
1- Marketing 

 اللي تقدر تقوم بيها عشان تخلق عالقة مميزة بينك وبين العميل بقيمة    املاركتنج او التسويق هو اي نوع من االنشطه 

تفضلك عن املنافسين  في املنتج اللي انت تصورته ونفذته وقررت تبتدي تطرحه للعميل  وده اللي بيفرق عملية  

 التسويق عن عملية البيع وبيخلي البيع جزء من اجزاء التسويق  

ل بتاعك, احتياجاته وتكتشف رغباته  ومشاكله اللي موجودة بالفعل في املنتجات  اول خطوة هنا هي انك تفهم العمي

املنافسة وهنا هتبدا عملية تبادليه بأنك تقدمله منتج بجوده افضل وسعر مناسب متجنب كل املشاكل  وتحقق  

 الربح  

 : marketing researchاهم خطوات املاركتنج ع االطالق انك تبتدي تحلل السوق او بنسميها  

هنا انت بتبدأ تحدد املشاكل املوجوده وتدور علي افضل حل وتحدد الفرص اللي هتكون مناسبة ليك وتفهم السوق  

و  اللي بتقدملك نظرة واسعة تقدر من خاللها   STPوده اكيد بيكون عن جمع املعلومات وتحليلها  زي  مرحلة ال  

ستهدفة  وهتوصلها ازاي وبعدها  بتتنقل للخطوة اللي  تبدأ تحقق الهدف بتاعك وتقسم السو ق وتحدد الشريحة امل 

 : the 4Ps of marketingبعدها وتركز علي املكونات االساسية االربعة او  

Product – price- place   promotion- 

سوق  وده معناه ايه ؟ زي ما اتفقنا ان اول واهم جزء هو طبعا املنتج بتاعك اللي بتسوقله واللي هيلبي احتياجات ال 

 ويحل املشاكل اللي عند العميل ويكون بالتأكيد مربح ليك في النهاية  والزم هنا متنساش خطوة التقييم والتطوير  

وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات املرتبطة باملنافسة  والنظر من     SWOTفي هنا خطوات زي 

 وجه نظر العمالء عشان توصل لرضاهم من خالل منتجك  

والتسعير  : هي القيمة اللي العميل هيدفعها مقابل املنتج او الخدمة ودي بتكون خطوة صعبة شوية   Price ل ا  -2

عشان الزم تقدر تغطي تكاليف االنتاج والربح ويكون اقل من سعر املنافسين او مقاربة وده كمان بيعتمد علي الفئة  

 املستهدفة 

3-  promotion   عملية التسويق وهنا بتبدا تروج ملنتجك او خدمتك واالعالن  او الترويج :  وده جزء مهم من

اقناع العمالء بيهم وده بيشمل قنوات تسويق متعددة وبيظهر فيه انواع التسويق املختلفة    عنهم  و

 او اماكن التوزيع :  placeال   -4

ن ومتاجر مخصصة ليه او   هي اساليب واماكن التوزيع اللي هتسهل علي العمالء ايجاد املنتج سواء هيكون في اماك

عن طريق موزعين او الكترونيا حتي  وفي تالت انواع اساسية للتوزيع زي التوزيع املكثف وهنا انت بتطرح منتجك في  

اكبر عدد ممكن من االسواق واكبر عدد موزعين  او نوع تاني زي التوزيع االنتقائي وهنا منتجاتك بتكون لعمالء  

 وع هو التوزيع الحصري. وموزعين محددين فقط وتالت ن



او تسويق املنتجات االمنة بيئيا     green marketingطبعا املاركتنج علم واسع وليه انواع كتير  زي ال 

تسويق املمنتجات عن طريق االنترنت او االيميل و زي التسويق املباشر   او عن طريق املشاهير واشخاص ليهم تاثير  و 

 . علي جمهور معين وانواع تانية كتير
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 .. لكورسات االونالين ا

  ..الونالينعلي ا ألنها تعتمد كلنا شوفنا الفترة االخيرة ازاي اثرت علينا واتحولت كل حاجة ف حياتنا 

 بس هل ده مفروض يكون الطبيعي ؟ 

.. فوايد الدراسة اونالين وعن طريق االنترنت ليها مميزات تقدرها توصلها حتي انها تبقي الخيار   احب اقولك أل 

  االساس ي 

 طب ليه أدرس اونالين ؟  

اول واهم ميزة بيقدمها التعليم و الكورسات االونالين هي التنوع والتعدد بمعني انك عندك عدد كبير من  - ١

ده غير ان     وضوع الواحد اللي حابب تدرسه فأكيد هتالقي اللي بتدور عليهاالختيارات املختلفة حتي ف نفس امل

ساعات كلنا في دول معينة بنضطر ندرس مجال معين بسبب املجموع والتنسيق فبندرس دراسة اكاديمية يمكن  

 ساعتها اكيد مش هتالقي اختيار احسن من الدراسة اونالين و الكورسات  تكون مش نفس شغفك  

