٌة ٌظهر لنا المولع اكثر المماالت •

 .المستخدمة للكلمة المفتاحٌة فً اخر سنة 
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 -:لصناعة الممال  AMC Article Makerأداة •

 

 الرابعة و التً تساعدن بعد ان تكتب الكلمة المفتاحٌة المستهدفة  AMC Article Makerاستخدم اداة •

 

داخل  H2الكلمة المفتاحٌة و بعد ذلن العناوٌن الفرعٌة لكل العناوٌن الربٌسٌة و ٌنزلها فً صورة   Titleتستخرج لن  •

 الذي تم استخراجه سابماً   Titleالخاص بها هو ال  H1الممالة التً 

 

 .  ثابت و صورة فً الممالة  HTMLكما انها تضٌؾ المسم و الوسم و  •
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 -:طرٌمة ذكٌة لكتابة لكتابة مماالت و انت ال تجٌد االنجلٌزٌة •
 
 https://smallseotools.comنموم بنسخ المحتوي المطلوب كامبل ثم ندخل علً مولع •
 .و نضع المحتوي فٌه و نختار اعادة كتابة الممال الذي لمنا بنسخه   Article rewriterثم ندخل علً •
  
للمتصفح و نموم   grammarlyبعد استكمال عملٌة الكتابة نموم بأخذ المحتوي كوبً ثم نضٌؾ اداة •

 .بلصك الممال بها و ٌموم جراملً بالتحمك من الممال و اصبلح االخطاء 
 
 تولزمن سمول سٌو  plagiarism checkerو للتأكد من وجود اخطاء نحوٌه فً الممال نضؽط علً •

  
و نضع المحتوي الخاص بنا و نتحمك من خبللها اذا كان المحتوي حصري او مسروق و ان كان به •

 .اخطاء نحوٌة 
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من اهم اسرار رفع سعر النمرة بطرٌمة لانونٌة هو االعتماد علً جلب الزوار اصحاب الكوكٌز ؼالٌة •

 .الثمن ، الذٌن ٌدخلوا موالع تكون لوٌة من ناحٌة االعبلنات و ٌدفع اصحابها مبالػ كبٌرة لسعر النمرة 
 
و نستطٌع جلب هؤالء الزوار من خبلل مماالت تستهدؾ كلمات اعبلنٌة ؼالٌة الثمن و بالتالً المعلنٌن •

 .سٌكونون مهتمٌن بوضع اعبلناتهم المشابهة لنفس محتوي مولعن و بالتالً نمرات اكثر و عابد اكبر 
 spyfu.comأفضل مولع ننصح به فً هذا المجال هو •
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 -:كٌفٌة شراء مماالت جاهزة بسعر رخٌص •
  
 . fiverrمن افضل الموالع هو •
 
 .نختار من خبلله المماالت التً نرؼب بإستهدافها و افضل الكتاب و سعر كل ممالة •
 
 . freelancerاو موالع •
 
 -:مولع رابع للحصول علً مماالت فٌرال بسهولة •
 
 contentstudio.eoهنان العدٌد من الموالع التً تمدم هذه الخدمة و اؼلبها مدفوع و لكن هذا المولع •
 
 و من ثم البحث عن الكلمة المفتاحٌة المستهدفة او النٌش المستهدؾ •
 
 .فٌظهر لنا اكثر المحتوٌات و المماالت التً حدث تفاعل كبٌر علٌها •
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 اضافة االعبلنات و طرٌمة تركٌبها 
 -:طلب حساب ادسنس •
 
 ٌجب ان تنطبك علٌن بعض االشتراطات للحصول علً حساب من جوجل ادسنس •
مثل صفحات سٌاسة الشخصٌة و االتصال بنا والصفحة الربٌسٌة بمولعنا و ان ٌحتوي •

 .مماالت  10المولع علً االلل 
 

 .ثم عمل حساب فً ادسنس •
 
 -:اخذ الشفرات االعبلنٌة و طرٌمة اضافتها •
 
و  announces automaticبعد الدخول الً حساب ادسنس الخاص بنا نضؽط علً •

  blocks announcesبعد ذلن 
 
 .ثم نضؽط علً التفعٌل و ننسخ الكود •
 
و بعد ذلن نضؽط  theme panelثم التوجه الً لوحة التحكم فً مولعنا و الدخول الً •

 .و نفتح احد النوافذ و نضع به كود االعبلن  ADSعلً 
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  AMC Academyمن  My Sitesو تكمن هنا فابدة الجزء الخاص ب •

