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سرعة تحميل الصفحة 

ج ليدها القدرة مثل جوجل وبينحث من العوامل المهمه للغاية والتي قد تؤثر بشكل مباشر علي ترتيب الصفحات في نتائج محركات البحث سرعة تحميل الصفحة حيث ان محركات الب

علي تحديد مدي سرعة الصفحة بالنظر في االكواد

المحتوي المتطابق 

وجود محتوي مكرر او متطابق في نفس الموقع قد يؤثر سلبآ علي ترتيب اي موقع وظهورة في نتائج محركات البحث

تهيئة وتحسين الصور داخل الصفحة

وغير ذلك altالصور الموجوده داخل الصفحة ترسل لمحركات البحث اشارات مهمه باستخدام بعض التفاصيل المتعلقه بالصور مثل العنوان والوصف ونص 
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دليلك الشامل الختيار الكلمات المفتاحية بكفاءة
أهم األمور التي يجب لذا، فمن. ث األولىثالتشير اإلحصاءات إلى أّن معظم متصفحي اإلنترنت ال يهتمون إال بنتائج البحث في الصفحة األولى، وأّن نصف النقرات تذهب إلى النتائج ال

يكون بمثابة خزان ها في جوجل، فذلك سعنأن توليها عنايتك هي الكلمات المفتاحية التي تريد لموقعك اإللكتروني أن يستهدفها، والتي ترجو أن يرتقي موقعك إلى أعلى صفحات البحث

.ال ينضب من الزيارات الشهرية

عنه، وهو إيجاد إال أّن شيئا واحدا بقي ثابتًا وال غنى. مجاراتهاالسيوتغير وتحّدث خوارزمياتها، حتى صار من الصعب حتى على خبراء -وعلى رأسها جوجل-ال تفتأ محركات البحث 

.هذه المعرفة يمكن أن تساعدك على بناء استراتيجية المحتوى خاصتك. الكلمات المفتاحية التي يبحث عنها الناس في محركات البحث

ل هو أشمل من ذلك، كما مة مفتاحية بعينها، بلكلاختيار الكلمات المفتاحية ال يقتصر على اختيار الكلمات والتعابير التي عليها بحث كثيف، أو بناء الروابط، أو البحث عن ترتيب متقدم 

.ناجحةسيوأنه أساس أّيِّ حملة 

اتب ذلك إحدى المرعلى ثالثة ماليين بحث، أّن الصفحة التي تحتل المرتبة األولى في ترتيب نتائج البحث بالنسبة لكلمة مفتاحية معينة، ستحتل كAhrefsكشفت دراسة أجراها موقع 

.ألف كلمة أخرىلى العشر األولى بالنسبة أللف كلمة مفتاحية أخرى ذات صلة، وهذا يعني أنه يكفي أن يسيطر موقعك على كلمة مفتاحية واحدة، وسيسيطر معها ع
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ما هي الكلمات المفتاحية؟

.، هي الكلمات والجمل التي يبحث عنها الناس في محركات البحثالسيوالكلمات المفتاحية هي كلمات وجمل تُعّرف موضوع محتوى الصفحة، وبلغة 

.كاختيار الكلمات المفتاحية هي مهارة إيجاد الكلمات والعبارات التي يُدخلها الناس في محركات البحث لكي تستخدمها في محتوى صفحات موقع

أنواع الكلمات المفتاحية

:تنقسم الكلمات المفتاحية إلى ثالثة أنواع

عليها كبيرة جدا وصعب االستحواذ عليهاالمنافسهتكون وهذةكلمات مفتاحيه مكونه من كلمه واحدة ❖

.كلمات أو أقل، وعليها إقبال كبير في محركات البحث، لكن التنافسية عليها شديدة3تتألف من  :(Short tail keywords)الكلمات المفتاحية القصيرة ❖

.ةتتألف من أربع كلمات على األقل، ذات إقبال ضعيف في محركات البحث، وهي المصدر الرئيسي للزيارات على الشبك :(Long tail keywords)الكلمات المفتاحية الُمطّولة ❖

 (يل الزيارات فرصة المنافسة وتحوأنّ العامل األساسي هنا هو التحديد، كلما كانت الجملة أطول، كانت أكثر تحديًدا، وكانت نتائج البحث عنها في محركات البحث أٌقل، ما يعني❖

.ستكون أفضل
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:Backlinkoالتالي من موقع المبيانيمكن أن ترى كيف يعمل هذا من 

