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 !ينورتكلإلا باتكلا اذه ليمحتل ركشلا ليزج مكركشأو ،مكب ًابحرم

 سفن ينلأــــــــــــــست ساـنلا نم ريثكلا نأ وه لـيلدـلا اذـه ةـباـتك ءارو يــــــــــــــسيئرلا عفدـلا

 فيك ،تنرتنإلا ربع لاملا بـــــــسكأ نأ ديرأ " ،"؟ءدبلا يننكمي فيك " :لاؤـــــــسلا

 قيوستلا ىلإ كتلحر كليلد ربتعُي يذلاو باتكلا اذه رشن تررقف ،"؟كلذ لعفأ

 نم " لاؤــسلا ىلع كبيجيــس يذلا دــشرملا كيقفر ليلدلا اذه نوكيــس ،ةلومعل=

 ."؟أدبت نيأ

 ةرتف نم لعفل= اوأدب نيذلا صاخــشألا امبر وأ نيئدتبملل صــصخم ليلدلا اذه نإ

 .نآلا ىتح دئاوع ىلع اولصحي مل نكلو ةلومعل= قيوستلا يف

 .ةعتمم ةءارق مكل ىنمتأ
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 ةمدقم
 لم�و ،ةلومعل= قيوـستلا يف كتلحر ءدبل باتكلا اذه يف ةحـضوملا ةيجيتارتـسالا كدعاـستـس
 .اهل كقيبطت دعب لاملا ينجتس كنأ

 دقتعاو ،ديدحتلا هجو ىلع ةلومعل= قيوـــــــستلا يف بناوج ثالث مهأ باتكلا اذه يطغيـــــــس
 بغرت تنك لاح يف ماع لكـــــشب يمقرلا قيوـــــستلا ىلع قبطنت يتلاو ةمهملا بناوجلا نم ا�أ
 .جتنم يأ عيبب

 ىلع روثعلا ةيفيك مث نمو ،بـــــسانملا ذفنملا رايتخا ةيفيك شقاننـــــس ،جتنملا /ذفنملا .1
 .جتنملا

 .كجتنم قيوستل اهمدختستس يتلا ةصنملا يهو ،تاعيبملا عمق .2
 .هعجشت يذلا جتنملا ةيؤرل سانلا ىلع لوصحلا ةيفيك ،رورملا ةكرح .3

 ديرت تنك اذإ ا�اقتإ بجي يتلا ءايشألا مهأ ريبك دح ىلإ لثمت يتلاو ةيسيئرلا طاقنلا يه كلت
 .يصخشلا كجتنم عيب ديرت تنك وأ ةلومعل= قيوستلا ةطساوب تنرتنإلا ربع لاملا ينج
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 ةيلقعلا
 نع ا�إ ،ًالوأ هفرعت نأ كديرأ مهم ءيـــــــــــش كانه ،عيـــــــــــضاوملا كلت ىلإ ًاقيمع بهذت نأ لبق
 نوكي نأ بجي ثيح ،حيحــــــــصلا لكــــــــشل= ًادق يــــــــضملا لجأ نم ًادج ةمهم يهو ،ةيلقعلا
 .ءدبلل ةحيحصلا ةيلقعلا كيدل
 لاملا بـــــسكب نوبغري نيذلا سانلا نم ريثكلا هجاوأ ،رامثتـــــسالل جاتحت ةيراجتلا لامعألا نإ
 يأ لاح هلاح ةلومعل= قيوـستلاف ،ةئطاخ ةيلقع هذه !!لاملا قفنت نأ يف ةبغرلا نود ةعرـسب
 كيلع بجي ،رهدزيو ريبك لكـــشب ومني نأ كلمعل ديرت تنك اذإ ،ةيراجتلا لامعألا نم عون
 .لاملا قفنت نأ
 ةيادبلا يف هقفنت يذلا لاملا نوكيـــــــس ثيحب ،هيف رمثتـــــــست نأ جاتحي لامعألا نم عون يأ نإ
 يأ لثم ًامامت يه تنرتنإلا ىلع ةيراجتلا لامعألا نإ .صاخلا كلمع يف يلوأ رامثتسا ةباثمب
 تادعم ءارـشو ناكملا راجئتـسا ىلإ جاتحتـس ،معطم حتف ديرت تنك اذإف .رخآ يديلقت لمع
 ربع ةـيراـجتلا لاـمعألا عم ءيــــــــــــــشلا سفنو ،لاـملل جاـتحت ءاـيــــــــــــــشألا كـلت لـكو ّخلإ ،خبطملا
  .تنرتنإلا

 ،رورملا ةكرح ،تاودألا نوكتـس تقولا مظعم يفو ،ءيـش نمث عفدل جاتحتـس فاطملا ةيا� يف
 .ةيادبلا يف ةرود امبر وأ
 لاــمعألا هــجاــتحت اــم ردــقب لاــملا تــنرتنإلا ربع ةــيراــجتلا لاــمعألا جاــتحت ال ،مومعل= نكلو
 لقألا ىلع ،لاملا نم ىندألا دحلا عم تنرتنإلا ربع ةيراجتلا لامعأل= ءدبلا نكميو .ةيديلقتلا

 رامثتــــسالا وه اذهو .ًايلاح ةنــــسلا يف $10 يلاوح وهو ،كب صاخلا مــــسالا قاطنل عفدتــــس
 رمأ وه راـمثتــــــــــــــسا يأ نود لـمعل= ءدـبلا نÀ لوقلا يننكمي .كـلمع ءدـب نم نكمتتل مزاللا
 .ليحتسمل= هبشأ
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 ىلوألا ةوطخل; كمايق ءارج ةعيرس ةجيتن ًادبأ عقوتت ال

 ،معطملا لثم ًامامت !ةعيرـــــــس ةجيتن عقوتت نأ بجي ال وهو ،ًاديج هركذتت نأ بجي رخآ ءيـــــــش
 ىتح قيوـــــــــستلا ةطـــــــــشنأ يف ًاتقو قرغتـــــــــستـــــــــس ،حاتتفالل لوألا مويلا نم هل هجوتت نل سانلاف
  .كمعطم سانلا ظحالي
  .رامثلا ينجل ًاليوط ًاتقو قرغتستس ،تنرتنإلا ربع ةيراجتلا لامعألا ىلع قبطني رمألا سفنو
 
 حاتفملا وه ةيرارمتسإلا ،ًاروبص نك
 نوكيــــــــــــــس راـطقلا اذـه نأو ةـيلاـع تاـعقوت مهيدـل نأل ةـلحرلا ةـيادـب يف رداـغي ساـنلا مظعم نإ

 .ةلوهسب يعسلا نوفقوُي م�إف ،ةجيتن نوري ال امدنع نكلو !عيرس
 اذه نأل ،حيحــــــص لكــــــشب تاعقوتو كتيلقع طبــــــضو ليكــــــشت مهملا نم هنأ دقتعا ،كلذل

 .قيرطلا طسو يف باحسنالا مدعو ةلحرلا يف رارمتسالا ىلع كدعاسيس
 

 .نيسحتلاو ملعتلا ىلع ظفاح ،رمتسمو ًاروبص نوكتل حاتفملا
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 ةلومعل; قيوستلا لالخ نم تنرتنإلا ربع لاملا بسكا
 نوكي اـمبر .تـنرتنإلا نم لاـملا بـــــــــــــــسكب أدـبت نأ دـيرت كـنأل باـتكلا اذـه أرقت كـنأ دـقتعا
 جورخلا لواحيو هلمع هركيو ًءاـسم ةـسماخلا ىتح ًاحابـص ةعـساتلا ةعاـسلا نم فظوم مكـضعب
 ةــــسردملا دعب هب مايقلا نوديري امل نوططخي بالط مكــــضعب نوكي امبر وأ .نارئفلا قابــــس نم
 تناك امهم مومعلا ىلعو .كل تـــــــــــسيل ةعماجلا نأ فرعت تنك اذإ ًاـــــــــــصوـــــــــــصخو ،ةيوناثلا
 لوح حيحصلا روظنملا كئاطعإل كل دشرملا ةباثمب باتكلا اذه نوكي نأ لمآ يننإف كبابسأ