 
ميزة هي قلة التكاليف مقارنة باالسعار التقليدية ده في حالة لو الكورس مش مجاني او مبيقدمش دعم مادي  تاني - ٢

 من الخيارات التقلدية  بردو اقل   لفئات معينة فهو
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تالت حاجة انت اللي بتختار اوقات الدراسة املناسبة ليك وبتحدد جدولك وده بيمثل ميزة مهمة جدا للناس اللي  - ٣

 night owlاالجبار او الصحيان بدري او الناس اللي بتركز بالليل او مبتحبش  

كمان من اهم ميزات التعلم عن بعد انك بتقدر توفر وقت كبير تقدر تستفيد بيه ف انشطة تانية او لو مرتبط بشغل  

 اثناء الدراسة 

 كمان انت مش هتضطر تتأخر عن دروسك وال تكاليف التنقل وال املواصالت والزحمه

ه غير ميزة مهمة جدا ان التعليم اونالين بيبقي مقدم من ارقي الجامعات في املجاالت واساتذة وخبراء في املجاالت  

  العامة

التعليم اونالين بيساعدك تطور نفسك علي املستوي الشخص ي وبتتعلم االنضباط ومواجهة الكسل وانك  كمان 

 رقيب علي وقتك بنفسك 

اقبك  يعني م  فيش حد بير

 التعليم عن بعد ده للطلبة بس ؟ بس 

لو انت متخرج وبتدور علي شغل او حتي لو بتشتغل وعايز تزود مهاراتك في اي   كمان   عن بعد هيفيدك اكتر التعليم  

و تطور مهاراتك الشخصية بطريقة فيها كل امليزات دي . بعد ما عرفت كل ده   بتاعك  CVمجال في الدنيا وتزود ال

 اونالين ؟ ايه اول كورس هتبدأه 

-an-study-to-reasons-https://www.mastersportal.com/articles/617/7
2020.html-in-degree-masters-online 

-growth/10-advice/career-https://careeradvice.careers24.com/career
20170112-online-study-should-you-why-reasons 

 

3-SEO&SEM 
 

               هبعد ما اتكلمنا عن التسويق واهم انواع

او  وسائل   وكان منهم التسويق الرقمي اللي هو بشكل اساس ي التسويق عن طريق االنترنت سواء عن طريق االيميل 

اقع االلكترونية وكمان املحتوي املكتوب او املرئي.   التواصل االجتماعي او  املو

انك تزود معدل زيارة موقعك وتكون موجود في نتائج البحث االساسية وتالقي الجمهور املهتم بمنتجاتك وخدماتك  

 :  SEOل عملية زي ال اللي بتقدمها  هي اكيد حاجة تحب تحصل ملوقعك ودي حاجة تقدر تحققها من خال

وبتعتمد عليها   Search Engine Optimizationواللي هو  معروف بأنه تحسين محركات البحث او ال 

 عشان تحقق االهداف  دي وبتشمل حاجات كتير  زي تحليل الكلمات  
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اقع املنافسين كمان    وتحديد املصطلحات الشائعة املرتبطة باملوقع الخاص بيك ومو

وي املوقع يكون بيتضمن كلمات البحث االساسية اللي اغلب املستخدمين بيدوروا عليها وده  ملطابقة  او  زي ان محت 

 نتائج البحث  

كمان الزم يكون محتوي مالئم ومميز  وومتنساش العناوين املعبرة عن املحتوي ده , و ده هيكون فرصة عظيمة  

 عشان تزود فرص ظهور موقعك  

او اضافة رابط للوصول ملوقع الويب الخاص    backlinksك تستخدم ال  واحده كمان من اهم الخطوات ان

اقع  من  روابط على  موقعك فيها يحتوي  التي املرات   عددبيك من خالل موقع اخر  وبيأثر    . ترتيبك على  أخرى  مو

 مهم كمان انك تربط موقع الويب الخاص بيك بصفحات التواصل االجتماعي املختلفة 

  google trends – browseoهي ادوات مجانية منها :   SEOتخدمة في ال الكتير من االدوات املس

 وادوات كتير تانية بس االهم هنا انك تفهم عمل محركات البحث بشكل اساس ي االول. 

 نتكلم عن نوع تاني ؟  

النه بيتم عن طريق شراء    SEOاو التسويق عن طريق محركات البحث وده مختلف شوىة عن ال    SEMال 

  علي محركات البحث او الدفع لكل نقرة او الدفع لكل ظهور  االعالنات

   Insider’s Guide To AdWordsكل منصة بتقدم طرق البدء والتعلم الخاص بيها لالدوات دي زي 

 املقدم من جوجل  

في النهاية مفيش فرق في فعالية االتنين بشكل واضح وتقدر تعتمد عليهم في خطة التسويق الخاصة بيك وتقدر  بس  

 وقت استخدام كل طريقة منهم في الوقت املناسب ليها عشان تقدر  تحقق اكبر وصول ملوقعك. تحدد
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