:وهذا ما يعنيه هذا الرسم البياني

.مليون نتيجة25، فستحصل على (كلمة مفتاحية قصيرة)” قميص“إن بحثت عن 

(.مليون نتيجة4.7حوالي )ستحصل على نتائج أقل ” قميص أخضر“إن بحثت عن 

مليون 0.4، فستنخفض نتائج البحث إلى (كلمة مفتاحية ُمطّولة)” قميص أخضر ماركة أديداس“إن بحثت عن 

.نتيجة فقط، بمعنى أنه كلما أضاف المستخدم مزيًدا من التحديد إلى بحثه، كانت النتائج أدق
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السيوأهمية الكلمات المفتاحية في 
ساعد ، كما تالتسويق بالبريد اإللكترونيوالتسويق بالمحتوىبما فيها. تنحصر أهمية اختيار الكلمات المفتاحية المناسبة على إنشاء المحتوى، بل تشمل أيًضا كل األنشطة الترويجية والتسويقيةال 

.مراقبة الكلمات المفتاحية التي يستهدفها منافسوك يمكن أن تساعدك على بناء استراتيجية المحتوى خاصتك. وفهم المنافسين،على تحسين إعالنات الدفع مقابل النقر

بحث عنها الناس،ن يفي الماضي، كانت استراتيجية اختيار الكلمات المفتاحية بسيطة، كل ما عليك فعله هو حشو محتوى موقعك بالكثير من الكلمات التي تتوقع أ

بل على العكس، فقد اصبحت جوجل تعاقب على الحشو الزائد، لذلك فإّن االختيار الحكيم للكلمات المفتاحية مهم جدا. األمور تغيرت اآلن، ولم تعد هذه االستراتيجية تنفع اليوم

:ازدادت أهمية اختيار الكلمات المفتاحية مع التطورات الحديثة في عالم اإلنترنت، فمثال

• هذا يعني أّن الناس سوف يستخدمون اللغة الطبيعية في طرح . الذي صار يدعم العربية اآلنمساعد جوجلاصبح الناس يستخدمون األجهزة المحمولة، التي تقدم خدمة المساعدات الذكية، مثل

.األسئلة، وليس مجرد كتابة جمل بحث

، وهو المصطلح المتداول والشائع أكثر، ”أسعار الحديد“تتحدث عن ، ستجد أّن كل النتائج في الصفحات الثالث األولى”الحديد ثمن“البحث األمر أكثر، اذهب إلى جوجل، واكتب في مربعلتوضيح

د ترتيب الجملة . وحسب، بل حّولتها إلى صيغة أخرى أكثر تداواًل وبنفس المعنىبمعنى أّن خوارزميات جوجل لم تُعِّ

فلم يعد يكفي أن تخّمن الكلمات التي يمكن أن يبحث عنها الناس، ثم تحشوها في صفحات موقعك، بل اصبح . لكل العوامل السابقة وغيرها، اصبح اختيار الكلمات المفتاحية أصعب من أي وقت مضى

.لزاًما على أصحاب المواقع أن يصمموا استراتيجية الختيار الكلمات المفتاحية، ألّن منافسيك على األرجح يفعلون ذلك

https://blog.mostaql.com/marketing-content-is-not-a-luxury-how-do-you-use-it-to-make-profits/
https://academy.hsoub.com/marketing/email-marketing/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-r341/
https://support.google.com/pixelphone/answer/7172657?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ar
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كيفية استخدام واختيار الكلمات المفتاحية
.إنشاء قائمة بالمواضيع الهامة والمتعلقة بمحتوى موقعك أو مشروعك–1

موضوعات تراها مهمة لمشروعك، بعد ذلك سيكون عليك 10إلى 5يمكن أن تأتي بـ . فكر في الموضوعات التي تريد أن تحصل فيها على ترتيب متقدم في نتائج محركات البحث

بمعنى آخر، ضع نفسك مكان الباحث، ما هي المواضيع التي تظن أّن جمهورك المستهدف مهتم بها؟. استخالص كلمات مفتاحية منها

استخالص أفكار أولية عن الكلمات المفتاحية–2
:مثاًل، إن كان موقعك متخصًصا في التسويق اإللكتروني، فهذه بعض الكلمات المفتاحية التي يمكن استهدافها