 .ةلومعل= قيوستلا عم ةصاخو ،تنرتنإلا ىلع لاملا بسك ءدب ةيفيك
 ةلومعل= قيوـــــستلا ىلع قبطنت ال لاملا بـــــسكل باتكلا اذه يف اهأرقتـــــس يتلا ةيجيتارتـــــسالا
  .ًاضيأ يمقرلا قيوستلا يف تاسرامملا لضفأ نم اهنكلو ،طقف
 راطإ نييعت يف كدعاـــــست نأ نكمي باتكلا اذه يف اهيلع لـــــصحتـــــس يتلا ةفرعملا نإف ،كلذل
 وأ كـب صاـخ جتنملا اذـه نوكي نأ نكمي .جتنم يأ لـيغــــــــــــــشت ءدـب ةـيفيك يف كـيدـل ريكفتلا
  .ةلومعل= قيوستلل يه باتكلا يف ةساردلا ةلاح نكلو .كريغل عبÇ جتنم
 نم ديزملا ىلإ كتداق يتلا تÈودملا وأ بويتوي يف تامولعملا نم Èًانطأ تدهاـــش كنأ دقتعا
 ةرملل أدـبتــــــــــــــس فيك ةـفرعم نودـب كـتكرت اـ�أ دُـب ال ،ءارجإ ذاـختا نم ًالدـب رتوتلاو ،كاـبترالا
 !ىلوألا
 ،أطخلاو ةكاحملا نم تاونــــــــــــــس ىلإ باتكلا اذه يف ةحورطملا ةيجيتارتــــــــــــــسالا تدنتــــــــــــــسا دقل
 ةغلب اهتباتكو اهــــصيخلت تلواح ،بتكلاو تÈودملا ةءارقو ،تارودلا نم ديدعلل مامــــضنالاو
 .ةلوهسب هتايساسأو ةلومعل= قيوستلا مهف نم كنكمي ىتح ًادج ةطيسب
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 ؟ةلومعل; قيوستلا وه ام
 جتنم ززعت يذلا ناكملا وه ةلومعل= قيوـــــــــــستلاو ،كل ةبـــــــــــسنل= ًاديدج حلطـــــــــــصملا ناك اذإ

 لثم انتفيظو ،كلذل .ةلومع ىلع لــصحتــس جتنملا اذه عيبب موقت ةرم لك يفو ،رخآ صخــش
  .تاعيبم بودنم
 جتنملا نع مهعم ثدـحتنو ،ساـنلا دـجن ،تارــــــــــــــشنلا عيزوتب موقن ،رجتم اـنيدـل نوكي نأ بـجي
  !ةلومعلا ىلع لصحن ،جتنملا سانلا يرتشي امدنعو .تاجتنملا ءارشب اوموقي ىتح
 !كلذك سيلأ ،ةطيسب ا�ا
 
 ؟ةلومعل; قيوستلا اذامل
  .تنرتنالا ىلع لاملا بسكل قرطلا نم نانطألا كانه نأ لعفل= فرعت كنأ نم دكأتم
 !تنرتنإلا ربع لاملا ىلع لوــــــــصحلل قرطلا لــــــــضفأ نم دحاو وه ةلومعل= قيوــــــــستلا ،ييأرب
 :بابسألا مكيلإو
 

  !تاجتنم يأ قلخل عينصتب موقن الو تاجتنملا كلمن ال نحن )1
 ىلإ جاتحي اـضيأو ،أطخلاو ةمكاحملا نم ريثكلا ىلإ جاتحيو عارـص وه جتنم عينـصت نإ
 .هئارــشب سانلا بغري ديج جتنم ميمــصتل تقولا نم ريثكلا قرغتــسيــسو .ثوحبلا

 انتنهم نإ ،ديج جتنم ميمــصتل ثوحبلا نم ريثكلل جاتحت ال ،ةلومعل= قيوــستلا يف
 .هعيب طقف يه
 .هئارـش ىلع مهزيفحتو جتنملا اذه نع نوفرعي سانلا لعج :يه ةدحاو ةفيظو انيدل
 !وه اذه
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 تـنك اـمدـنع !ءالمعلا ةـمدـخ عم لـماـعتن ال نحن كـلذـل ،جتنملا ةـيكلم اـنيدـل سيل )2
 قيرط نع لأــــسا ،سانلا ىوكــــش عم لماعتا تنك ،dropshipping مدختــــسا
 !عادصلا وه اذه !خلا ،ةنحشلا لوح ةلئسألا حرطأو ،درلا

 يعيرــــــــــــس سانلا ضعب كانهو ،طقف عيبن نحن ،جتنملا نحـــــــــش عم لماعتن ال نحن )3
 نآلا تاجتنملا نع نولأـــــسي ،مÐاجتنم ىلع مهلوـــــصح ةعرـــــس لوح اقح جايتهالا
  !تقو لك  هنع نولأسي م�إ ،هيلع نولصحي ىتحو

  ديج / تبÒ جتنم ىلع روثعلا لهسلا نم )4
 لـــخدـــلا ةـــلآ نوكي نأ نكمي اذـــهو ،لـــمعي وهو ماـــظن دادـــعÕ تـــمق نأ درجمب )5

  .ةريبكلا لوهwا
 

 !ءيش لكل طوبهو دوعص امئاد كانه نوكيس نكلو
 

 
 
 
 
 طاقنلا يف اهـــــــضرع اننكميو ،تايبلـــــــس عبطل= كانه ،ةريثك تايباجيإ ةلومعل= قيوـــــــستلل امك
 :ةيلاتلا
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 ديج جتنملا نوكي امدنع ةــــــــصاخو ،ضرعلا سفن نوعيبي صاخــــــشألا نم ريثكلا •
 نوكت نأ جاتحت ،كعنمي كلذ لعجت ال نكلو .ةبعـــــص نوكت ةـــــسفانملا كلذل ،ًاقح
 مخــــــــض قوــــــــسلا نأ ،ركذتو .جتنملا قيوــــــــستل قرطلا لــــــــضفأ يه ام ملعتو ًاقالخ
 ةيجيتارتــــــــــسالا ىلع لوــــــــــصحلا كيلع طقف عيبلل كمامأ لاجم ًامئاد دجوي يلاتل=و
 .ةحيحصلا
 هـيلع لــــــــــــــصحن يذـلا حبرلا دـيدـحت متي كـلذـل اـنكلم سيل جتنملا نأل .ةـتب� ةـلومعلا •

 .جتنملا بحاص لبِق نم
 تاـعفدـلا لـــــــــــــــسرتــــــــــــــس جماربلا ضعب .ًادـج ةـليوط ناـيحألا ضعب يف عفدـلا ةرتف •

 30 نع لقي ال اميف تاجتنملا ضعب عفدت نأ نكمي امك ،يرهش لكشب عيمجلل
 دمتعي اذهو .نيعوبـسأ لك عفدلا تارايخ قاوـسألا ضعب يطعتو ،ءارـشلا دعب موي
 .لاصتالا ةكبش / قوسلاو جتنملا ىلع
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 :ةلومعل; قيوستلا يف ةكراشملا فارطألا

 
 :ليصفتلا نم ءيشب اهنم دحاو لك حرشنل

 Vendors ةعابلا •
 ينج هفده .ةيراجتلا ةمالعلا بحاـــــــــص هنÀ لوقلا نكمي وأ ،جتنملا ركتبم وه اذه
 نم ءزج نوطعيـــــــــــس كلذل .ةلومعل= قيوـــــــــــستلا ماظن مادختـــــــــــس= لاملا نم ديزملا
 نورفويو ،جتنملا عينـــــــصتب نوموقيـــــــس .مÐاجتنم عيب عيطتـــــــسي نمل ةلومعك مهح=رأ

 كنكمي يتلا ةيقيوـــــــــــــستلا داوملا نورفوي نايحألا نم ريثك يفو ،ءالمعلا معدو ةمدخ
 .جتنملا عيبمل اهمادختسا
 Affiliate Marketplace ةلومعل; قيوستلا قوس •

 انلثم صاخــــشألا نكمتي ىتح هجتنم جتنملا كلام هيف عــــضي يذلا ناكملا وه اذه
 لمعلاو اهداجيإ نكمي يتلا قاوـــــسألا نم ريثكلا كانه .هعيبب ءدبلاو هيلع روثعلا نم

 :اهتبرجت كنكمي يتلاو ةلومعل= قيوستلا قاوسأل ةلثمألا نمو .اهنمض
- Clickbank 
- Amazon Associate 
- JVzoo 
- Maxbounty 
- ShareAsale 

 ةعابلا

 قيوستلا قوس
ةلومعل=

 نوقوسملا
 ةلومعل=
)تنأ(
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  Affiliates )تنأ( ةلومعل; نوقوسملا •
 نود لاـملا بـــــــــــــــسكو ةـلومع ىلع لوــــــــــــــصحلا يف نوبغري نيذـلا ساـنلا !نحن ءالؤه
 ًاـــبحرم لوقيو باـــبلا قرطي نم نحن ،ةـــعاـــبلا نحن ،جتنم يأ كالتما ىلإ ةـــجاـــحلا
 .تاجتنملا عيبب موقنو ،ءالمعلل
 ؟طبضل= هلمكÀ ماظنلا لمعي فيك نكلو

 :لكشل= ،اهتمرب ةيلمعلا حرشي نأ يلاتلا يحيضوتلا مسرلل نكمي
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 ديرفلا طبارلا اذه .جتنم لكل ةديرف طباور ىلع ةلومعل= نوقوـــــــــسملا لـــــــــصحيـــــــــس •
 .تاعيبملا يتÚ نيأ نم فرعيس ماظنلا كلذل قوسملا فرعم هل نوكيس