 

و تضع اعبلن ٌتحرن مع الماوس بإستمرار و  Mouse Adفتستطٌع استخدام اكشن اعبلنات الماوس •

 .تحدد ولت ظهوره و ولت انتهاءه و كذلن درجة شفافٌته 

 

و تضع اعبلنات فً منتصؾ الصفحة و اسفل و شمال و   Floating Adو كذلن تستطٌع استخدام •

 .ٌمٌن الصفحة ان احببت  

 

 و كذلن تتحكم فً درجة شفافٌة االعبلن و وضوحه فتستطٌع ان تجعله مخفً تمام •

 

 و من خبلل هذه الخدمات تستطٌع الحصوص علً المزٌد و المزٌد من النمرات العبلناتن•
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 -:تمسٌم الممال لزٌادة االرباح •
 

 الهدؾ من ذلن زٌادة االرباح من جوجل ادسنس عن طرٌك زٌادة ظهور االعبلنات الخاصة بنا •
 .التً تموم بتمسٌم المحتوي علً اكثر من بوست  post sliderمن خبلل اضافة •
 
 -:فلترة االعبلنات لزٌادة سعر النمرة •
 
 التفعٌلندخل علً حساب جوجل ادسنس الخاص بنا و من ثم الدخول الً البارامٌتر و بعد ذلن مركز •
  
 .سنجد االعبلنات التً تظهر بنسبة كبٌرة فً مولعنا •
 
 .و فً حالة وجود اعبلن ؼٌر مناسب للنٌش الخاص بنا او اعبلن سًء نموم بعمل بلون له و حذفه •
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 -:افضل اماكن االعبلنات التً تجلب اكبر عدد من النمرات •
 

ٌمدم هذه الخدمة بشكل النه  Smart Lookسنستخدم مولع •

 .مجانً 
 
بعد عمل حساب علً مولع سمارت لون نموم بإضافة مولعنا •

 لتتبع الزوار 
 
 pluginsو بعد ذلن اضافة الكود بالووردبرٌس من خبلل اضافة •

smartlook visitor screen recording  
 
و بعد ذلن اضافة الٌوزر نٌم و الباسورد الخاص بنا و بذلن ٌتم •

 الربط تلمابً 
 
و من خبلل ذلن المولع نستطٌع اضافة رابط ممال نعٌن لعمل تتبع •

 .لذلن الممال 
 
و ٌوضح هذا المولع اكثر مكان فً الصفحة ٌتواجد علٌه الزوار •

. 

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 



 -:موالع للحصول علً الصور بدون مشاكل حموق الملكٌة •
 
 

•mmtstock.com 
•pexels.com 
•unsplash.com 
•twnsnd.co 
•pixabay.com 
•foodiesfeed.com 
•freeimages.com 
•picjumbo.com 
•lifeofpix.com 
•shotstash.com 
•gratisography.com 
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 AM Sale Posterواستخدام ادواة النشر التلمابً فً الجروبات     -:تحدٌد الفبات المستهدفة •
 
علً الفٌس بون نستطٌع تحدٌد فبات العمبلء المستهدفٌن و من   Audience insightsمن خبلل ال •

 .خبلل النٌش المستهدؾ 
 

 

 اٌرسٛيك ػثر اٌفيسثٛن ٚ أسردراَ ٚ ريذيد ٚ اٌّاسٕدر   
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 -:انشاء صفحة فٌسبون لوٌة •
 
 .ٌجب ان تكون صفحة متخصصة بالنٌش الذي نعمل علٌه •
 
 .و تكون صفحة محترفة بصور جذابة و حصرٌة •

 

 .للنشر المجانً فً الجروبات  Sale poster AMCاستخدمات اداة •
 
 .اضافة بوستات تفاعلٌة علً الصفحة لها عبللة بالنٌش •
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 -:انشاء حساب انستجرام خاص بالمجال •
 
 تضٌؾ صور و هاشتاجات دلٌمة تخص النٌش •
 
عمل فولو للجهور المستهدؾ و المهتم بمجالن و بالتالً تحصل علً متابعٌن من •

 خبلل الفولوبان
 

 -:تكبٌر حسابات االنستجرام •
 
 بمجرد اضافتها  Helper tools for instagramاضافة •

 

