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دبلومة التسويق  الشامل
علم التسويق.. الجزء األول 

SEOمفهوم تهيئة محركات البحث ❖

لماذا يحتاج الموقع للتهيئة ❖

ته لذلكلماذا ال تتمكن محركات البحث من التعرف عل  الموقع دون تهيئ❖

 SEOكيف يمكنك تحسي   ترتيب موقعك من خالل❖

  تؤثر سلبا عل❖
 SEOما ه  العوامل الت 

  السوق❖
 
ما أهمية تهيئة محركات البحث ف

  مجال عملك  SEOلماذا❖
 
نشاطك التجاري / مهم ف

مشكالت التصفح و الفهرسة ❖

المدخالت مع المحتوي مطابقة مشكالت ❖

كيف يتفاعل المستخدم مع محركات البحث❖

  ترتيب ظهور موقعك ضمن محركات البحث❖
 
  تسهم ف

العوامل الت 

  وسم العنوان ❖
 
Title tagالكلمات المفتاحية ف

  وسم الوصف ❖
 
  description tagالكلمات المفتاحية ف

ة داخل المحتوي❖ استخدم الكلمة المفتاحية المستهدفة بكبر

طول المحتوي❖

  Keyword Densityكثافة الكلمة المفتاحية ❖

؟TF-IDFما هو الـ ❖
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دبلومة التسويق  الشامل
علم التسويق.. الجزء األول 

SEO(Search Engine Optimization)مفهوم تهيئة محركات البحث 

اتيجيات وأساليبSEOكلمة   عن طريق الوصول إىل نتائجSEOه  تهيئة المواقع لمحركات البحث من خالل اسب 
ون  مستخدمة للحصول عل زيارات إىل موقعك اإللكب 

  صفحة نتائج محركات البحث
 
Googleمن اشهرها( SERP)متقدمة ف , Bing ,Yahooو محركات بحث اخرج.

  الوصول إىل
 
ويــــج لنشاطك التجاري عندما تكون متصدر تلك المحركات يساعد ذلك ف   التسويق والب 

 
ها وأهميته ف مالئك المحتملي   عأي أن محرك بحث زي جوجل وغب 

.بمنتىه السهولة والدقة و بالتاىل  انتشار اكبر ومبيعات اعل

ة حيث أن اكبر من  ات كبب  مام من العمالء يقوموا بالضغط عل الموقع المتصدر الصفحة األوىل ويعد ذلك مصدر مصداقية لدى العميل إلت% 80أيضا تحصل عل ممب  

اء .عملية الشر

  مجال  SERPمصطلح  
 
  الحقيالسيو ربما سمعت عن هذا المصطلح عند محاولتك البحث ف

 
قة أنه بمجرد وتهيئة محركات البحث ونتائج صفحات محركات البحث وف

   Search Engine Results Pagesتلك الكلمة المخترصة من قرأة
.نتائج صفحات محرك البحث قد يظن أنه مصطلح صعب فهمه والتعرف عليهوتعت 
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دبلومة التسويق  الشامل
علم التسويق.. الجزء األول 

لماذا يحتاج الموقع للتهيئة ؟

ونية من خالل محركات البحث االبرز   اىل  المواقع االلكب 
.جوجل وبينج ياهو .تتدقيق معظم زيارات المستخدمي  

نت .ورغم امكانية توجيه المستخدمي   لزيارة موقعك من خالل شبكات التواصل االجتماع   تعد محركات البحث الوسيلة االساسية لتصفح االنب 

وينطبق هذا االمر عل  موقعك برصف النظر عما يقدمة من محتوي او خدمات او منتجات ومعلومات او اي نوع أخر من المحتوي 

ع او اضافة محتواه اىل  وق موتتمب   محركات البحث بتوجيه المستخدمي   المستهدفي   الذين يبحثون عما يقدمة موقعك من محتوي وان لم تتمكن محركات البحث من العثور عل  

قاعدة بياناتها ستفوت عل  موقعك فرصة عظيمة لتوجيه المستخدمي   لزيارتة

  تمتلكها استعالمات البحث 
ة الت    صندوق البحث والتجارب السابقة أثبتت أن أعداد  Search Queriesهذا باالضافة اىل  القيمة الكبب 