 نوكت نأ نكمي يتلاو ،ةصنم يأ يف تاجتنملل جيورتلا يه ةلومعل= قوسملا ةمهم •
 مادختــــس= ىتح وأ ،مارجتــــسنالا ،كوبــــسيفلا ،تنرتنإلا ةكبــــش ىلع عقوم ،ةنودم
 .نالعإلا
 ليجــــست متيــــس ،ءارــــشلا ةيلمع ءارجإو جتنملا طبار ىلع رقنل= ءالمعلا موقي امدنع •

 .ةلومعل= قيوستلا ةكبش لبق نم ةيلمعلا
 درجمبو ،ةلومعل= قيوــــــــــــستلا ةكبــــــــــــش ىلع مكحتلا ةحول ىلع انتلومع ةيؤر اننكمي •

 .انبتاور يضاقت انناكمÕ نوكسي ،عفدلا ةبتع ىلإ اهلوصو
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 فيك" حلملا لاؤـسلا كيدل لازي ال امبر نكلو ،نآلا كيدل ةحـضاو ةريبكلا ةروـصلا تحبـصأ
 "؟طبضل= أدبن

 كجتنمو كصصخت دِج .ىلوألا ةوطخلا
 ،صصختلا نم أدبت نأ بجي ةلومعل= قيوستلا يف حاجنل= بغرت تنك اذإ ،ييأرب

 كل دجت لقألا ىلع وأ ،هل سمحتم نوكت ناكم ًالوأ صاخلا كـــــــــــــصـــــــــــــصخت راتخت نأ بجي
 .هيف ةحلصم
 !؟اذامل
 يف ةحلـــــــــــصم كل نوكي نأ لقألا ىلع بجيف ،جتنملا اذهل تاعيبم بودنم لمعتـــــــــــس كنأل
 نم ريثكلا كاــنه .ساــنلا بذــجل ىوتحملا ءاــنب ىلع قحال تــقو يف لــمعتــــــــــــــس كــنأل ،كــلذ
 .تاقالعلا ،ةحصلا ،ةورثلا :يه ةيبعش رثكألا نكلو ،اهرايتخا نكمي يتلا تاصصختلا
 اذإ ددرت نودب اهيف مهلاومأ سانلا قفني يتلا ،ةيناــسنإلا ةجاحلل ةثالثلا تايــساــسألا يه هذه
 ..مهديفي وأ ا�وجاتحي اوناك
 .خلإ ،مولعلا ،ميلعتلاك :ًاضيأ ىرخألا تاصصختلا نم ريثكلا كانه
 .ةورثلاو ،ةحصلا صصخت ترتخا ،يل ةبسنل=
 ؟ينعن اذام ،ليصفتلا نم ءيشب راتخت نأ ىسنت ال نكلو
 لقتنا مث ،"يئاذغلا ماظنلا" ـــــــــــــــك رخآ ىوتـسم لقتناف ،ةحـصلا ترتخا اذإ ،لاثملا ليبـس ىلع
 .وتيك يئاذغلا ماظنلا رخآ ىوتسم ىلإ
 !تياد وتيك :رايتخا كنكمي ،كلذل



16 

 

 
 ىلع لاملا بــــــــــــسك :ىلإ لفــــــــــــسألل رفحلا كنكمي  .ةورثلا صــــــــــــصخت ترتخا اذإ رخآ لاثم 
 .ةلومعل= قيوستلا مث تنرتنالا
 ىرخأ ةيحÈ نمو ،ةبوعـــــــــص لقأ نوكتـــــــــس ةـــــــــسفانملا نإف ،صـــــــــصختل= رمألا قلعتي امدنع 
 !اضيأ ةزكرم نوكتس
 !صصختلا رايتخا :يه ىلوألا كتمهم نإف ،كلذل 
 .صاخلا صصختلا ررق ،كلذب مقت مل اذإ يلاتلا لصفلا ىلإ لقتنت ال 
 :هرايتخا كنكمي ًاحبرم صصخت 11 مهأ يلي اميف

 ةيندبلا ةقايللا .1
 ةحصلا .2
 يتاذلا ومنلا .3
 فيلا ناويح .4
 تاقالعلا .5
 رفسلا .6

 ةمومألاو ةوبألا .7
 لامجلا .8
 ةينقتلا .9

 ةضوملا .10
 لياتس فيال .11

 
 .يساسألا صصختلا راتخت امدنع لصفم لكشب صيصختلا ىسنت ال

 ةحصلا

 ةیندبلا ةقایللا

 Yoga اغویلا

 ماسجألا ءانب

 زابمج

 خلإ

 ةیمحلا

 Keto وتیكلا ةیمح

 Paleo ویلاب ةیمح

 عطقتملا موصلا

 خلإ
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 كل نوعفديـــــسو ،اهل بـــــصعتملا اهروهمج اهلو ةحبرملا ىرخألا تاـــــصـــــصختلا نم ديدعلا كانه
 .حيحصلا جتنملا مهتحنم اذإ لاملا نم ريثكلا
 .صاخلا كصصخت ىلع روثعلاو ثحبل= مايقلا يه كتمهم

 :ذيفنت دعب كلذ يتâو ،جتنملا رايتخا ةلحرمل يت�

 قوسلا ىلإ مامضنالا :ىلوألا ةمهملا
 ةقباسلا ةحفصلا ىلإ ةدوعلا ىجري ،كلذب مقت مل اذإ ،نآلا كصصخت ترتخا كنÀ ضرتفنس
 .كصصخت رايتخاو
 قوـــــــس يف هل جيورتلل جتنم ىلع روثعلا عيطتـــــــست .قيوـــــــستل جتنم رايتخال تقولا ناح ،نآلا
 .Clickbank، Maxbounty يف ةربخ يدل ،ًايصخش يل ةبسنل= ،ةلومعل= قيوستلا
 .Clickbank عم أدبت نأ كيصوأ ،äًدتبم تنك اذإ
 :يهو ،كلذل بابسأ ثالث كانه

 .هل مامضنالا لهسلا نم )1
 .تاجتنملا نم ريثكلا مهيدل )2
 .٪75- ٪60  ةلومعلا نم ةيلاع ةبسن مهيدل )3

 .كانه باسح ىلع لصحاو Clickbank ىلإ لقتناو نآلا فقوت ،كلذل
www.clickbank.com 

 نومدختــــسي الو ،اç ةــــصاخلا ةلومعل= قيوــــستلا جمارب ًاــــضيأ اهيدل ةيراجتلا تامالعلا ضعب
 .مÐاجتنمل رخآ قوس يأ

 ىلع ةرظن ءاـقلإ كـنكمي ،قوــــــــــــــسمك لـمعت نأ دـيرتو دـيج جتنم تدـجو اذإ ،قحال تـقو يف
 نوبغري اوناـك لاـح يف "ةـلومعل= قيوــــــــــــــست" ةـمئاـق مهيدـل نوكي ةداـعل= ،تـنرتنإلا ىلع هـعقوم
 .مÐاجتنمل جيورتل=
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 يف ةلاحك  Clickbank مدختـــــــــــــسأـــــــــــــس Clickbank تاجتنمب رثكأ ةربخ يدل نأ امب
 .باتكلا اذه يف انتسارد
 :لكشل= ةيسيئرلا ةحفصلا رهظت ،عقوملا حتف دنع

 
  "ةلومعل= قيوــــــــــستلا" ةمئاق ىلع رقنل= مق ،جيورتلل تاجتنم ىلع روثعلا يف بغرت تنك اذإ

AFFILIATE MARKETPLACE قوسلا نم ةدايقلا ةحول رهظتس. 
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 لفـسألل ريرمتلا درجمبو ،صـصخت يأ نم تاجتنملا نم ديدعلا قوـسلا ةدايق ةحول يف دجتـس
 .Categories "تائفلا" ةمئاق نمض ةريثك ذفانم ىرتس ،رسيألا بناجلا طيرش ىلع
 ،ةورثلا :يهو تاـــــصـــــصختلا لـــــضفأ نم ربتعت تاـــــصـــــصخت ثالث كانه ،لبق نم تلق امك
 .تاقالعلا ،ةحصلا

 .ضرع لكل جيورتلا ةيفيك ىلع هراتخت يذلا صصختلا رثؤيس
 روثعلا" يف ربكملا زمر ىلع رقنلا كنكمي ،تاجتنملا عيمج فاـــــــــــشكتـــــــــــسا يف بغرت تنك اذإ
 find product "جتنملا ىلع

 
 Gravity "ةيبذاجلا" قيرط نع جئاتنلا زرف كنكميو ،تاجتنملا عيمج كل رهظتس

 
 