اختٌار الحساب تستطٌع اختٌار االشخاص اللذٌن تفاعلو من خبلل البلٌن علً و •

 البوستات 

 

بعد ذلن اضافة االشخاص اللذٌن اشتركو مع ذلن الحساب ، و بعد ذلن استخراج و •

 .الداتا فً ملؾ اكسٌل 
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 .نضعها فً االداة و نبدء بمتابعتهم  Idsو بعد اخذ ال •
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 -: redditالتسوٌك عبر مولع •
 

نستٌطع الحصول علً عدد كبٌر من الزٌارات بطرٌمة مجانٌة من خبلل رٌدٌت •

 .خصوصا من امرٌكا و كندا و استرالٌا و المملكة المتحدة 

 

 .و لكن ٌجب معرفة سٌاسة رٌدٌت فً البداٌة •

 

 . نموم بإنشاء حساب علً رٌدٌت •

 

 .لن نستطٌع نشر اي لٌنكات بعد انشاء الحساب مباشرة فهذا ممنوع •

 

 نموم بالتعلٌك علً الصور و الفٌدٌوهات فً البداٌة حتً نحصل علً نماط كارما •

 

و بمجرد ان ٌصبح لنا الحك فً اضافة البوستات ال نضع روابط الممال الخاص •

بنا فهذا خطأ ، نموم االول بإضافة بعض الصور التً تجلب تفاعل حتً نحصل 

نمطة ، عندها نبدأ  500علً نماط زٌادة من كارما و عند الوصول مثبل علً 

 .المناسب   Subredditبنشر المماالت الخاصة بنا فً ال 
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 -:التسوٌك عبر الماسنجر •
 

 .   Manychatمن خبلل ضبط اعدادات البوت مثل •

 

تحتاج فً البداٌة ان تمنع زوارن باالشتران فً البوت عن طرٌك بوست به •

 .  Get Messageهداٌا او معلومات مفٌدة و نختار 
 

 . و بعد ذلن نموم بالتسوٌك لهم الالؾ المرات بعد ذلن •
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 إدارة موظفٌن التسوٌك االلكترونً و المبٌعات
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https://التسويق-الالكتروني.com/إدارة-موظفين-التسويق-الالكتروني-و-الم


حتً تتمكن من النجاح و تصل بمؤسستن و شركتن لمعدالت افضل و تحمٌك مبٌعات و بمعدالت اكبر و الوصول لنتابج •

 ُمرضٌة 

 

 . فٌجب ان ٌتوافر لدٌن نظام داخلً الدارة الشركة و الموظفٌن علً حد سواء •

 

 .  ٌتم من خبلله تحدٌد دور كل موظؾ تفصٌلٌاً •

 

 .و تحلٌل اداء كل موظؾ فً المنظومة •

 

 .و تمٌٌم اداءه علً مدار الٌوم و علً مدار االسبوع و الشهر •

 

 . ربط هذا النظام بتارجت لتحمٌمه •

 

 و بذلن تستطٌع االرتماء بمنظومتن االدارٌة  و  تحمٌك النجاحات و االهداؾ و المبٌعات المطلوبة •

 

 .  و رٌادة االعمال دارة الشركات و الموظفٌن كل هذه الحلول متوفرة فً نظام ا

 

 ما هً رٌادة االعمال ؟ : و لكن أوالً 
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 ! رٌادة االعمال ببساطة ٌا عالمً
  
 عشان ٌتمال علٌن رابد اعمال الزم تكون عندن فكرة عبمرٌة بسٌطة تمدر تحولها لمشروع تجاري •

 
الفكرة دي ممكن تكون جدٌدة كلٌا و بتمدم لٌمة جدٌدة كلٌا او تكون طرٌمة مختلفة بتوفر الولت او المجهود او الفلوس •

 . عن الطرق السابمة
 

 .من االفكار العبمرٌة ؼٌر لابلة انها تتحول لمشروع تجاري % 60اعرؾ كمان ٌا عالمً ان اكتر من •
 

البالٌة بتتؽٌر طرٌمة التعامل مع العمٌل و بٌتؽٌر شكل المنتج بعد اول احتكان للشركة بالسوق % 40اعرؾ كمان ان ال•

.. 
 