 
  يكتبها المستخدم ف

أو الكلمات الت 

  فشلها 
 
.المستخدمي   الذين توجههم محركات البحث قد تحقق النجاح الي مؤسسة أو تكون سببآ ف

  محرك بحثهو عبارة عن استعالم يستند إىل مصطلح 
 
 ما بحثت تتمب   استعالما. الويب لتلبية احتياجاته من المعلوماتبحثمعي   يقوم الُمستخدم بإدخاله ف

ً
  أنها غالبا

 
الويب ف

 
ً
 تشعبيا

ً
 أو نصا

ً
 عاديا

ً
  يتم استخدامها الستبعاد كلمة أو جملة من البحث( -)، باإلضافة إىل (أو)، (و)اختيارية مثل بحثمع توجيهات  (Hypertext)تكون نصا

.الت 
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دبلومة التسويق  الشامل
علم التسويق.. الجزء األول 

لماذا ال تتمكن محركات البحث من التعرف عل  الموقع دون تهيئته لذلك؟

  الشبكة ال
 
  وه  تعمل عل  تحسي   أساليبها التكنولوجية للبحث بصورة أعمق ف

الخروج بنتائج أفضل و ويبمحركات البحث ذكية لكنها ال تزال بحاجة لتدخل االنسان حت 

.للمستخدم

فاء موقعك عل  تساعد التهيئة الصحيحة للمواقع عل  جذب االف الزيارات و االنتباه اىل  الموقع فيما تؤدي االجراءات الخاطئة اىل  اخ. ورغم محدودية ألية عمل محركات البحث

.محركات البحث او ادراجة ضمن قائمة المواقع ضعيفة الظهور
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دبلومة التسويق  الشامل
علم التسويق.. الجزء األول 

؟ SEOكيف يمكنك تحسي   ترتيب موقعك من خالل

إنشاء محتوى ممب   وفريد

.بحث عن الكلمات المفتاحية الخاصة بك

سهولة استخدام موقعك لدى الزائرين

  التصفح داخل موقعك للتفاع SEOهناك عامل
 
ا ف

ً
توى الخاص ل مع المحخارجر  آخر يمكن أن يؤثر عل ترتيب نتائج البحث الخاصة بك وهو ما إذا كان الزوار يستغرقون وقت

ا باسم معدل االرتداد
ً
.يمكنك البدء بإنشاء محتوى جذاب يريد الزائرين البقاء فيه وقراءته. بك أو إذا غادروا موقعك بشعة ، المعروف أيض
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  تؤثر سلبا عل
؟ SEOما ه  العوامل الت 

الضعيف الغب  هادف واألخطاء اللغوية“المحتوى  •

ة. إضافة المحتوى بالكلمات المفتاحية • كثب 

  مواقع أخرى ذات ترتيب ضعيف وغب  هادفة. الروابط من المحتوى الست    •
 
إي نشر روابط موقعك ف

  يمكن أن تؤثر سلبا عل 
ء بل ه  مجرد بعض العوامل الت   

.الخاص بكSEOهذه القائمة ليست كل شر
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دبلومة التسويق  الشامل
علم التسويق.. الجزء األول 

  السوق؟
 
ما أهمية تهيئة محركات البحث ف

.من أهم مزايا تهيئة المواقع للظهور عل  محركات البحث أنها تسهل عملية استيعاب المستخدمي   وروبوتات محركات البحث لموقعك 

  براها بها االنسان 
ي صفحات الويب بالطريقة نفسها الت  هيئة تساعدها عل  والت. ورغم تطور وتعقيد هذه العملية فال تزال محركات البحث بحاجة اىل  مساعدة لب 

  قد تقدمها المستخدم
.استيعاب محتوي كل صفحة وتقدير االستفادة الت 

نت وتتبع الروابط وتفهرس المحتوي داBotsوجميع محركات البحث االساسية تعمل بالية واحدة من خالل روبوتات ويب  خل أوتوماتيكية تبحر داخل صفحات االنب 

.قاعدة بيانات هائلة 

ة الخامسة الجزء األول  المحاض 
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علم التسويق.. الجزء األول 