 نيثالثلا يف ةلومعلا ىلع اولــصح نيذلا ةلومعل= نيقوــسملا ددع ىلإ Gravity ةيبذاجلا ريــشت
 .جتنملا اذهل جيورتلا ةجيتن ةيضاملا موي
 قوــــــــــــــسم 100 دوجو ينعي اذـهف 100 يواـــــــــــــــست Gravity ةـيبذاـجلا تـناـك اذإ ،كـلذـل
 .موي 30 رخآ يف ةلومع ىلع لصح ةلومعل=
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 ريثكلا نأل ،ديج ليوحت مهيدلو ديج لكــــــشب عابت يتلا تاجتنملا ةيبذاجلا هذه كل رهظتــــــس
 .اهنم ةلومع ىلع نولصحي سانلا نم
 :حئاصن
 رثكأ ةيبذاجلا تاذ تاجتنملل جورأ نل ،يل ةبـــــــــــسنل= ،ًادج ريبكلا لقثلا وذ جتنملا راتخت ال 
 .100 - 15 نيب ام ةولحلا يتعقب ،150 نم
 ."؟ًادج ًاريغص 15 سيلأ نكلو" ،لأست امبر نكلو 
 نم تارالودلا نم فالآلا عفدت ام ًةداع ىربكلا سمخلا تاكرــــشلا نأ َسنت ال نكلو ،معن 
 ةــيبذاــجلا عم جتنملا راــبتخ= موقا تــلز اــم ناــيحألا ضعب يف ،يلاــتل=و  !موي لــك تادــئاــعلا

 .100-50 ةيبذاجب جتنملا راتخأ نايحألا مظعم يف  نكل  .15-20

 ةلومعل; قيوستلل يطبار ىلع لوصحلا
 ىلع يوتحي طبارلا اذهو ،ةلومعل= قيوــــــــــــستلا طبار ىلع لــــــــــــصحتــــــــــــس ،ًاجتنم راتخت امدنع 
 يتلا كتاعيبم ددع قوــــسلا ظحالي فوــــس ةقيرطلا هذçو .ةلومعل= قوــــسمك صاخلا كفرعم
 .اÐدلو
 " قوف رقنلا طقف كيلع ،كب صاخلا طبارلا ىلع لوـــــــــــصحلا لجأ نم ،Clickbank يف 

promote button" طبارلا دلوم ىلإ كهجوت فوسو: 
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 دنع همدختـــــستـــــس ديرف طبار  ىلع لـــــصحتـــــس ،"Generate " طبارلا قوف رقنلا درجمب 
 طبارلا كلذ قوف رقنل= ام صخــــــــش ماق اذإ ةلومع ىلع لــــــــصحتــــــــس  .جتنملا كلذل جيورتلا
 .كب صاخلا طبارلا مادختس= جتنملا اذه ءارشو

 !جتنملا رتخا :ةيناثلا ةمهملا
 نم نوكي نأ بجي ال ،ىلوألا ةرملل هجيورت ديرت يذلا جتنملا رتخاو قوــــــــــــسلا فــــــــــــشكتــــــــــــسا

Clickbank اهلضفت ىرخأ ةصنم يأ نم نوكي نأ نكمي لب. 
 :يه ،Clickbank ىلع يب ةصاخلا ريياعملا نإف يلاتل=و

 .100-15 نيب جتنملا ةيبذاج )1
 .ةديج ةلومعل= قيوست ةحفص هيدل جتنملا )2

 ،جتنملل روص ،تاموسرلا لثم دراوملا نم ديدعلا ديجلا عئابلا رفويس ةداع ،كلذب دصقن اذام
 دراوم مدقي يذلا جتنملا راتخا يننإف يلاتل=و .تاجتنملا قيوــــست يف كتدعاــــسمل كلذ ىلإ امو
 .ةلومعل= قيوستلل هتحفص ىلع ةديج
 clickbank ىلع تاجتنملا لضفأ دحأل ةلومعل= قيوستلا ةحفص ىلع لاثم يلي اميف
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 ىلع لــــــصحت فوــــــس .هل نيعباتلا نيقوــــــسملل اديج ادروم رفوي عئابلا اذه نأ ىرت نأ كنكمي
 اـهليدـعت كـنكمي يتلا ينورتكلإلا دـيربلل قيوــــــــــــــستلا جذومن ىتح وأ  ،بـيردـتلا ،جتنملا روــــــــــــــص
 .كب صاخلا ينورتكلإلا ديربلا ةمئاق ىلإ اهلاسرإل
 ال نكلو ،لاـثملا اذـه لـثم ةـلماـك دراوملا تاـجتنملا لـك  حيتت ال  .كـيلإ دوعي كـلذ لـك نكلو
 .ةبسانملا ةيجيتارتسالا فرعت تنك اذإ اهل جيورتلا نم حبرلا كناكمÕ لازي

 ىرخأ قاوسأ
 ةــلومعل= قيوــــــــــــــستلا لــجأ نم اــهيلإ باــهذــلا كــنكمي يتلا ىرخألا قاوــــــــــــــسألا ضعب كاــنه 
 :لثم ،اÐاجتنمل

- Clickbank 
- Amazon Associate 
- JVzoo 
- Maxbounty 
- ShareAsale 

 ليلق ددعو ،Clickbank نم يه اهززعأ يتلا تاجتنملا مظعم نإف ،ًايـــصخـــش يل ةبـــسنل=
 .طقف نيقوسلا نيذه عم ةرشابم ةبرجت يدل ،كلذل  .Maxbounty نم
 .جتنم يأ وأ ،جتنملل ةلومعل= قيوستلل ةيجيتارتسالا نع ثدحتنس يلاتلا لصفلا يف 
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 موي ططخم / رالود 100 
 مويلا يف رالود 100 ىلع لوصحلا لهسلا نم سيل نكل ،بعصلا رمأل= سيل اذه 
   .Clickbank ضورعل جيورتلا 
 عم نيجتنم عيب وه كلمع نوكيس ،مويلا يف رالود 100 حبر وه كفده ناك اذإ ،ةطاسبب
 .ةلومع رالود 40 عم تاجتنم ثالث وأ ،رالود 50 ةلومع
 فرعتو ةحيحـــصلا ةيجيتارتـــسالا فرعت ،ةبوعـــصلا هذç سيل مويلا يف تاجتنم 3 وأ 2 عيب 
 .كضرع ىلإ رورملا لالخ نم اهيلع لصحت فيك
 ،Clickbank يف نيعئابلا لــــــــضفÀ ةنراقم ايبــــــــسن ةــــــــضفخنم مويلا يف تاعيبم 2 وأ 1 و
 .مويلا يف تاعيبملا نم فالآ تائم ىلع لوصحلا مهنكمي
 .رورملا ةكرحو ةيجيتارتسالا نع رثكأ ثدحتأس ،قحال تقو يف 
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 تاعيبملا عمق ءانب .ةيناثلا ةوطخلا
 عمق كـــيدـــل نوكي نأ بـــجي ،تـــنرتنإلا ىلع هـــعيب دـــيرت ضرع لـــكل .مهألا ءزجلا وه اذـــه
 .ةجيتن ىصقأ ىلع لوصحلا يف بغرت تنك لاح يف ًاعبط ،تاعيبم
 امدنع ىتح تاعيبملا عمق ءانب بجي لب ،ةلومعل= نيقوــــــــــــــسملل طقف سيل مهم تاعيبملا عمق
 .قحال تقو يف ةصاخلا كتاجتنم ئشنت
 ؟ةيمهألا هذه تاعيبملا عمق بستكي اذامل
 .نيرتــــشم ىلإ مهليوحت لجأ نم ءالمعلا اç رمي يتلا تايلمعلا نم ةلــــسلــــس وه تاعيبملا عمق
 :لكشلا يف امك

 
• TRAFFIC قيوــــــستلا طبار ىلإ نولــــــصي نيذلا صاخــــــشألا يه :رورملا ةكرح 

 .كب صاخلا ةلومعل=
• Bait اجم ةداع( سانلل همدقت ءيـــــــش :معُطلاÈً( ناونع ىلع لوـــــــصحلل لدابت يف 

  .ينورتكلإلا مهديرب
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• FRONT END هــمدــقت يذــلا لوألا ضرعلا ةداــع ةــيماــمالا ةــهجاولا لــثمتو 
 .روهمجلل
• MIDDLE و فــــــــصتنملا BACKEND ديربلا ةلــــــــــسلــــــــــس وه يفلخلا ءزجلا 

