( ) SEO
Search Engine Optimization
ٔصف انثرَايح
يحشص اطحبة انًٕالغ ٔانششكبد ٔانًُزدبد ػهي أٌ يكَٕٕا األلشة إني ػًالئٓى نزنك رجشص
أًْيخ ػهى انـ  SEOكًغهت أسبسي في انؼًهيخ انزسٕيميخ نهًُزدبد ٔانخذيبد  ,فٕٓ انؼهى انزي
يٓزى ثزحسيٍ انًٕلغ االنكزشَٔي نًحشكبد انجحث ٔرظذسْب ػهي لًخ انُزبئح  .نزنك لًُب
ثزغٕيش ْزا انجشَبيح نيخذو انًٓزًيٍ ثًدبل انزسٕيك اإلنكزشَٔي ٔانزدبسح اإلنكزشَٔيخ.

SEO

أْذاف انثرَايح









في َٓايح انثرَايح يكٌٕ انًرذرب لادر عهي :
رحهيم انًٕالغ اإلنكزشَٔيخ ٔيؼشفخ َمبط انمٕح ٔانضؼف.
رحهيم انًُبفسيٍ ٔانزؼشف ػهي اسزشاريديبد انزسٕيك انخبطّ ثٓى.
رحسيٍ انًٕالغ اإلنكزشَٔيخ نًحشكبد انجحث
اخزيبس انكهًبد انشئيسيخ األسبسيخ
انزفشيك ثيٍ SEO white hat & SEO black hat
احزشاف انـ SEO on page & SEO off page
اسزخذاو أدٔاد انـ SEO
ػًم خغظ رسٕيميخ َبخحخ نهًٕالغ

يسرٕي انثرَايح
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ما هو الـ SEO
كيفية عمل محركبت البحث
الفرق بين محركبت البحث
الكلمات الرئيسية
اختيبر الكلمبت الرئيسية
كثبفة الكلمبت الرئيسية
امبكن وضع الكلمبت الرئيسية
الكلمبت الرئيسية في URL
واسمبء الملفبت
الكلمبت الرئيسية في عنبوين
الصفحبت
الكلمبت الرئيسية في العنبوين
الفرعية

يذج انرذرية
عذد انساعاخ  24 : :سبػّ
انًساضرِ  4 :سبػبد
االياو  3 :أيبو اسجٕػيب
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الميتاتاج
المحتوي هو الملك
مب هو المحتوي الجيذ؟
المحتوي الجيذ ببلنسبة للسوار
ومحركبت البحث
المحتوي المكرر
الروابط
اهمية الروابط
الروابط الذاخلية والخبرجية
الرابط النصي
الممبرسبت الخبطئة في وضع الروابط
بنبء الروابط
التسويك ببستخذام الـ SEO
ادراج المولع في محركبت البحث
جوجل ادووردز
الخطط التسويمية

عذد انًساضراخ  6 :يحبضشاد
يذج انذٔرج :اسجٕػيٍ

(يًيزاخ انذتهٕيح)
ذعهى انيٕو يا سيرعهًّ اآلخرٌٔ غذاً
طرق انرذرية
تعذ انرذرية سركٌٕ لادر عهي :
● أٌ ذُشئ شركرك انخاصّ عهي
االَررَد تذٌٔ رأس يال.
● أٌ ذعًم يٍ انًُزل نرسمك
أرتاذ شٓريّ عانيّ.
● ذسرطيع رتاخ انثيٕخ أٌ
ذعًم يٍ انًُزل دٌٔ انساخّ
إني انخرٔج.
● أٌ ذدعم يٍ أتُائك رخال
اعًال لادريٍ عهي رسى يالير
يسرمثهٓى.
● زم يشكالخ انرسٕيك في
شركرك أٔ يصُعك تأتسط انطرق
ٔألهٓا ذكهفح.
● انٕصٕل نعًالء داخم ٔخارج
انثالد ٔذصذير يُرداذك تكم
سٕٓنّ.
● أٌ ذخرج يْٕثرك نهُٕر
ٔذسرثًرْا في كسة األيٕال
ٔخهة انرأييذ ٔانرشديع.

انذساسّ رؼزًذ ػهي األسهٕة انؼًهي في انًمبو األٔل حيث يمٕو انًذسة ثًسبػذح انًزذسثيٍ في
انؼًم ػهي إَشبء يششٔع فٕس ثذء انجشَبيح ثى يزى رغجيك يب يزى دساسزّ في كم يحبضشح ػهي
ْزا انًششٔع ْٔ,كزا حزي يُزٓي انجشَبيح يكٌٕ انًششٔع لذ اكزًهذ ػُبطشِ.

انرمييى
يزى رمييى أػًبل انًزذسثيٍ أٔالً ثأٔل ثٕاسغخ انًذسة نهزأكذ يٍ يذي اسزؼذادْى نسٕق انؼًم
ٔ.رنك ػٍ عشيك رخظيض خضء يٍ انًحبضشح نهُمبش اندًبػي ٔػٍ عشيك انزٕاطم
انًجبشش يغ انًذسة ػٍ عشيك اإليًيم يٍ َبحيخ اخشي.

انسميثح انرذريثيح
يسصم انًرذرب عهي :
 يحزٕي انجشَبيح انزذسيجي كبيالٌ.
 خغخ ػًم يزكبيهخ إلداسح انزسٕيك اإلنكزشَٔي .
 لبئًخ ثأْى األسٕاق انًظشيخ ٔانؼشثيخ .
 لبئًخ ثأْى انًٕالغ انزي يحزبخٓب انًزذسة أثُبء ػًهيخ انزسٕيك.
 1,000,000 إييم يدبَي إلسزخذايٓى في انزسٕيك ػجش اإليًيم.
 يدًٕػّ كجيشح يٍ انكزت انؼشثيخ ٔاألخُجيخ .
 يدًٕػّ يٍ يمبعغ انفيذيٕ انزؼهيًيّ ثبنهغزيٍ انؼشثيخ ٔاإلَدهيضيخ.
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خجيش انزسٕيك اإلنكزشَٔي ٔانزدبسح اإلنكزشَٔيخ
خجيش انـ SEO
اخظبئي رسٕيك إنكزشَٔي نؼذد يٍ انششكبد يثم :
 oانًظشيخ نألثٕاة انًظفحخ.
 oاألحالو نضشة ٔرؼجئخ االسص.
 oيُزدغ انيبسًيٍ نؼالج اإلديبٌ.
َ oبدي أخيبد نهفشٔسيّ.
يؤسس ٔيذيش ششكخ خيذ نهزدبسح اإلنكزشَٔيخ ٔانزسٕيك اإلنكزشَٔي.
يؤسس حًهّ (يال َظذس) ٔ حًهخ ( سسبنخ فكش ٔػًم ) .
يحبضش في انزسٕيك اإلنكزشَٔي ٔانزدبسح اإلنكزشَٔيخ في :
يشكض انحظشي
Orange Center
يٕرٕثيب نألَظًّ
o
Smart Center
o