سنٌن لحٌن ما توصل للشكل الً ٌرضً كل االطراؾ و  5اعرؾ كمان ان الخدمة بٌتؽٌر شكلها اكتر من مرة فً اول •
 .. االسهل فً االدارة
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 كمان ان االفكار العبمرٌة و الٌات تنفٌذها مش هتجٌلن و انت لاعد بٌن معارفن و ال لاعد بٌن موظفٌن طول الولت ذود •

 

 ...  و الحلول العبمرٌة عند عمبلبن و عند منافسٌن و عند عمبلء منافسٌن االفكار •

 

هتكتسب افكار او مهارات جدٌدة اال لما تحتن بالسوق بنفسن و ٌبمً فً كل ٌوم تؽٌٌر و تحتن بالعمبلء نفسهم و مش •

 تسمعهم

 

 و تعرؾ كل شا عن سولن و منافسٌن الحمٌمٌٌن •
 
 ...الزم تفهم الفرق بٌن انن بتشتؽل فً شركة و انن بتشتؽل علً شركة •

 
 

 فً الحالتٌن ممكن تكون صاحبها بس فً الحالة االولً لو مت الشركة هتمؾ النن بتشتؽل فٌها و دورن مؤثر ؼٌر لابل  •
 
 و التانٌة انن فعبل عملت الٌه تضمن نجاح الشركة دي و نموها مدي الحٌاةللتفوٌض       
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المصابب و المشاكل و النوالص و االزمات هً منبع كل فكرة جدٌدة فدور علً حلول ألي ازمة فً سولن و استخدم •

 ..  الحلول دي 

 

 ..  و لو ملمتش اصنع انت الحلول دي و بٌعها للناس الً اتأثروا زٌن •

 

 هتبمً داٌما االول و داٌما بتخلك شركات مفٌدة بتحل ازمات بأفكار جدٌدة و بتكسب فلوس تخلٌها تستمر•
 
 زي ما المثل بٌمول عاٌز .. كل شا بتتعلمه اول باول و لو عاٌز تبمً شركة عالمٌة طبك كل الً العالمٌٌن بٌعملوه طبك •

 
 . النجومنجم عٌش حٌاة النجوم و اعمل الً بٌعمله النجوم هتتعامل زي تبمً     

  
صفات مبدبٌة  4الزم ٌكون عندن .. و عشان تأسس اي مشروع جدٌد او تعرؾ اذ كنت تنفع اصبل رابد اعمال و ال أل •

  ربٌسٌة 

 

 (( المهمة,  الهدؾ,  الفكر,  الرسالة))       
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  : او الحلمالرسالة 

 
الزم تكون حالم طموح عندن رسالة الن اولات الشؽل بٌستعبد صحابه و لو مش طموح و عندن حلم و •

 رسالة هتستسلم بدري و هتتلكن باي اعذار 

 
و الزم تكون مؤمن باهلل و مؤمن بمدراتن عشان اولات كتٌر جدا كل الً حوالٌن بٌنفضوا من حولن و •

 بتواجه االزمات لوحدن بمراراتن لوحدن و علً مسبولٌتن لوحدن

 
  : او الفكرالرؤٌة 

 

الزم تكون محدد واضح عارؾ انت بتاخد اي لرار لٌه و لٌه فً الولت ده و لٌه بالطرٌمة دي بالذات •
 متبماش مجرد شخص بٌجرب حظه و خبلص او شخص بٌحكم بالعواطؾ او بالدهلكه
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 :  الهدؾ او الحكاٌة

 
رص االحداث و المعطٌات و النتابج بصورة مشولة فً صورة  الزم تكون متكلم جٌد مفاوض جٌد رابع فً •

حكاٌة واضحة فٌها كل التفاصٌل المؤثرة و فً اطار هدؾ محدد من الحدٌث انت محدده لنفسن لبل ما تتكلم 
 .. و الزم توصل للهدؾ ده فً االخر و بأي شكل كان.. 