  مجال عملك  SEOلماذا
 
نشاطك التجاري ؟/ مهم ف

  نفس
 
نت ف ة ، يبحث العمالء يومًيا عن أنشطة تجارية عل اإلنب  ة أو صغب  حدة من أفضل وا. الكمجبغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه أو حجم أعمالك سواء كبب 

الطرق للوصول إىل هؤالء العمالء المحتملي   ه  من خالل محركات البحث

  األمر بهذه الطريقة
 
إىل أين تذهب عندما تحتاج إىل الحصول عل معلومات حول منتج أو خدمة؟. فكر ف

نت !األنب 

  صفحة نتائج محرك البحث SEOمن خالل
 
نت ، مما يزيد م. ، يمكنك العمل عل تحسي   ترتيبك للظهور ف ن فرص العثور عليك يعمل ذلك عل تحسي   ظهورك عبر اإلنب 

نت   وقت من خالل المحتوى الجيد الذي يركز عل الكلمات المفتاحية الرئيسية والعبارات ذات الصلة ، يمكنك الوصول إ. من قبل العمالء المعنيي   عبر اإلنب 
 
ىل العمالء ف

  العثور عل إجابات ألسئلتهم وحلول لمشاكلهم
 
.حاجتهم اليك ، ومساعدتهم ف
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علم التسويق.. الجزء األول 

مشكالت التصفح و الفهرسة 
نت :  النماذج عل  االنب 

نت مثل    محجوبا عن م( تسجيل الدخول) ال تجيد محركات البحث التعامل مع بعض الخصائص عل  االنب 
. حركات البحثلذلك فأي محتوي ينشر عبر هذا الخصائص يبق 

:الصفحات المكررة 
نت نظام  ة لمحركات ( content management system CMS) تستخدم مواقع االنب  أ نظام ادارة المحتوي عادة النشاء نسخ مكررة من صفحة واحدة وهذه مشكلة كبب 

  اثناء البحث عن محتوي االصل  
 
البحث تعوقها ف

مجية  ":الكود" حظر بسبب التعليمات البر
ض طريق موجهات روبوتات محركات البحث  .فد تؤدي اىل  حظر محركات البحث بالكامل ( robots.txt) اي أخطاء تعب 

  حال كان رابط الموقع غب  مفهوم بالنسبة لمحركات البحث
 
.الروابط ضعيفة البنية ويحدث ذلك ف

ية بصورة أفضل فال يزال من الصعب عليها تحليل محتوي الوسائط االعالمية الغن HTMLالمحتوي الخاىل  من النصوص رغم تمكن محركات البحث من فهم النصوص دون لغة 
  ذلك ملفات فالش والصور ومقاطع الفيديو والصوت والمحتوي المضمن 

 
.بما ف
ية( )ترمب   النص التشعتر  لغةأو )ترمب   النص الفائق لغة HyperText: باإلنجلب   Markup Language)( إم إل إختصار  

  إنشاء لغةه  ،( HTMLإتش ن 
 
ترمب   تستخدم ف

  تصميم صفحات الويب
 
غات وأوسعها استخداما ف

ّ
غة من أقدم الل

ّ
.وتصميم صفحات ومواقع الويب، وتعتبر هذه الل

ة الخامسة الجزء األول  المحاض 
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دبلومة التسويق  الشامل
علم التسويق.. الجزء األول 

المدخالت مع المحتوي مطابقة مشكالت 

: المصطلحات غب  الشائعة 

  تحتوي عل  مصطلحات وكلمات غب  شائعة بي   ما يبحث عنه المستخدم مثل الكتابة عن 
يد الطعام )ه  النصوص الت  تخدم بكلمة ثالجة بينما يبحث المس( وحدات تبر

  عمليات ال
 
 انتشارآ بي   المستخدمي   ف

خدمها مثال كلمة واستبحثاللغه وتدويل المصطلحات عند عدم التحقيق من االمالء الصحيحة لكامة ما ابحث عن الكلمات االكبر

.مسؤول ام ممسئول 

  اليابان 
 
  باللغه البولندية وتوجيهه لمستخدمي   ف

 
.االستهداف المتناقض عل  اساس المكان مثل كتابة محتوي استهداف

.اشارات سياقية مختلطة يحدث مثآل عند عدم تطابق عنوان التدوينة مع محتواها ما يرسل اشارات متضاربة بخصوص المدونة لمحركات البحث 