أدوات التسويق اإللكتروني❖

أفضل أدوات التسويق اإللكتروني❖

اإللكترونيالتسويق ما معنى ❖

جلب الزيارات❖

التسويق بالبريد اإللكتروني❖

.وغيرها من الكلمات المفتاحية التي يُحتمل أن يبحث عنها الناس المهتمون بموضوع موقعك، والذي هو التسويق اإللكتروني في هذه الحالة

ستهدف سيستخدمها إليجاد محتويات لها المالهدف في هذه المرحلة ليس إنشاء الئحة نهائية بالكلمات المفتاحية، وإنما الهدف هو إنشاء الئحة تضم جماًل وأفكاًرا ترى أّن جمهورك 

.عالقة بالمواضيع التي حددتها في المرحلة األولى، سنُغربل هذه الالئحة في وقت الحق
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Google Search Console

كلمات يمكن أيًضا الحصول على أفكار حول الكلمات المفتاحية بتحليل ال

ن المفتاحية التي يأتي الناس عبرها إلى موقعك من محركات البحث، وم

،Google search consoleأفضل األدوات التي تساعد على ذلك نظام

دائه، والذي يقدم لك تقارير عن عدد الزيارات إلى موقعك، وتقدير مستوى أ

وحّل مشاكله، وتحسين ترتيبه في صفحة نتائج جوجل

على تحديد الكلمات المفتاحية  Google search consoleتساعد أداة  

ستجد هذه المعلومات من خالل النقر على. التي تجذب الزوار إلى موقعك

في منتصف الصفحة في لوحة التحكم  Search Analyticsشريط 

.الرئيسية

https://search.google.com/search-console/about
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يها سترى قائمة بجميع الكلمات المفتاحية التي وجدك الزوار عبرها، وعدد المرات التي نقر ف

.شخص ما على رابط موقعك بعد البحث عن كل كلمة مفتاحية

ل البلدان إذا نقرت على كلمة مفتاحية معينة في القائمة، فيمكنك أن تعرف معلومات إضافية، مث

.  هابحثا عن تلك الكلمة المفتاحية، وما هي األجهزة التي يستخدمونالتي يأتي منها الناس

.وغيرها من المعلومات المهمة

ع إلى إن كان لديك متجر إلكتروني مثال، فربما تريد أن تركز على الزوار الذين يعاودون الرجو

متجرك، حاول أن تعرف الصفحات التي يزورونها كثيرا، الكلمات المفتاحية التي تطابق

.محتويات تلك الصفحات ينبغي أن تضيفها إلى الئحة الكلمات المفتاحية

(Google Analyticsتقرير)الزوار الجدد في مقابل الزوار العائدين 
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.البحث عن الكلمات والعبارات ذات الصلة-3
قد إن وجدت صعوبة في استخالص المزيد من الكلمات المفتاحية التي

ة يبحث الناس عنها في مجال معين، فاذهب إلى موقع جوجل، والق نظر

، والتي على عمليات البحث المتعلقة بالكلمة المفتاحية التي بحثت عنها

.ستجدها في أسفل صفحة النتائج كما تبين الصورة التالية
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.البحث عن الكلمات والعبارات ذات الصلة-3
أو يمكنك االستعانة باقتراحات جوجل، وهي الئحة منسدلة تظهرها 

جوجل عند الكتابة في مربع البحث، وتعطيك فكرة عن ما يبحث عنه 

.لكن تذكر أنها تتغير باستمرار. الناس

في مربع البحث، فسنحصل على” التسويق“مثاًل، لو كتبنا العبارة 

:االقتراحات التالية
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.البحث عن الكلمات والعبارات ذات الصلة-3

يل في حيث تُدخل إليها كلمة أو جملة وستعطيك مئات االقتراحات التي يمكن أن تساعدك على اختيار الكلمات المفتاحية، الجم،Keyword Toolيمكنك أيًضا استخدام أداة

 Bingو  YouTubeة، مثل مهمهذه األداة أنها ليست محصورة في جوجل، بل يمكن أن تعطيك اقتراحات عن الكلمات والجمل التي يبحث عنها الناس في العديد من المواقع ال

، أو لمحتوى على اليوتوبوهذا مهم جدا إن كنت تريد اختيار الكلمات المفتاحية لفيديو على  .Twitterو  Instagramو  Play Storeو  eBayو Amazonو 

Instagram، أو تطبيق علىPlay Store، وإن كنت تعمل في مجال التجارة اإللكترونية، فيمكنك أن تطلع على ما يبحث عنه الناس فيAmazon  وeBay.