 .ينورتكلإلا ديربلل كتمئاق ىلإ لسُرتس ينورتكلإلا

 ؟انه ةطقنلا ىرت له ،كلذل
 ىلع لوـــصحلا درجمب  .نيلمتحملا ءالمعلل عبتت ماظنو ينورتكلإ ديرب ةمئاق ءاـــشنÕ رمألا قلعتي
 .يقيوستلا ينورتكلإلا ديربلا نم ةلسلس كتمئاق لسرتس ،ينورتكلإلا مهديرب ناونع
 ،دلاخ همسا لمتحم ليمع كيدل نأ لوقن انعد !ًاجتنم نوري ةرم لوأ نورتشي ال سانلا مظعم
 Èوعد مامتهالل ريثم جتنم ىأرو  .اهادحإ ىلع رقن مث كوبـــــــــسيف يف تÈالعإ دلاخ دهاـــــــــش
 .قيوستلا نع ينورتكيلالا باتكلا لوقن
 .ةيلمع ىطخت اذل ،هئارش نم ًادكأتم نكي مل هنكل ،هقوف رقنل= دلاخ ماق دقل 
 دلاخ ًاعبط  .هئارــــــــش ررقو لجوج يف هنع ثحبو ،باتكلا كلذ دلاخ ركذت ،يلاتلا مويلا يف 
 صخــــــــــش ةنودم لالخ نم هيلع رثع وأ لجوج يف هيلع ثحب طقف وه ،كطبار هيدل دعي مل
 .ليمع تدقف كنÀ لوقلا اننكمي انه ،هارتشاو رخآ
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 دلاخ ىطعأ  .ىلوألا ةرملا يف ينورتكلإلا دلاخ ديرب مالتــس= تمق اذإ ةفلتخم ةــصقلا نوكتــس
 .كعقوم ىلع هتعضو يذلا "ةينا'ا يمقرلا قيوستلا ةلدأ" ليمحت لباقم يف ينورتكلإلا هديرب
 باتكلا لوح لوألا جيورتلا عـــــــضتـــــــس ،ينورتكلإلا ديربلا لاـــــــسرإ دعب ركـــــــشلا ةحفـــــــص يف 
 .دلاخل هعيب ديرت يذلا ينورتكلإلا
 ةــصاخ ينورتكلإ ديرب ةلاــسر تلــسرأ لعفل= تنأ انهو  .هيرتــشي مل هنكل باتكلا دلاخ ىأر 
 دلاخ ىلإ ينورتكلإ ديرب لاـسرÕ تمق يلاتلا مويلا يف  .لوألا مويلا يف اهيف هتركـش دلاخــــــــــــــــب
 .ًاريثك )هعيب ديرت يذلا( باتكلا هدعاسيس فيك :هربختل ىرخأ ةرم
 !يناثلا مويلا يف ينورتكلإلا ديربلل هتيؤر دعب هئارش دلاخ ررق مث 
 ؟قرفلا ىرت له
 لك نم عيبلل ىــــــــــــصقألا دحلا ىلع كلوــــــــــــصح نم دكأتتــــــــــــس ،ينورتكلإلا ديربلا ةعباتم عم 
 رـسخت تنأف ،صاخـشألل ينورتكلإلا ديربلا ذخÀ مقت مل اذإ  .ةحفـصلا ىلع نيعقوتملا ءالمعلا
 !لام
 لاقي  .ينورتكلإلا ديربلا اهيف نوري ةرم لوأ نم نورتـشي ال صاخـشألا ضعب نأ ةراـشإلا دجي
 .ءارشلا اوررقي نأ لبق تارم 7-3 نيب جتنملا ةيؤر ىلإ ةجاحب لقألا ىلع سانلا نإ

  دلاخ انأ .ً.ابحرم
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 كجتنم ءارــــشب هــــسفن ليمعلا موقيــــس لبقتــــسملا يف امبر ،ينورتكلإلا ديربلا ربع قيوــــستلا عمو 
 .ينورتكلإلا ديربلا لاسرإ لالخ نم رخآلا
 

 
 .كلذ متيسو  فيك لضفأ ةروص ذخأتل ،حيضوتلل هÈدأ لكشلا رظنا

 

 دوجو عم نكلو ،ةرم لوأل كـجتنم ةـيؤر دـنع ساـنلا نم تاـعيبم يأ ىلع لـــــــــــــــصحت نل اـمبر
 عيب ىلع لــصحت دق ،لئاــسرلل رركتملا كلاــسرإو كيدل مç ةــصاخلا ينورتكلإلا  ديربلا نيوانع
 .لاملا رسخت تنأ ،ينورتكلإلا ديربلا عمجب مقت مل اذإ ،ببسلا اذهل  !4 مويلا وأ 3 مويلا يف
 نأ كيلع ،ينورتكلإلا مهديرب سانلا يطعُي بيترتل= كلذ ىرت نأ كنكمي هالعأ ةروــصلا نم 
 اـــهيمــــــــــــــسن اـــم وه اذـــه  .ينورتكلإلا مهدـــيرب لـــباـــقم لداـــبت ةـــيلمع يف ءيــــــــــــــش مهل مدـــقت
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 ديربلا ىلع لوـــصحلل اهمادختـــسا كنكمي يتلا موعُطلا نم ريثكلا كانه  ."معُطلا/سيطانغملا"
 .كتيجيتارتسا ىلع كلذ دمتعي فوس  .ام صخشل ينورتكلإلا
 :اهمادختسا كنكمي يتلا موعُطلا ىلع ةلثمألا ضعب يلي اميف 

 ةينا'ا ةينورتكيلإلا بتكلا •
 ةيعجرملا / يناجم ليلد •
 ينا'ا بيردتلا •
 ةيناجم ةودن •
 يناجم ويديف •
 .خلإ •

 ةليلق قرط كانه  .كروهمجل همدقتل معُطلا ىلع لوصحلا ةيفيك نع لءاستت دق نآلاو
 :اهمهأو ،معُطلا ىلع لوصحلا كنكمي 

 وأ ينورتكيلالا باتكلا ةباتك كنكميف ،ةفرعم كيدل ناك اذإ ،كـــــــــــسفنب هعنـــــــــــصا •
 .ريصق يبيردت ويديف ليجست
 دراوملا نيقوــــــسملا يطعي نيعئابلا ضعب ،هالعأ تلق امك عئابلا نم اهيلع لوــــــصحلا •

 .اهمادختسا كنكمي يتلا موعُطلا ضعب كلذ يف  امب ةلماكلا
 كنكمي ،يلاتل=و  .هعيزوت يف قحلا عم هيرتـشت يذلا جتنملا وه ،PLR جتنملا ءارـش •

 ىلع PLR تاــجتنم نم ريثكلا كاــنه  .ةــيراــجتلا كــتمالع عم جتنملا ةــيمــــــــــــــست
 .كلذ لجوج درجمب اهدجت نأ كنكمي عقاوملا
 كنكلو هعون نم ةديرف معُط كيدل نوكي نأ ديرت تنك اذإ ،نيلقتـــــسملا راجئتـــــسا •

 لثم لقتسم عقوم نم نيلقتسملا فيظوت كنكميف ،PLR جتنم مادختسا ديرت ال
fiverr كمعُط ميمصتو ةباتكل. 
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 !ينورتكلإلا ديربلا ةمئاق يف لاملا

 .تاعيبملا عمقل موهفم طسبأ وه اذه
 جتنملا طقف سيلو ،ةـيراـجتلا لاـمعألاو جتنم يأل جيورتلل تاـعيبملا عمق مادـختــــــــــــــسا كـنكمي
 .ةلومعل= قوسملا
 clickbank يف ضورعلا ضعبلل ةدوصقملا تاحفصلل ةلثمألا ضعب يلي اميف

 

 
 باـتك هـحنم لالخ نم لـيمعلل ينورتكلإلا دـيربلا ناونع طاـقتلا متي ،هالعأ تاـحفــــــــــــــصلا يف
 .يناجم ينورتكلإ
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 ..تاعيبملا ةحفص ىلع لاثم اذهو

 
 دادعتــــسا ىلعو جتنملا عم لعفل= فلآتم وه Èروهمج ناك اذإ ًاقح تاعيبملا ةحفــــص لمعتــــس
 ةيئارـش ةردق تÈالعإ مادختـسا ديرن انك اذإ ةيجيتارتـسالا هذه مادختـسا اننكمي كلذل ،ءارـشل
 .قحال تقو يف ةكرحلا هذه لوح رثكأ ثدحتنس  .رورملا ةكرحل ردصمك )ةرقن لكل عفدلا(
 ام ةداعو ،سانلا رقني امدنعو ،جتنمل= ةقلعتملا تامولعملا عيمج عـــــــضن ،تاعيبملا ةحفـــــــص يف 
 هنإف اـــضيأ تارم ريثك ،يرورـــضلا نم سيل نكلو  .ةيجراخ ةحفـــص ىلإ ةرـــشابم نوهجوتيـــس
 .جتنملل ةيمسرلا تاعيبملا ةحفص ىلإ مهيجوت متيس
 
  !؟ةلومعل; قيوستلا ضورعل جيورتلا يف ةسفانملا حبرت فيك
 كلذل ،كلثم ضرعلا سفن نومدقي ةلومعل= نيقوـــــــسملا نم ديدعلا نأ هالعأ لعفل= تركذ 

