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وصف انثرَايج
اآلٌ رغزطيغ كم سثّ يُضل أٌ رُشيء يششٔػٓب انخبص ٔرذيشِ يٍ انجيذ ػٍ طشيك اإلَزشَذ
ٔفي َفظ انٕلذ رمٕو ثًغئٕنيبرٓب ردبِ ثيزٓب ٔأٔالدْب دٌٔ انحبخّ إني انخشٔج ٔرضيغ انٕلذ
ٔاندٕٓد ٔانًبل في انزْبة ٔانؼٕدح يٍ ٔإني يكبٌ ػًهٓب.فًٍ خالل ْزا انجشَبيح رغزطيغ سثّ
انًُضل أٌ رظجح عيذح أػًبل ٔرضيذ يٍ دخهٓب ٔرظجح أكثشًا إَزبخًب ٔرًيضًا في يدبنٓب دٌٔ
انحبخّ إني سأط يبل نزجذأ ثّ أٔ انزفشؽ انزبو أٔ حزي انخجشح انغبثمخ فكم يب رحزبج إنيّ ْٕ خٓبص
كًجيٕرش يزظم ثبإلَزشَذ نزظجح عيذح أػًبل يٍ انًُضل.

أهداف انثرَايج






في َهايح انثرَايج رتح انًُزل لادرج عهي :
انزفكيش ثئيدبثيخ ٔانجذء في ػًم يششٔع حش خبص يجذأ انؼًم ثّ أثُبء ٔثؼذ انجشَبيح.
انزؼشف ػهي طشق انشثح انًخزهفخ يٍ خالل اإلَزشَذ.
انزؼشف ػهي  50يششٔع يًكٍ إداسرٓى يٍ انًُضل.
اعزغالل ايكبَيبرٓب ٔيٕاْجٓب في انشثح يٍ خالل اإلَزشَذ.

يحتىي انثرَايج











رأعيظ يششٔع يٍ انًُضل ٔانؼًم ػهي رطٕيشِ.
 50يششٔع يدت ػهي سثبد انجيٕد انميبو ثٓى يٍ انًُضل.
انًذَٔبد ٔكيفيّ إداسح يششٔع خبص يٍ خالنٓبBlogs Marketing .
انزغٕيك ػجش يٕالغ اإلػالَبد انًدبَيخ ) ( Classified ads
اعزخذاو انًُزذيبد في خهت انضٔاس ٔرحٕيهٓى إني ػًالء يشزشٌٔ يُزدبرك
Marketing
كيفيّ ػًم فيذيٕ احزشافي ٔانشثح يٍ خالنّ Video Marketing
انزغٕيك ػٍ طشيك انًٕالغ اإلخزًبػيخ ( )Facebook- twitter- linked in
انشثح ػٍ طشيك انجشايح انًشبسكّ .Affiliate Marketing
كزبثّ انغيشح انزاريّ ٔإيدبد آالف انٕظبئف يٍ خالل يٕالغ Freelancers

يدج انتدرية
عدد انساعاخ  8 : :عبػبد
انًحاضرج  :عبػزيٍ
االياو  :يٕييٍ اعجٕػيبً

عدد انًحاضراخ  4 :يحبضشاد
يدج اندورج :اعجٕػيٍ

Forums

(يًيزاخ اندتهىيح)
تعهى انيىو يا سيتعهًه اآلخروٌ غداً
طرق انتدرية
انذساعّ رؼزًذ ػهي األعهٕة انؼًهي في انًمبو األٔل حيث يمٕو انًذسة ثًغبػذح انًزذسثيٍ في
انؼًم ػهي إَشبء يششٔع خبص فٕس ثذء انجشَبيح ثى يزى رطجيك يب يزى دساعزّ في كم يحبضشح
ػهي ْزا انًششٔع ْٔ,كزا حزي يُزٓي انجشَبيح يكٌٕ انًششٔع لذ اكزًهذ ػُبطشِ.

انتمييى
يزى رمييى أػًبل انًزذسثيٍ أٔالً ثأٔل ثٕاعطخ انًذسة نهزأكذ يٍ يذي اعزؼذادْى نغٕق انؼًم
ٔ.رنك ػٍ طشيك رخظيض خضء يٍ انًحبضشح نهُمبػ اندًبػي ٔػٍ طشيك انزٕاطم
انًجبشش يغ انًذسة ػٍ طشيك اإليًيم يٍ َبحيخ اخشي.

انحميثح انتدريثيح
يحصم انًتدرب عهي اسطىاَه تشتًم عهي :
 يحزٕي انجشَبيح انزذسيجي كبيالٌ.
 يدًٕػّ يٍ انجشايح انٓبيّ .
 لبئًخ ثأْى األعٕاق انًظشيخ ٔانؼشثيخ .
 لبئًخ ثأْى انًٕالغ انزي يحزبخٓب انًزذسة أثُبء ػًهيخ انزغٕيك.
 1,000,000 إييم يدبَي إلعزخذايٓى في انزغٕيك ػجش اإليًيم.
 يدًٕػّ كجيشح يٍ انكزت األخُجيخ .
 يدًٕػّ يٍ انكزت انؼشثيخ .
 يدًٕػّ يٍ يمبطغ انفيذيٕ انزؼهيًيّ ثبنهغزيٍ انؼشثيخ ٔاإلَدهيضيخ.
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خجيش انزغٕيك اإلنكزشَٔي ٔانزدبسح اإلنكزشَٔيخ
خجيش انـ SEO
اخظبئي رغٕيك إنكزشَٔي نؼذد يٍ انششكبد يثم :
 oانًظشيخ نألثٕاة انًظفحخ.
 oاألحالو نضشة ٔرؼجئخ االسص.
 oيُزدغ انيبعًيٍ نؼالج اإلديبٌ.
َ oبدي أخيبد نهفشٔعيّ.
يؤعظ ٔيذيش ششكخ خيذ نهزدبسح اإلنكزشَٔيخ ٔانزغٕيك اإلنكزشَٔي.
يؤعظ حًهّ (يال َظذس) ٔ حًهخ ( سعبنخ فكش ٔػًم ) .
يحبضش في انزغٕيك اإلنكزشَٔي ٔانزدبسح اإلنكزشَٔيخ في :
َجغ انحظشي
Orange Center
يٕرٕثيب نألَظًّ
o