ة الخامسة الجزء األول  المحاض 
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علم التسويق.. الجزء األول 

كيف يتفاعل المستخدم مع محركات البحث ؟

اتيجية لتهيئة المواقع للظهور عل  محركات البحث ابداء التضامن مع الجمهور المستهدف وبمجرد التعريف اىل  ما ي
ه جمهورك ستتمكن من عنبحثمن أهم عناض بناء اسب 

 فاعلية تؤدي اىل  االحتفاظ بالجمهور
.التواصل بطريقة أكبر

اتيجية ان تكون موجهة للمستخدم وليس محرك البحث  .ويجب عند االسب 

:وهناك ثالثة  أنواع من مدخالت عمليات البحث يتبعها المستخدمون بصفة عامة 

ة: الفعل ي كذا او استمع اىل  تلك المحاض 
.أو مدخالت التعامالت مثل اريد ان اشب 

  عل  سبيل المثال: المعرفة
.مدخالت االستعالمات البحث عن معلومات بخصوص مطعم او فريق غنان 

نت بحثآ عن صفحة او موقع بعينة: التجول .  مدخالت تصفح مواقع االنب 

  صندوق البحث الذي يوصلة اىل  موقعك يجب ان يحصل عل  نتائج مرضية من واقع الدور االساش  الذي يجب ا
 
به محركات لعن توعند كتابة المستخدم للمدخالت ف

.وهو تقديم نتائج متوافقة مع تطلعات المستخدم.البحث 

.لذلك احرص عل  معرفة ما يبحث عنه المستخدم ويريده والتأكيد من تقديمة له عبر موقعك

ة الخامسة الجزء األول  المحاض 
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علم التسويق.. الجزء األول 

  ترتيب ظهور موقعك ضمن محركات البحث
 
  تسهم ف

العوامل الت 

  صفحات النتائج عند القيام باي عملية البحث
 
  تقوم عل  ترتيب ظهور المواقع ف

.يستخدم محرك البحث جوجل مجموعة من العوامل الت 

  تعتمد عليها جوجل 
.هذه العوامل تعمل معآ بشكل متكامل ضمن خوارزمية برمجية واحدة ويوجد عدد كبب  جدآ من العناض الت 

  وسم العنوان 
 
Title tagالكلمات المفتاحية ف

  أهم أجزاء محتوي اي صفحة عل  الويب بعد محتوي الصفحة ذاتها وبالتاىل  فهو يمثل اشارة قوية اىل  مدي أحقية صفحة
  المعيعد وسم العنوان ثان 

 
ظهور ضمن النتائج ينة ف

االوىل  لمحركات البحث

: Title Tagعنوان الصفحة 
  صفحويأو ما يعرف بعالمة العنوان هو واحد من أهم عوامل تحسي   محركات البحث، وهو عبارة عن عنوان الصفحة الذي يعبر عن ما تدور عنه الصفحة،

 
ة نتائج محركات ظهر ف

  صفحة الموقع للجمهور 
 
البحث وف

ية (  صورة، خريطة، تدوينة، مقطع فيديو، إىل آخره)كلمة مفتاحية أو عبارة تصنف بها معلومة معينة  tag:  معت  الوسم باإلنجلب  

ة الخامسة الجزء األول  المحاض 
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علم التسويق.. الجزء األول 

  وسم الوصف 
 
 description tagالكلمات المفتاحية ف

  ترتيب الموقع ربما ال تكون 
 
  تستخدمها جوجل ف

  وسم الوصف يمثل ايضآ عامآل من العوامل الت 
 
  تستهدفها ف

اهمية قصوي ولكن ما زال ه لوجود الكلمات المفتاحية الت 

عامل مؤثرآ
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ة داخل المحتوي استخدم الكلمة المفتاحية المستهدفة بكبر

  محركات البحث
 
 من اي كلمة اخري داخل مقال او صفحة معينة يساعد عل  تحسي   الظهور ف

.وجود كلمة مفتاحية وتكرارها اكبر

طول المحتوي

  تتضمن عدد كلمات اكبر يمكن ان تغط  اتساعآ اكبر وتفضلها محركات البحث
.الصفحات الت 
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هل طول المحتوى افضل من المحتوى القصب  