  
 : المهمة او المٌادة

 
 مٌعرفهاشالزم تكون لابد بطل و البطل هو الً بٌساعد ناس •
 فبٌكون بطل بالنسبة لٌهم والزم تكون عارؾ مهامن كوٌس  •
 عارؾ مهام كل شخص فً فرٌمن و متأكد ان كله بٌأدي دوره و •
تدعمه و تساعده ٌكمل دوره و تدخل انت و تموم بدوره لو هو لصر و الزم الزم تؽلب الولت و تنجز و •

 المطلوب فً الولت المظبوط

  
 

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 



 ..  تعرؾ كمان ان اكتر من نص ارباح مشروعن مش بتاعتن من االساس الزم •

 

ع االلل ع االلل الربع هٌروح للدعاٌا و االعبلنات و الربع التانً هٌروح للدولة و الضراٌب و التأمٌنات فبلزم الن •

تراعً ده فً كل مشروع وتعمل حساب الجزء ده و اكتر شوٌة و متفكرش فً اي ارباح شخصٌة اال لما توصل و 

 النموتستمر فترة فً مرحلة 

 

 رٌادة االعمال •
 

و ال بٌزنٌس كارد بتعمله و ال جامعة بتتخرج منها و ال  MBA مرتبطة بالشباب او السن الصؽٌر وهً مش دورةمش •

سجل تجاري و بطالة ضرٌبٌة لشركة تخصن وال شوٌة مؤتمرات تحضرها او تعملها و مش كل من فتح مشروع ٌنفع 

 ...  ٌسمً نفسه رابد اعمال 

 

 :  ربٌسٌٌنٌتوفر فً الشركة عنصرٌن الزم 

  
 المدرة علً النمو الفعلً و مضاعفه نفسها: االول •
•  
 كاملةالمدرة علً تعلٌم الؽٌر و تسلٌمه االدارة : الثانً •

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 



 
اعرؾ كمان ان مشكلة الشركات الناشبة انها بتركز علً صناعة الدخل و لٌس صناعة المٌمة المالٌة او بناء العبلمة •

التجارٌة و بالتالً اؼلب المشارٌع بتمفل النها مش بتبمً عندها المدرة علً تحمٌك ارباح منتظمة او الصمود فً وسط 

 تحدٌات السوق
 
ذود علً معلوماتن الجبارة ٌا عالمً ان رٌادة االعمال ؼٌر مرتبطة بتطوٌر المنتج نفسه ٌعنً مش شرط تعدل علً •

 المنتج او جودته 

 

هً مرتبطة اكتر بالعمٌل نفسه سواء اذ كان العمٌل الحالً او العمٌل المحتمل فهً بتحاول تسهل ع العمٌل نفسه كل •

 التعامبلت مع المؤسسة 

 

و ترضً العمٌل نفسه و تفرحه بكل الطرق الممكنة سواء بتعدٌل المنتج او حتً بطرق بعٌد عن المنتج تماما او ممكن •

 تمدم لموظؾ الشركة

 

رٌادة االعمال مرتبطة بتطوٌر البٌزنٌس ... و صاحبها انظمة و الٌات تضاعؾ انتاجه او تسهل عملٌات التعامل معاه  •

 نفسه 
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و ضمان ان كل اطرافه تعمل علً اكمل وجهه و هً الً بتوظؾ التسوٌك و المبٌعات و الموارد البشرٌة و االنظمة و •

 الوسابل االلكترونٌة 

 

 .. و كمان حاضنات االعمال لخدمة صالح عام المؤسسة او الشركة او المشروع•
•  
اعرؾ كمان ٌا عالمً ان عمر الحل ما كان فً االشخاص الً بتعٌنهم داٌما الحل فً النظام الً بٌدٌر كل االشخاص فً •

 . المشروع ده و كله بٌخضع لٌه
•  
 ..  انت لو صاحب شركة ممكن نتكلم معان كتٌر عن شركات عالمٌة فً مجالن و تسمعنا •

 

لكن ؼالبا هتزعل لو لارنان بأي براند عالمً فٌهم و اظهرنا لد اٌه الدنٌا عندن خربانه بالنسبة للبراند العالمً المادر •

 ..  علً النمو ده 
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 :  و هٌبمً لدامن حل من اتنٌن

  
 : االول 

 
 هتمول اعذار كتٌر جدا كلها مالهاش اي تبلتٌن الزمة انن 

 
 ... بس تبرر مولفن من السوق و تصعب علٌنا لما ٌظهر ان هما فوق اوي و انت تحت خالص بالنسبة لٌهمعشان 

  
 : و الثانً 

 
 . هتتعلم فعبل رٌادة االعمال و تحاول علً لد ما تمدر تطور البٌزنٌس بتاعنانن 

  
و لبل ما نخش علً الخمس مراحل االساسٌة الً الزم تحممها عشان تبمً رابد اعمال ناجح و تنجح فعبل كل شركة تشتؽل 