https://keywordtool.io/
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، إذا بحثت عن الكلمة  ى عل” معدات“مثًلا

:الية، ستحصل على النتائج التاليوتوب
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.البحث عن الكلمات المفتاحية القصيرة أو الُمطولة المتعلقة بالمواضيع–4

ذلك أّن الناس . ليكون هناك توازن في استراتيجيتك (Long Tail Keywords)والُمطولة  (Short Tail Keywords)من المهم أن يكون لديك خليط من الكلمات المفتاحية القصيرة 

.ما يجعل المنافسة عليها صعبة جدا مقارنة بالكلمات المفتاحية الُمطولة. يبحثون عن الكلمات المفتاحية القصيرة بوتيرة أكبر

:مثال أّي العبارتين التاليتين تظّن أنها أشد تنافسية

التدوين1.

كيف أكتب تدوينة عالية الجودة2.

البحث، ويمكن من الناحية تحصل على بحث أكبر في محركات” التدوين“بالطبع المنافسة على العبارة األولى أصعب بكثير، لكن ال يُحبِّطنّك هذا، فصحيح أّن الكلمة المفتاحية القصيرة 

حث عن شيء أفضل، ألنّه إن كان هناك من يب” كيف أكتب تدوينة عالية الجودة“النظرية أن تجلب لك الكثير من الزيارات، إال أّن الزيارات التي تجلبها الكلمة المفتاحية الُمطّولة 

.”ينالتدو“مقارنة بشخص يبحث عن موضوع فضفاض وعام مثل ( على فرض أنك تعمل في مجال التدوين)كهذا، فعلى األرجح أنه أكثر أهلية القتناء خدماتك ومنتجاتك محدد

حية القصيرة مثل أما من يبحث عن الكلمة المفتا. نظًرا لكون الكلمات المفتاحية الُمطولة محددة، فمن السهل عادة أن تخّمن ما يريده األشخاص الذين يبحثون عن تلك الكلمات المفتاحية

.، فربما يبحث عنها ألسباب ال عالقة لك بها”التدوين“
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راقب ترتيب منافسيك بالنسبة للكلمات المفتاحية التي –5

تعنيك
أن تنافس فهم التوازن بين الكلمات المفتاحية التي يصعب المنافسة عليها، وتلك التي يمكن

األدوات التي هناك العديد من. عليها، سيجعل استراتيجية اختيار الكلمات المفتاحية أكثر توازنًا

 Linkوأداةahrefsيمكنك استخدامها لتحليل الكلمات المفتاحية للمنافسين، منها

Explorer وغيرهما.

وتعطيك الكثير من المعلومات عن الكلمات المفتاحية التي،ahrefsالصورة التالية من موقع

:مثال ”teespring.com“يتفوق فيها الموقع 

https://ahrefs.com/
https://analytics.moz.com/pro/link-explorer/home
https://ahrefs.com/
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البحث عن الكلمات المفتاحية التي عليها إقبال جيد في محركات البحث–6
ك سيساعدك جودة في الالئحة، فذللموما الفائدة في أن تستهدف كلمات مفتاحية ال يبحث عنها أحد؟ في هذه المرحلة ستبحث عن كثافة البحث عن كل كلمة من الكلمات المفتاحية ا

.على تحديد الكلمات المفتاحية ذات األولوية

هذه األداة ستعطيك فكرة عن عدد مرات البحث عن . المجانية الخاصة بجوجلKeyword Plannerأفضل طريقة لمعرفة كثافة البحث عن كلمة مفتاحية معينة هو استخدام األداة

.كلمة مفتاحية معينة، والكلمات المفتاحية المشابهة لها خالل فترة زمنية محددة

:، فكل ما عليك فعله هو”إنشاء مدونة“فمثاًل، إن كنت تريد أن تعرف مثاًل حجم البحث عن الكلمة المفتاحية 

:”البحث عن كلمات مفتاحية رئيسية جديدة“والنقر علىKeyword Plannerالذهاب إلى1.

https://ads.google.com/intl/ar_eg/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/intl/ar_eg/home/tools/keyword-planner/
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:”ةإنشاء مدون“كتابة الكلمة المفتاحية أو الكلمات المفتاحية المراد معرفة حجم البحث عنها، في هذا المثال سنبحث عن . 2
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:تحليل النتائج.3



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الخامسة الجزء الثان   مصطلحات التسويق عبر محركات البحث .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