موضوع هو الذى يحدد إمكانيه نجاح والوصول للمقالة بأرسع وقتاىتوضيح وتفسب  القصد والنية الل  خالك تكتب 

المعلومة ببساطهبيوصلوابسط طريقه فممكن شخص يكون كالمه قليل جدا ولكنه 

وتوضيح القصد والنية هو العامل األساش  

 يعتبر المحتوى الطويل افضل بكتب  من المحتوى القصب  ليس 
 
المطلقف

  تؤدى الغرض منها وتعط فرص زياده بتضمي   عبارات وكلمات بحث تلتر وتطابق
ولكن بخطه العمل الصحيحة الت 

كلمه عشوائية2000كلمه صحيحه ان تتفوق عل مقاله 300طلبات البحث االكبر ظهورا ولكن ممكن لمقاله 

.والعكس
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 Keyword Densityكثافة الكلمة المفتاحية 

  كان عليها من قبل فانة ما زال شيئآ تستخدمة  جوجل لتحديد الموضوع الخاص
.فحة معينة بصعل  الرغم من ان هذا العامل لم يعد بنفس درجة االهمية الت 

ة الخامسة الجزء األول  المحاض 
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  تحسي   محّركات البحث Keyword Densityتعتبر كثافة الكلمات المفتاحية أو الـ 
 
ية من المفاهيم األساسية ف فية عملها، لذا من المهم أن تفهم كي. باللغة اإلنجلب  

  صفحات نتائج البحث
 
  ف

ون    تقوم ليس هذا وحسب بل وعل تكلفة ال. نظًرا ألنه قد يكون لها تأثب  مبارسر عل ظهور محتوى موقعك اإللكب 
حمالت اإلعالنية الت 

ا
ً
ت عبر السنوات، وظهر نتيجة لذلك التساؤل حول. بها أيض

ّ
  محّركات البحث المختلفة قد تغب 

 
ال تلعب دوًرا ما إذا كانت ال تز لكن أهمية كثافة الكلمات المفتاحية ف

ا فب عالم  تصفح عل موقع فرصة .SEOالسيومهمًّ

ما هو المقصود بكثافة الكلمات المفتاحية؟
  صفحة الويب الخاّصة بك أو ض( كلمة رئيسية)إىل عدد مّرات ظهور كلمة معّينة  Keyword Densityأو الـ " كثافة الكلمات المفتاحية"يشب  مصطلح 

 
من ف

، نسبة إىل عدد الكلمات الكل  
  العادة. محتوى معي ّ 

 
تصفح عل موقع فرصة. ويتّم التعبب  عنها بنسبة مئوية ف
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؟TF-IDFما هو الـ 

  قياس كثافة الكلمات المفتاحية ه  استخدام معامل 
 
ًما ف

ّ
TF-IDFإحدى الطرق األكبر تقد

دة، وما إن تفهم معناها، ستجدها بسيطة للغاية .
ّ
 Term Frequency andهذا المصطلح هو اختصار لـ . ال تقلق، هذه ليست معادلة رياضية معق

Inverse Document Frequency،معدّل تكرار كلمة معّينة نسبة إىل مجموعة من المستندات، حيث يتّم حسابه من خالل قسم  
ة معدّل ويعت 

  جميع الصفحات أو المستندات Term Frequencyتكرار الكلمة 
 
ل تكرارها ف

ّ
  مقال أو صفحة معّينة عل معد

 
.  ف

؟TF-IDFما ه  أهمية الـ 
  نّص أو صفحة ويب ما

 
  . إن هذا المعامل يعطينا فكرة عن مدى أهمية كلمة معّينة ف

 حساب كثافة الكلمات المفتاحية وحده ال يكق 
ّ
  فكث. ذلك أن

افة الكلمة ال يعت 
ها كل

ّ
  ذلك أن

  أّي نّص، وال يعت 
 
ة ف ها مهّمة، ألن كلمات مثل أدوات الربط أو الضمائر أو أحرف العطف ستكون موجودة بكبر

ّ
ورة أن   حال . احية مهّمةمفتماتبالرص 

 
أّما ف

ا كيف ذلك؟ ل. وكلّما كان الرقم الذي نحصل عليه أصغر كانت الكلمة ذات أهمية أكبر . فسوف نعرف ما إذا كانت كلمة ما مهّمة أم ال TF-IDFحساب معامل الـ 
ً
د
ّ
نعد مجد