  ... علٌها
 

 ! مهمة رابد االعمال الربٌسٌة هً تحضٌر شركتن للبٌع بأعلً سعر ممكن: الزم تعرؾ ان 
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 اما بالنسبة للمراحل الخمسة فأولهم و اهمهم

 
  

  ! بناء المنتج:  1مرحلة *
  

ألنن ببساطة مش بتبٌع ... الزم تعرؾ ان العنصر الربٌسً فً وظٌفة منتجن هو ارضاء عمبلبن بأي شكل كان 
  .. المنتج انت بتبٌع رضا العمبلء عن عبلمتن التجارٌة

 
  : العمٌل الزم ٌرضً فً عدة جوانب ربٌسٌة•

 
 كل الً ٌشوفه ٌكون راضً عنه  -
 كل الً بٌسمعه ٌكون راضً عنه -
 كل الً بٌستخدمه ٌكون راضً عنه-
 الً بٌحسه تجاه منتجن تكون مشاعر اٌجابٌه-

 ٌكون راضً عن التمن الً بٌدفعه و الزم ٌحس ان الموضوع منتهاش بأستبلمه المنتج -

 الزم ٌبمً فً شا اضافً بعدٌن ٌعرفه و ٌستفاد بٌه و ٌفرح لما ٌكتشفه 
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 ده كله بعٌدا عن اٌه هو المنتج اصبلو 
  
  !الورق و التراخٌص و التأسٌس:  2مرحلة*
  

 الزم تعمل سجل و بطالة و تسجل العبلمة التجارٌة  -
 االتحاداتتعمل رخص مزاولة المهن و عضوٌات الؽرؾ و الزم -

 
 الزم تعمل ادوار موظفٌن و هٌكل وظٌفً و لوابح و تجهز نظام مالً متزن  
 
 تدرب الموظفٌن اول باول و تستخدم نظم ادارة عمبلء و نظم ادارة موظفٌن لمٌاس معدالت ادابن الزم -

 
 الدعاٌاتحدد شخصٌة العمٌل المناسبة و تحدد الٌات التسوٌك و مصادر الزٌارات و العمبلء و تكلفة الزم -

 
ازم تفرغ كل المعطٌات و االفكار و االحداث و الٌات العمل اول باول فً تمارٌر للحصول علً نتابج جدٌدة -

 . تساعد علً حل المشاكل اول باول و تساعد علً النمو
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  ! مزاولة النشاط و حصد ارباح: 3مرحلة 
  

 عناصر ربٌسٌة الزم العمل علً كل واحد علً حدة 3بتتكون من  -
  

 جذب العمبلء المحتملٌن : االول 
 

 جدٌدةتؽٌٌر و اضافة نوعٌات عمبلء : الثانً 
 

 اسعاد العمبلء الحالٌٌن : الثالث 
 

 و دول الزم تدٌهم حمهم عشان هما دول مصدر الدخل الحمٌمً الً هٌخلً الشركة تستمر
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  ! عمل بٌزنٌس حمٌمً و لٌس وظٌفة فً مشروعن:  4مرحلة 
 

 ..  فً حالة كنت مدٌر المشروع كما تدعً و ال لدر هللا تعرضت لحادث •

 

 ..  فالمشروع انتهً و بالتالً هذا لٌس بٌزنٌس حمٌمً •

 

 .. هذا عمل كموظؾ فً شركة انت مالكها لٌس اال •

 

فالبٌزنٌس الحمٌمً بمعنً ان وجودن فً المكان ؼٌر حتمً و ان العمل ٌدور ٌومٌا بشكل روتٌنً بٌضمن •

 لكل اطراؾ العمل و العمبلء جو مثالً ٌرضٌهم 

 

و زي ما لولنا منمدرش نحكم علً المشروع انه بٌزنٌس حمٌمً اال لو كان متكامل بصرٌا و صوتٌا و •

 عملٌا و مالٌا و نفسٌا 

 
 منهو االهم ان ٌكون فً سٌستٌم كبٌر بٌحكم كل المشروع ده و بٌتحكم فً انظمة اصؽر •
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 .. و بٌضمن كمان ان العمل ماشً بدون اي تعمٌدات او تضٌٌع ولت او مجهود بدون داعً  •