 ىلع لوـــصحلاو ءارـــشلا نوديري نيذلا ءالمعلا لوـــصحلا بعـــصلا نم نوكي نايحألا ضعب يف
 .ناك يأ نم جتنملا سفن
  ؟كنم نورتشيس م�أ نم دكأتتس فيكو ،كلذل
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 نل م�أ ءالمعلا اــهعم دــكأــتي ،اـهعون نم ةدـيرف ضورع ءاـــــــــــــــشنإ كــيلع بــجي وه باوجلا
 عجــــشت كنأ ضرتفنل .لاثم عم كلذ حــــضون Èوعد .رخآ ناكم يأ يف اهلثم ىلع اولــــصحي
 يرتــــــــــــــشتــــــــــــــس سانلا نأ نم دكأتلل مث .Clickbank نم Keto Diet ةيمحلا تاجتنم
 اورتـــــــــشي مل ام رخآ ناكم يأ ىلع روثعلا نكمي ال م�أ ةأفاكم ضرع ءاـــــــــشنإ كنكمي ،كنم
  !كنم
 يتحفــــــص نم Keto Diet جتنم يرتــــــشت تنك اذإ هنأ ركذتــــــس ،ةدوــــــصقملا كتحفــــــص يف
 :Bonus تآفاكملا هذه ىلع لصحتس

  97 $ = )1( ةأفاكم -
  37 $ = )2( ةأفاكم -
  47 $  = )3( ةأفاكم -
 197 $ = )4( ةأفاكم -

 ةدوـــــصقملا كتحفـــــص يف بتكتـــــس .تآفاكملا كلت ىلع لوـــــصحلا ةيفيكل تاوطخ ركذتـــــس
  ؟تآفاكملا كلت عيمج ىلع لوصحلا فيك" :ليبقلا اذه نم ءيش
 .رزلا اذه مادختس= ينورتكلإلا كديرب لاسرإ :1 ةوطخلا
  طبارلا اذه مادختس= جتنملا ءارش :2 ةوطخلا
 ينورتكلالا ديربلا ربع لاصيإل= يتلسارم :3 ةوطخلا

 me@myawomeesbusiness.com  
 ضرع ءاــــــشنإ كيلع بجي ،كنم سانلا ءارــــــش نم دكأتلا يف بغرت تنك اذإ ،انه دوــــــصقملا
  !ال ليمعلا لوقي نأ نكمي ال ثيح ةديرف
 ىلع مهثوحبب ءالمعلا موقي اـمدـنع ىتح ،كـلذـل .ةـــــــــــــــسفاـنملا نم زربت يتلا ةـقيرطلا يه هذـه

youtube يطعت كنأل كطبار ىلإو ينورتكلإلا ديربلا ىلإ ندوعيـــس م�إف ،جتنملا اذه لوح 
 .تآفاكملا / ميقلا نم ريثكلا
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 اهجاتحت يتلا تاودالا

 تاعيبم عمق ءاشنإل لقألا ىلع نيتادأ ىلإ جاتحتس
 طوبهلا ةحفص ين; / عمقلا ين; .1

 يه اهمدختــــسأ يتلاو ةيبعــــش رثكألاو .طوبهلا ةحفــــص ءانبل تاجتنملا ضعب كانه
Clickfunnels. 

 .اهريغو ،builderall، leadpages، landingi :لثم ىرخأ تاودأ كانه
 مادختـــسالا لهـــس هنأل هنع ضار Èأو Clickfunnels مدختـــسا Èأ يل ةبـــسنل=
 .اهئانبب ماق فرتحم نأكو طوبهلا ةحفص ودبتسو
 .كيدل ةحاتملا تارايخلا عيمج ىلع ةرظن ءاقلإو ةلواحم كنكمي
 دـحاو يأ راـيتخاو اـهتبرجت كـنكمي ،ةـيناـجم ةـبرجت كـيطعت فوــــــــــــــس تاودألا مظعم 
 .كتينازيم بسانت

 

 
 
 

 ينورتكلإلا ديربلا ربع قيوستلا تاودأ .2
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 قيوستلل اç ىصوملا  يه يتلا تاودألا نم ناعون كانه ينورتكلإلا ديربلا قيوستل 
   .Aweber و GetResponse  :يه يتلاو ،ةلومعل=
 قيوــــــــــــستلا طبار مادختــــــــــــس= انل حمــــــــــــست ينورتكلإلا ديربلا تاودأ نم نينثا هذه
 ،ةلومعل= نوقوـــسم اننأل ،مهملا وه اذه  .يـــساـــسألا ينورتكلإلا ديربلا يف ةلومعل=
 ايـصخـش  Èأ  .دكؤم لكـشب ينورتكلإلا Èديرب يف ةلومعل= قيوـستلا طبار عـضنـسو
 .GetResponse مادختسا

 
  .باـتكلا اذـه يف ةوطخب ةوطخ تاـعيبم ءاـــــــــــــــشنإ ةـيفيك نع ةـينفلا لـيــــــــــــــصاـفتلا كـملعأ نل

  .ريـصقلا باتكلا اذه يف هتـشقانم اننكمي ال قيمع عوـضوملا نأل رخآ باتك يف كلذ نوكيـس
 ةـيفيك لوح ويدـيفلا ىلع بـيردـتلا ةدـهاـــــــــــــــشمو تاودألا مادـختــــــــــــــسا ىلإ ًالعف ةـجاـحب تـنأ
 مق .تاعيبملا عمق ءانب يف ءدبلا ةيفيك  ملعتلل ةقيرط لـــــــــــــضفأ نوكيـــــــــــــس  .كلذ مادختـــــــــــــسا
 .ةصاخلا كثوحبب
 يـــــــــــــصوأ مث ،ةحبرملا تاعيبملا عمق ءانب ةيفيك بيردت ىلع لوـــــــــــــصحلا يف بغرت تنك اذإ وأ 
 .)one funnel away challenge( ىلإ مامضنال= ةدشب
 صاخلا تاعيبملا عمق قالطإ عيطتــــــست ىتح ًاموي 30 ةدمل فثكم يموي بيردتب ىظحتــــــس 
 .كب
 .بيردتلا اذه نع رثكأ ثدحتأس باتكلا اذه ةيا� يف 
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 رورملا ىلع لوصحلا .ةثلاثلا ةوطخلا

 
 لوــــــــــــــصحلا يه ةـيلاـتلا ةـمهملا مث  .تاـعيبملا عمقو جتنم ىلإ ةـجاـحب كـنأ ملعت تـنأ نآلا ىتح
 .رورملا ةكرح هيمسن ام اذه  !تاعيبملا عمق ىلإ سانلا ةكرح نم نكمم ددع ربكأ ىلع
 :رورملا ةكرح نم عاونأ 3 كانه 

 .كجتنم نع نوفرعي داكل= نيذلا صاخشألا مه ءالؤه = ةدرابلا رورملا ةكرح •
 ،كـجتنم نع لـعفل= نوفرعي نيذـلا صاـخــــــــــــــشألا مه ءالؤه = ةـئفادـلا رورملا ةـكرح •

 .هنورتشيس امبرو
 مهيديأ يف لاملا نوكلتمي نيذلا صاخــــــــــــــشألا مه ءالؤه = ةنخاــــــــــــــسلا رورملا ةكرح •

 .كجتنم ءارشل دادعتسا ىلعو
 .ةنخاس ىلإ ةدرابلا رورملا ةكرح ليوحت وه فدهلا
 دقتعأ  .نيبـــــــسانملا صاخـــــــشألا مامأ انتاجتنم عـــــــضن نأ بجي ،عيب ىلع لوـــــــصحلا لجأ نم
 بـــــسانملا جتنملا عـــــضن نأ بجي اذهلو ،ةهكافلا لكâ نلف ًاعئاج ناك امهم دـــــسألا نأ ًامئاد
 .نيبسانملا صاخشألا مامأ
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 ؟سانلا ءالؤه دجت نأ نكمي نيأ
 كيدل له :لاؤـــــسلا ىلع ةباجإلا كنم بلطأـــــس ،نيتقيرطل= كربخأ نأ لبقو ،نيج� كانه
 ؟لاملا نم ديزملا وأ  ؟تقولا نم ديزملا
 .رورملا ةكرح ىلع كلوصح ةيفيك ىلع اذه رثؤيس 

 ةعوفدملا رورملا ةكرح )1
 لوــصحلل ةعوفدملا تÈالعإلا مادختــسا كنكميف ،لاملا نم ديزملا كيدل ناك اذإ 
 برجت نأ كـنكميو ،ةـعوفدـملا تÈالعإلا نم ةـفلتخم عاونأ كاـنه  .رورملا ةـكرح ىلع
 :يهو ،ةلومعل= نيقوسملا نم ًامادختساو ةيبعش رثكألا عاونألا

 Facebook تÈالعإ -
 Google تÈالعإ -
 Microsoft تÈالعإ / Bing تÈالعإ -
 SOLO تÈالعإ -