تضييق الئحة الكلمات المفتاحية–7
لذا، في هذه المرحلة ستغربل الئحة .ليست كل الكلمات المفتاحية بنفس القدر من األهمية

:الكلمات المفتاحية التي أعددتها، حاول اختيار الكلمات المفتاحية التي تتميز بـ

.اإلقبال الجيد في محركات البحث❖

في نتائج منافسة ضعيفة بما يكفي بحيث تكون لك فرصة للوصول إلى الصفحة األولى❖

البحث

.ذات صلة بموقعك أو مشروعك، ويمكن استخدامها إلنشاء محتوى ذي جودة عالية❖
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إضافة الكلمات المفتاحية إلى موقعك–8
تكلفة، عند إضافة الكلمات المفتاحية، حاول أن تجعلها تبدو طبيعية وغير مُ 

ا من أن تجد هنالك شيء أكثر تنفيرً فليس. وتجنب المبالغة في الحشو الزائد

في عنوان الصفحة أو محتواها كلمة أو جملة واحدة يتم تكرارها بشكل 

.دهينبغي أن يكون استقطاب الزائر وليس محرك البحث وحالهدف. غريب

بحثون كثير من الزوار سيمرون سريعًا على محتويات الصفحة ليجدوا ما ي

ريقة لذلك عليك أن تُنظم صفحتك بط. عنه، بداًل من قراءة كامل المحتوى

.  ن عنهتسّهل على الزوار ومحركات البحث تصفح المحتوى وإيجاد ما يبحثو

:هذه بعض التوصيات في هذا الشأن

عنوان الصفحة يصف: ضع الكلمة المفتاحية في عنوان الصفحة❖

حث، السطر األول من نتائج البفيالموضوع العام للصفحة، ويظهر في 

.لذلك من الجيد وضع الكلمات المفتاحية هناك
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h1ضع الكلمة المفتاحية المستهدفة في الترويسة ❖

.ضع الكلمة المفتاحية في مقدمة الفقرة األولى من المحتوى❖

.”انقر هنا“، وال تستخدم الرابط ”معدات رياضية“عندما تضع روابط من مواقع خارجية، ضع الكلمة المفتاحية في منقور الرابط، مثال، استخدم الرابط ❖

.حاول التركيز على كلمة مفتاحية واحدة في كل صفحة❖

الخاصة بالصور، وفي  (<alt>)البديلة لذلك من المهم أن تضع الكلمات المفتاحية في النصوص.محتويات الصور الموجودة على موقعكالبحث ال يمكنها استيعابمحركات❖

.مناسبًااسمائها إن كان ذلك

(meta description)الخاص بالوصف  metaإضافة الكلمات المفتاحية إلى الوسم ❖
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إنشاء محتوى من الكلمات المفتاحية–9

.إن لم يكن في موقعك أي محتوى له عالقة بالكلمات المفتاحية التي اخترتها، فيمكن أن يكون ذلك مصدر إلهام إلنشاء محتويات جديدة

.في محركات البحثاك حاول أن تركز في كل صفحة على كلمة مفتاحية مختلفة، وال تستخدم الكلمة المفتاحية نفسها أكثر من مرة حتى ال تجد نفسك تتنافس مع محتو

التحقق من الكثافة المفتاحية–10

كلمة، وظهرت الكلمة 1000مثاًل، إن كان عدد كلمات التدوينة يساوي . المقصود بالكثافة المفتاحية هنا، كثافة الكلمة المفتاحية التي اخترتها نسبةً إلى مجموع عدد كلمات المحتوى

%.1مرات في المحتوى، فهذا يعني أّن الكثافة المفتاحية هي 10المفتاحية 

.Keyword Density Checkerهناك عدة أدوات لحساب الكثافة المفتاحية، منها األداة المجانية

http://www.visiospark.com/keyword-density-checker/
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متابعة ترتيب موقعك–11
لمفتاحية ال تتوقع أن يتحسن ترتيب موقعك في صفحات البحث عن الكلمات ا

ألّن هناك عوامل كثيرة تأخذها محركات. التي حددتها بين ليلة وضحاها

لذلك . االبحث في الحسبان، والكلمات المفتاحية ليست إال عاماًل واحًدا منه

.تحلى بالصبر وال تستعجل

لتتبع ترتيب موقعك في جوجل ranktrackrيمكنك استخدام األداة

م هذه كما يمكنك استخدا. ويوتيوب، سواء على المستوى المحلي أو العالمي

.  لبلداألداة في تتبع الترتيب بحسب المدينة والمنطقة والرمز البريدي وا

.CSVأو  PDFويمكن تصدير بيانات الكلمات المفتاحية على هيئة تقارير 

 googleهذه األداة مدفوعة، يمكنك االستعاضة عنها باألداة المجانية  

search console التي أشرنا إليها أعاله.