 
 .. وده عشان فعبل تمدر تخش علً مرحلة المضاعفة و النمو و انت مطمن•

 
  !المضاعفة و النمو:  5مرحلة 

  
النمو عشان ٌتحمك الزم تكون كل االدارات تعمل بكفاءة و بدون تعمٌدات و الزم نكون عدٌنا مرحلة البٌزنٌس 

 : الحمٌمً و ساعتها هتتعرض الشكال كتٌر من النمو اهما مثبل
  
 فروع جدٌدة و تكرار مراكز الخدمة فً كل مكان بناءا علً تمارٌر المبٌعات فتح -

 
 منتجات جدٌدة لعمبلء واثمٌن فً العبلمة التجارٌة صنع -

 
 محل الموردٌن او الموزعٌن حل -

 
 كاملةالتوكٌبلت او االكتتاب للشركة او بٌع العبلمة التجارٌة بٌع -
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 بمً اعرؾاخٌرا 

 السبب الربٌسً وراء االستثمار فً شركتن او شرابها هو فمط انها لادرة علً النمو و فتح اسواق جدٌدة 
وبكررها تانً و اوعً تنسً ان مهمة رابد االعمال الحمٌمٌة هً تحضٌر العبلمة التجارٌة للبٌع بأعلً سعر 

 ! ممكن

 

 عالمً_خلٌن#ماهر _احمد#
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 . و زي مالولنا ان نجاح اي مؤسسة و اي شركة مرتبط بوجود نظام لوي الدارة الموظفٌن و تحلٌل ادابهم 

 
 Sales Up Systemممٌزات سٌستم ادارة الشركات و الموظفٌن 

 
 . بناء الهٌكل الوظٌفً للشركة •

 

 .تحدٌد اسماء الموظفٌن حسب وظابفهم •
•  ((Member   ،Support  ،Telesales  ،Social Media  ،Sales Manager  ،Support 

Manager   ،Manager   )) 

 

 . تحدٌد المهام الربٌسٌة لكل ُمسمً وظٌفً •

 

 . تحدٌد التارجت لكل وظٌفة •

 

 .تحدٌد ُمعدل االداء الٌومً و الشهري لكل وظٌفة  •

 

 .فً حالة وجود اكثر من فرع لشركتن تري احصابٌة الداء كل فرع و العابد االفضل بٌنهم •
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 -:آلٌة عمل سٌستم ادارة الشركات و الموظفٌن 

 

 -:نبدأ بأكاونت السوشٌال

 
 و الذي من خبلله ٌتم متابعة اداء موظؾ السوشٌال و الذي ٌموم بإدخال االرلام الجدٌدة للسٌتم  •

 .و اصبلح االخطاء اذا كان بها خطأ ، و تحدٌد جهة العمٌل و بٌاناته و المبلحظات عنه اذا وجد •

 

 : اكاونت التٌلً سٌلز 
 .ٌشرح واجبات الوظٌفة للتٌلً سٌلز بشكل كامل و المطلوب منها و ٌحلل ادابها •

 . و من خبلله تستطٌع التٌلً سٌلز طلب ارلام العمبلء للتواصل معهم  •

 تحدٌد اذا كان العمٌل مهتم او ؼٌر مهتم او حجز او تحدٌد معاد زٌارة معه و متابعة بالتوارٌخ و الولت •

 وال ٌتم اتاحة ارلام جدٌدة لها اال اذا انهت متابعتها •

 كتابة مبلحظات عن العمبلء •

 

 -:اكاونت السٌلز مانجر 

 .ٌشرح واجبات الوظٌفة للسٌلز مانجر بشكل كامل و المطلوب منه و ٌحلل ادابه •
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 .  معرفة عدد المماببلت الذي لام بها و كم عدد الحجوزات من خبلله و المبٌعات التً ٌحممها •

 
 :اكاونت الدعم 

 . ٌتم من خبلله تواصل العمٌل مع الدعم و فتج تٌكت معه لحل مشكلته •

 .و فً حالة عدم لدرت الدعم علً حلها ٌحولها لمدٌر الدعم •

 
 :  اكاونت مدٌر الدعم 

 .ٌتم من خبلله متابعة اداء الدعم و مساعدته فً حل المشكبلت التً ال ٌستطٌع حلها ان وجد •

 
   -:اكاونت المانجر 

 