 ةـعوفدـملا تÈالعإلا مادـختــــــــــــــسال تاـيبلــــــــــــــسلاو تاـيباـجيإلا نم لـيلق ددـع كاـنه
 :ةيلاتلا طاقنل= اهصيخلت نكميو ،رورملا ةكرح  ىلع لوصحلل

 تايباجيالا •
   .رورملا ةكرح ىلع ةلماك ةرطيس كيدل )1
 ديزملا ىلع لوصحلا كنكمي ،ةينازيملا نم ديزملا كلتمت تنك اذا )2

 .ةلوهسب ةكرحلا نم
 .ريوطتلل لباق هنإ )3
 )تاعيبملا( ةجيتن ىلع لوصحلا يف عرسأ نوكيس )4

 تايبلسلا •
 .لاملا ىلا جاتحت )1
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 جئاـتن ىلع لـــــــــــــــصحت ىتح تاراـبتخالا نم ريثكلا ىلا جاـتحت  )2
 راـــبتخالا ةـــلحرم يف ةـــحبرم نوكت نل لاـــحلا ةـــعيبطبو ،ةـــحبرم
   .هذه

 نكلو ،تارالودـــلا نم فالآلا قفنت نأ نكمي ساـــنلا  ضعب )3
 .ديج حبر ىلع لصحيو طقف ليلقلا قفني ضعبلا

 .تÈالعإلا ةصنم يف كتبرجت ىلع دمتعت )4
 

 
 ةيناwا رورملا ةكرح )2

 اهريغ نم ةيبعــــــــــــش رثكألا نكلو ،ةينا'ا رورملا ةكرح رداــــــــــــصم نم ديدعلا كانه 
 :يه

 يعامتجالا لصاوتلا لئاسو )1
 و Facebook يه ةيعامتجالا طئاــسولا نوكت نأ نكمي  -

youtube و Instagram، pinterest، خلإ. 
 )SEO( ثحبلا تاكرحم نيسحت )2

 ثيح ،تنرتنإلا ىلع انعقوم نيـــــــــــسحتل ةمدختـــــــــــسملا ةينقتلا يه هذه 
 كرحم يف ةـنيعم ةـيــــــــــــــسيئر تاـملكل ثـحب ةـجيتن ىلعأ يف نوكي نأ نكمي
 نيلوئــــــــــــــسملا راــبك مدــختــــــــــــــسي ثــيح .ساــنلا اــهمدــختــــــــــــــسي  .ثــحبلا
 .مç ةصاخلا ةصنملا وأ ةنودملا بلاغلا يف نييداصتقالا

 :ةينا'ا رورملا ةكرح تايبلسو تايباجيإ يه هذه 
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 :تايباجيالا  •
 .ةيناجم )1
 .ةليوط ةرتفل ًاقح ةديج ا�إ )2
 ةيعامتجالا مالعالا لئاسو عم ءالمعلا ءالو ىلع لوصحلا كنكمي  )3

 .هليغشت درجمب جلثلا ةرك ريثÚ يطعيس
 .هل ءيش يأ عيب كنكمي ،ًاصلخم ًاروهمج ينبت تنك اذإ  )4

 :تايبلسلا •
 .روهمجلا ءانبل اليوط اتقو قرغتسي )1
 .ريهامجلا بذجو ديج ىوتحم ءانبل دهج ىلإ جاتحي  )2
 ريفوت نأ كــيلع بــجي  .ةــيناــ'ا رورملا ةــكرح يف ًادــج مهم ىوتحملا )3

 وأ يعامتجالا لصاوتلا لئاسو مدختست نأ امإ  .ةميق يذ ىوتحم
 ءاطعإ يف ًاتبÒ تنك اذإ .قـــــــــستم ىوتحملا نوكي نأ بجي  .ةنودملا

 كلذ دعبو ،ةنودملا / ةحفــــصلا سانلا ظحاليــــس ،ةميق يذ ىوتحم
 .كتعباتمب نوموقيس

 
 ،ةنودملا وأ يعامتجالا لـــــصاوتلا لئاـــــسو ىلع ميق يذ ىوتحم ءاـــــشنإ ةيفيك انه كملعأ نل 
 ىلع ةلومعل= قيوــــــــــست ىوتحم ءانب أدبت فيك :نع ثحبل= مق  .قيمع رخآ عوــــــــــضوم هنأل
 .ةنودملا وأ يعامتجالا لصاوتلا لئاسو
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 :رورملا ةكرح ردصم رايتخا لبق ًاضيأ ةلئسألا هذه حرطا
 ؟ةفدهتسملا ريهامجلا نيأ .1

 عقوم  وأ  ؟ youtube وأ  ؟ Instagram  ؟ facebook يف مه لـــه 
Pinterest؟ 

 ؟مهيلإ لوصولا ةيفيك .2
 بجي  .مهيلإ لوــــــــــــصولا ةيفيك ررقت نأ كنكميف ،مهعمجت ناكم فرعت تنك اذإ 
 هذــه .اــهنع نوثحبي ءاــيــــــــــــــشألا نم عون يأ ،مهرمع مك  ،مهل ولحي اــم فرعت نأ

 جتنم لكل نأ ةراــــــــشإلا ردجتو  .كمالحأ ءالمع ىلإ لوــــــــصولا يف كدعاــــــــسيــــــــس
 ماـقملا يف كـجتنم يف ريكفتلا ًاـقح مهملا نم ،يلاـتل=و .ةـفلتخم جيورت ةـقيرط هـنودـيري
 !ةيادبلا نم جتنملا جيورتل كتيجيتارتسا ددحيس كلذ نأل ،لوألا

 هيف امب ديج حبر كحنمتــــــــــــس ةقيرط لك .كبــــــــــــسانت ةقيرط يأ ررقت نأ كنكمي نآلا ،كلذل
 !تقولا سفن يف قرطلا لك مادختسا لواحت ال ،دكؤم دحاو ءيش كانه نكلو ،ةيافكلا
 !اهيف ًاديج نكو اهيلع زكر دحاو رورم ةكرح ردصم رايتخا ىوس كيلع ام 
 هـيدـل نوكيــــــــــــــس رورملا ةـكرحل ردـــــــــــــــصم لـك  .ةـيناـجم ةـكرح وأ نمثلا ةـعوفدـم نوكت نأ اـمإ 
 .هيف ًاريبخ نكو ةكرحلل دحاو ردصم ىلع زكرت نأ مهملا نم كلذل ،ةفلتخم قرطو ةيجيتارتسا

 كروهمج فرعا
 نئ=زل "ةيـــصخـــش" نيقوـــسملا مـــسري ام ةداع ، قيوـــستلا يف  .ةيمهألا غل= رمأ كروهمج ةفرعم 
 :لثم ،كئالمعل ةيساسألا ت3وهلا فرعت نأ بجي .مهمالحأ
 رمعلا
 سنجلا 
 لمعلا

 ت3اوهلا 
 تامامتهالا
 .خلإ 



 رفوت ىتح ،ةيــصخــشلا ليــصافتلا نم ديزملل جاتحتو .يرتــشملا ةيــصخــش ىلع لاثم يلي اميف 
 .ءالمعلل لضفأ مهف

 
 اذه  .مç صاخ ج� مــــسرب مايقلا ةيفيكل ةيجيتارتــــسا عــــضو يف ليــــصافتلا هذه كدعاــــستــــس
 ،)تÈالعإلا مدختـــست تنك اذإ( كتÈالعإ يف روهمجلا كفادهتـــسا ةيفيك ىلع رثؤي فوـــس
 صاخلا ىوتحملا عــــضول لــــضفألا ناكملاو ،هدادعÕ موقت يذلا ىوتحملا عون ىلع كلذ رثؤيــــسو
 .كب
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 :ةصالخلا
 ينج ءدب عيطتــــــستل اهيلع ةباجإلل جاتحتــــــس يتلا ةيــــــسيئرلا ةلئــــــسألا نأ لوقلا اننكمي ،كلذل
 :يه ةلومعل= قيوستلا عم لاملا
 .رورملا ةكرحل جاتحتس كلذ دعبو ،تاعيبملا عمقل جاتحت مث ،جتنملا ديدحت جاتحت الوأ
  .لاملا نم ريثكلا ينجتس ةقباسلا ةثالثلا تابلطتملا ةيبلتب موقت امدنع
 يأ ىلع قبطني امنإو ،ةلومعل= قيوــــــــــــستلا ىلع قيبطتلل ةلباق طقف سيل بولــــــــــــسألا اذه نإ
 .ةثلاثلا ءايشألا كلت ةيطغتل ًاضيأ جاتحتس صاخلا كجتنم عم ىتح .جتنم

 ،تاجتنملا ىلع روثعلا :هب مايقلا ىلإ جاتحت ام ةمامــــص وه اذهو ،ةطيــــسب تاوطخ ثالث يف
 تÈالعإلا لالخ نم نوكي نأ نكمي( ةديج رورم ةكرح ىلع لوصحلل تاعيبملا عمق ءانب مث
 )ةينا'ا رورملا ةكرح وأ
 