  إيطاليا"إىل مثال 
 
  مقال أو بضعة مقاال  TF-IDFعندما نحسب معامل الـ ". الدراسة ف

 
رر سوى ف

ّ
ت مقارنة لهذه الكلمات سنجد أنه صغب  عل األغلب، نظًرا ألنه لم يتك

 
ا
د خاّص . بصفحات الموقع كامل

ّ
 هذه الكلمات ذات أهمية خاّصة ومرتبطة بموضوع محد

ّ
  أن

دمه محّركات البحث وهذا بالضبط ما تستخ(. كلمات مفتاحية)وها يعت 
ر لحساب هذا ا. لمعرفة مدى ارتباط صفحة ويب معّينة بموضوع البحث أو االستفسار الذي أدخله المستخدم

ّ
لمعامل أو التطّرق بوصفك كاتب محتوى، قد ال تضط
قه بكتابة المحتوى، لكن من المفيد أن تمتلك فكرة عاّمة عنه،

ّ
ق بخوارزميات محّركات البحث أكبر من تعل

ّ
ا، نظًرا ألنه يتعل ً تصفح عل . فهم كيفية عملهوتإليه كثب 

موقع فرصة



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل
علم التسويق.. الجزء األول 

ة الخامسة الجزء األول  المحاض 
مصطلحات التسويق عبر محركات البحث

Search Engine Optimization

حة ألنشاء   SEO Planning & Strategyقائمة مواقع لنماذج  مقب 
:الموقع األول 

https://www.template.net/business/plan-templates/seo-marketing-plan-template

  
 
:الموقع الثان

https://www.yourseoplan.com/books/search-engine-optimization-hour-day/templates-worksheets

:الموقع الثالث 
https://moz.com/community/q/does-anyone-have-an-seo-strategic-plan-template-for-a-beginning-seomoz-r

:الموقع الرابع 
https://www.bluewiremedia.com.au/seo-planning-template?fbclid

: الموقع الخامس 

https://www.thehoth.com/blog/seo-strategy

https://www.template.net/business/plan-templates/seo-marketing-plan-template
https://www.yourseoplan.com/books/search-engine-optimization-hour-day/templates-worksheets
https://moz.com/community/q/does-anyone-have-an-seo-strategic-plan-template-for-a-beginning-seomoz-r
https://www.bluewiremedia.com.au/seo-planning-template?fbclid
https://www.thehoth.com/blog/seo-strategy


وع  بإنشاءقمت كةبأنشاءالخاصمشر جمةوخدماتومبيعاتتسويقرسر مجةالب  وعي   جدد وتعددت المشاريــــع وأضافت مجروبالي   باسموالبر شر
ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة .هم الباشمركتب 

.1985مرصية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمرصية الجنسية 

 
.نشأت ف

.حصلت عل بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية
  مجال التسويق والمبيعات واإلدارة ماجستب  إدارة االعمال

 
.وعدة شهادات أخرى ف

مجة باسم الي   جروب جمة والبر
كة تسويق ومبيعات وخدمات الب  وع  الخاص بأنشاء رسر وعي   جقمت بإنشاء مشر دد هم وتعددت المشاريــــع وأضافت مشر

ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة  .الباشمركتب 

  سنواتطوال
 
ةكون   تدريبيةدوراتعدةعلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالبا

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف علحصلتأيضا ,ةاإلنجلب  

.األعمالإدارةماجستب  
  مارسعان

  ساعدتت 
  الشخصيةمهاران 

 
.وممب   رسيــــعبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكبر تأسيسهوحلم     تعليميةخب 
 
.التجاريةالمشاريــــعإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممرصف

ة مجيةللخدماتجروبالي   مشاريــــعاحدىهالباشمركتب    بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,البر
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالشر

لمنطقةالتسويق 
ق ةخاللمنالخليجدولواألوسطالشر .المحدثةالعالميةالموادوأحدثالمهنيةالخبر
كاتواالداريةالتسويقيةواالستشارات ,التسويقيةالحلولتقديم ىللشر ةالكبر .الزمننسابقمعناالناشئةوالمشاريــــعوالصغب 
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