 .لمتابعة اداء الموظفٌن جمٌعاً و مساعدتهم فً العمبات التً تواجهم ان وجدت •

و تمده بالمعلومات البلزمة اول بأول عن كل موظؾ و عدد مكالماته و عدد الزٌارات و الحجوزات من خبلل التٌلً •

 .السٌلز 

 .و اداء السوشٌال اذا كانت تُِدخل ارلاماً خاطبة •

 .و اداء الدعم و السٌلز مانجر •
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شركة مرخصة من وزارة االتصاالت المصرٌة معتمدة من نمابة التجارة و التسوٌك االلكترونً و 

 عضو ؼرفة صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت و اتحاد الصناعات المصرٌة

 

 

 االلكترونً التسوٌك 

 AMC Academy| اٌؼاٌّييٓ أواديّيح ػٓ 

https://التسويق-الالكتروني.com/
https://التسويق-الالكتروني.com/
https://التسويق-الالكتروني.com/اكاديمية-التسويق-الالكتروني
https://التسويق-الالكتروني.com/اكاديمية-التسويق-الالكتروني
https://التسويق-الالكتروني.com/اكاديمية-التسويق-الالكتروني
https://التسويق-الالكتروني.com/اكاديمية-التسويق-الالكتروني
https://التسويق-الالكتروني.com/اكاديمية-التسويق-الالكتروني


 لصص ٔداذ اٌؼاٌّييٓ 
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https://التسويق-الالكتروني.com/الافيليت-التجارة-الالكترونية


 لصص ٔداذ اٌؼاٌّييٓ 
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https://التسويق-الالكتروني.com/الربح-من-يوتيوب


 لصص ٔداذ اٌؼاٌّييٓ 
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https://التسويق-الالكتروني.com/قصص-نجاح-قصيرة


 لصص ٔداذ اٌؼاٌّييٓ 
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https://التسويق-الالكتروني.com/ادمارك
https://التسويق-الالكتروني.com/ادمارك


 لصص ٔداذ اٌؼاٌّييٓ 
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https://التسويق-الالكتروني.com/ادمارك
https://التسويق-الالكتروني.com/ادمارك


 لصص ٔداذ اٌؼاٌّييٓ 

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 
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 لصص ٔداذ اٌؼاٌّييٓ 
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https://التسويق-الالكتروني.com/ادمارك
https://التسويق-الالكتروني.com/ادمارك


 لصص ٔداذ اٌؼاٌّييٓ 
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https://التسويق-الالكتروني.com/الربح-من-فيسبوك-add-breaks


 لصص ٔداذ اٌؼاٌّييٓ 
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https://التسويق-الالكتروني.com/تحقيق-اكثر-من-40-الف-اوردرمن-الربح-من-الا
https://التسويق-الالكتروني.com/تحقيق-اكثر-من-40-الف-اوردرمن-الربح-من-الا


 لصص ٔداذ اٌؼاٌّييٓ 

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 

https://التسويق-الالكتروني.com/قصص-نجاح-تسويق-الكتروني-للعالميين-قصي
https://التسويق-الالكتروني.com/قصص-نجاح-تسويق-الكتروني-للعالميين-قصي
https://التسويق-الالكتروني.com/قصص-نجاح-تسويق-الكتروني-للعالميين-قصي


 لصص ٔداذ اٌؼاٌّييٓ 
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https://التسويق-الالكتروني.com/قصص-نجاح-تسويق-الكتروني-للعالميين-قصي
https://التسويق-الالكتروني.com/قصص-نجاح-تسويق-الكتروني-للعالميين-قصي


 
 

اٌرزالخاٌّؤذّراخ ٚ   
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https://التسويق-الالكتروني.com/مؤتمرات-التسويق-الالكتروني
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https://التسويق-الالكتروني.com/مؤتمرات-التسويق-الالكتروني
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https://التسويق-الالكتروني.com/مؤتمرات-التسويق-الالكتروني
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https://التسويق-الالكتروني.com/مؤتمرات-التسويق-الالكتروني
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https://التسويق-الالكتروني.com/مؤتمرات-التسويق-الالكتروني
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https://التسويق-الالكتروني.com/مؤتمرات-التسويق-الالكتروني


 
 

  01202550176: كلم                                                    AMC Academyاحجز كورسات 

https://التسويق-الالكتروني.com/مؤتمرات-التسويق-الالكتروني
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https://التسويق-الالكتروني.com/مؤتمرات-التسويق-الالكتروني
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