 
 
 .تاعيبملا عمق ءانب ىلع دمتعي ءيش لك نإ ،ركذت
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 سانلا لشفي اذامل اعويش رثكألا بابسألا
 طبار عـــــضوب هنأ ركفي صاخـــــشألا ضعب ،جيورتلل جتنم لعفل= كيدل نوكي امدنع ،دقتعأ 
 يتلا ىلوألا ةرملا يف كلذ تلعف !جتنملا ءارـشب نوموقيو هيلع سانلا رقنيـس ناكم لك يف جتنملا
 ىلع لـــصحأ نأ لُمأ تنك ةدر= رورم ةكرح ىلع تلـــصح .ةلومعل= قيوـــستل= اهيف تلمع
 ىلع نمخ .طوبهلا ةحفــصل ةــصــصخملا تÈالعإلا ليغــشتب تمق ،ةرقن ةئم لك نم عيب ةكرح
 .ةدحاو تاعيبم ةيلمع ىلع ىتح لصحأ مل !؟تلصح اذام
 قيوـــــــــستلا طبار ىلإ ةرـــــــــشابم سانلا نم ريثكلا لاـــــــــسرإ درجم اذامل ،ًادج الهـــــــــس ودبي هنأ عم
 ؟ةبيط جئاتن يطعي ال ةلومعل=
 عـــــــــضولا مويلا نكلو ،ةلاعف تناك ةيجيتارتـــــــــسالا هذه يـــــــــضاملا يف امبر هنأ يف نمكي باوجلا

 يلاتل=و ،دجتـسمو يواه كنأ ىلع لدي كلذ هنإف ،ةيجيتارتـسالا هذه تدمتعا اذإ .فلتخم
 نإف يلاتل=و ،هـسفن ءيـشلا نولعفي سانلا نم فالآلا نأل .لام يأ كلذ نم ينجت نل كنإف
 .ةمارص رثكأ ةسفانملا
 و تاـعيبملا عمق ءاـنب يف دـجب لـمعلا نودـيري ال م�أل ةـلومعل= قيوــــــــــــــستلا يف ساـنلا لـــــــــــــــشفي
 نأ وه رخآلا ببـــــــــــسلاو .ةلهـــــــــــس ةقيرط طقف نوديري م�ا .ينورتكلإلا ديربلا ربع قيوـــــــــــستلا
 كجتنم ءارشب اوموقي نأ لمتُحي الو .نآلا ًايعو رثكأو ،ءاكذ رثكأ رضاحلا تقولا يف ءالمعلا
 نع نوثحبيــــــــــــــس مهمظعم نÀ لوقلا اـننكمي وأ مهــــــــــــــضعب اـمبر ،اـç هـنوري يتلا ىلوألا ةرملا نم
 لعفتــــــــس كنأ نهارأو ،ءيــــــــش ءارــــــــش اوررقي نأ لبق ثاحبألا ضعبو youtube يف ةعجارم
 .هسفن ءيشلا
 وه يناثلا ببـسلاو ،ةقثلا ءانب وه لوألا ببـسلا .تاعيبملا عمق ةيمهأ نآلا تكردأ كنأ وجرأ
 ،يلخادلا مهديرب قودنـــــــص يف لعفل= كانه دوجوم ينورتكلإلا كديرب ،ءارـــــــشلا اوررقي امدنع
 نوركذـتي م�أل ،نيعم جتنم اذـه يف ريكفتلا دـنع مÐاراـيخ ةـمدـقم يف نوكت فوــــــــــــــس كـلذـل
 .مهل اهتلسرأ يتلا ينورتكلإلا ديربلا ربع قيوستلا نم ةلسلس لعفل=
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 ظحالتـــــس ،هتاجتنم قوـــــسي فيكو يمقرلا قيوـــــستلا يف ريبك بعال ىلع ةرظن ءاقلإ درجم نإ
 ديربلا ربع قيوــــستلا ةلمح نم ةلــــسلــــس لاــــسرإو ينورتكلإلا كديرب ىلع لوــــصحلا نولواحي م�أ
 لـــــــــــــــضفأ نأ وه ةــطاـــــــــــــــسبب كــلذ نأل ،كــلذ نولعفي راــبكلا نيبعاللا عيمج نإ ،ينورتكلإلا
 .تاسرامملا

 .تاعيبملا عمق يفو ،ديربلا ةمئاق يف لاملا نمكي
 
 اذإ ،ةلومعل= نيقوـسملا نم ٪99 لثم نوكت ال نأ ،وه هب مايقلا كيلع بجي ام لك ،كلذل

 .٪1 نم نوكت نأ بجي مث تاعيبملا ىلع لوصحلا يف بغرت تنك
 تاعيبملا عمق ءانب كيلع كلذل ،ًاعفن يدجت نل سانلا مظعم اهكلسي يتلا ةقيرطلا رايتخا نإ
 .كضورع نم ضرع لكل

  عقاوملا نم مداقلا ليجلا وه تاعيبملا عمق
 قيوــــــــــــــستلا طقف سيلو ،تاــجتنملا نم عاونأ يأ ىلع قبطني تاــعيبملا عمق نم موهفملا اذــه
 .ضرعلا اذـهل تاـعيبملا عمق ميمــــــــــــــصت كـيلع بـجي ،صاـخ ضرع كـيدـل ناـك اذإ .ةـلومعل=
 قوسمو ،راسمسو ،لامعأ بردم ،نانسأ بيبط تنك اذإ .لامعألا نم عون يأل عمق كانه
  .لامعألا نم عون لكل عمق كانهو ،تاجتنملا عيب كنكمي وأ ،ةكبش
 ءالمعلا تتــــــــشتي نل يلاتل=و ،دحاو جتنم عيب ىلع كتحفــــــــص زكرتــــــــس ،عمقلا مادختــــــــس=
  .ةيديلقتلا عقاوملا يف امك مئاوقلا نم ريثكل= نيلمتحملا
 مت دقل .ةيديلقتلا عقاوملا عم ةنراقم لـــــــــــــضفأ ليوحت لدعم كيطعي فوـــــــــــــس تاعيبملا عمق نإ
 ءالمعلا هيجوتل تاعيبملا عمق ميمـــــصت مت نيح يف .تامولعملا ميدقتل ةيديلقتلا عقاوملا ميمـــــصت

 .ةبولطملا فادهألا ىلإ مهذخÚو ةلحر يف
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 ءاحنأ عيمج يف ةرثانتم تامولعملا نأل ،يديلقتلا عقوملا عم كلذب مايقلا بعـــصلا نم نوكيـــس
 ىلإ كـئالمع هـيجوتل نيعم راـــــــــــــــسم كاـنه سيلو ،مئاوقلا نم ريثكلا عم بـيولا تاـحفــــــــــــــص
 .ليوحتلا

 :ةلومعل; قيوستلا ةرود ىلع ةرظن
 ىلع قوسم حبصت فيك كملعت فوس ،لامعألا ةد3ر ةيميداكأ يف ةلومعل= قيوستلا ةرود

 اهنمض نم ،اهمادختسإ قرطو تاودألا نم ريثكلا ةفرعم كيلع بيجي ،فرتحم تنرتنإلا

 .اهمادختسإ قرطو ةفورعملا ةلومعل= قيوستلا تاصنمو تاعيبملا عمق

 
  ؟بيردتلا اذه ىلإ مامضنالا دعب عقوتت نأ نكمي اذام

 لوــــــصحلل عمقلا ءانب ةيفيك ةفرعم نم نكمتتو تاعيبملا عمق موهفم مهفت فوــــــس -
 نيعم عمق ىلإ جاـتحتــــــــــــــس اـهنم لـكلو هـعون نم دـيرف ضرع لـك ،ضرع يأ ىلع
  .يلاع ليوحت لدعم ىلع لوصحلل
 لـــيوحت ةـــكرح دـــلوت نأ نكمي اريخأو نيلمتحملا كـــئالمع نم سفنلا ملع مهفتــــــــــــــس -

 .ةيلاع
 .يلاع ليوحت لدعم كضرع دلوي ىتح ةصق ءانب ةيفيك -
 .تنرتنالا ىلع تاجتنملا نم عون يأ عيبل كب= نوكيس -
  .هل جيورتلا ديرت جتنم لكل ةديج ةطخ ءانب ىلع ةرداق نوكتس -
 .ةحوتفم ةيحالص -
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 ةياهنلا يف
 نم لاملا بــسكل كتلحر يف ءدبلا دنع اهتفرعم ىلإ جاتحت تايــساــسأ ريبك دح ىلإ يه كلت
 .ةلومعل= قيوستلا
 .نآلا هب مايقلا كيلع ام ةفرعمو حضوأ ةروص ىلع لعفل= تلصح كنأ لمآ

 .نآلا أدبت ةردابملا مامز ذخÚ نأ لمآو ينورتكيلالا باتكلا اذه ليمحت ىلع كل ًاركش
 