https://ranktrackr.com/
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أخطاء في اختيار الكلمات المفتاحية
:أثناء اختيار الكلمات المفتاحيةالسيوفي هذه الفقرة سنسرد بعض األخطاء التي يقع فيها أصحاب المواقع والعاملون في مجال 

مات الُمطّولة هو استهداف الكل.حيث يبدؤون بالكلمات التي عليها بحث كبير خالل الشهرهذا الخطأ عادة ما يُرتكب من قبل المبتدئين،:الكلمات األكثر بحثا على جوجلاستهداف1.

.الحل األنسب واألسهل للمبتدئين والشركات الصغيرة

صفحات أكبر عدد ممكن من الكلمات المفتاحية فيالحقيقة هذا شائع جدا، البعض يحاول حشوفي:تقدمهليست ذات عالقة بالمحتوى الذياستهداف كلمات مفتاحيةمحاولة2.

.الكلمات المفتاحية ذات الصلة بمحتوى الصفحةموقعه، تجنب هذا األمر، واختر

حية عليها تنافس حاول أن تخصص بعض الوقت للبحث والتنقيب عن الكلمات المفتاحية، حتى ال ينتهي بك األمر إلى اختيار كلمات مفتا: التخمين غير المدروس للكلمات المفتاحية3.

.شديد، أو ليس عليها إقبال على محركات البحث

يراقبون البعض يركزون على جوجل وحسب، فتراهم يحرصون على وضع الكلمات المفتاحية في األماكن المناسبة، و:نسيان المستخدم والتركيز على خوارزميات جوجل وحسب4.

.كثافتها، ويُراعون كل شيء، إال العنصر األهم، وهو المستخدم الذي سيطالع المحتوى في نهاية المطاف

ّن األهم هي نة، وينسى أالبعض يبالغ في مراقبة الكثافة المفتاحية، وتراه حريًصا على أال تقل نسبة الكلمات المفتاحية من مجموع المحتوى عن نسبة معي:الهوس بالكثافة المفتاحية5.

.المتبقية من المحتوى% 99

اقتناء معدات “، فهذا ال يعني أن تهمل الكلمات المفتاحية األخرى من قبيل ”شراء معدات رياضية“إن كان أكثر الناس مثاًل يبحثون عن :إهمال الكلمات المفتاحية المقاربة والبديلة6.

.صفحةففي كثير من األحيان تكون الكلمات المفتاحية الثانوية مجتمعة عليها إقبال أكثر مجتمعةً من الكلمات المفتاحية الرئيسية لل” شراء معدات للرياضة“أو ” رياضية

.قبل أن تبحث عن كلمات مفتاحية جديدة، ال تهمل الكلمات المفتاحية التي تتفوق فيها على منافسيك حاليًا بالفعل: إهمال كلماتك المفتاحية7.

ركز جهودك على اختيار الكلمات المفتاحية، ليس بالعمل السهل، ويمكن أن يستغرق الكثير من الوقت، لذلك عليك أن تحدد أولوياتك، وت:التركيز على الكثير من الكلمات المفتاحية8.

.العدد الكافي من الكلمات المفتاحية الذي يخدم أهدافك التسويقية



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الخامسة الجزء الثان   مصطلحات التسويق عبر محركات البحث .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

أدوات الختيار الكلمات المفتاحية

هناك عدد كبير من األدوات المجانية والمدفوعة التي يمكن أن تساعدك على اختيار الكلمات 

.المفتاحية، سنذكر في هذه الفقرة ثالثة منها، وكلها مجانية

Google Keyword Planner

Google Keyword Planner   هي أداة مجانية من جوجل يمكن أن تساعدك على اختيار

جوجل، الكلمات المفتاحية المناسبة إلنشاء حمالتك، عبر معرفة الكلمات الرائجة في محرك البحث

مطالعة حيث تساعدك هذه األداة على اختيار الكلمات المفتاحية التي تناسب نشاطك التجاري، عبر

مدى تكرار البحث عن الكلمات المفتاحية، ومدى تغير البحث عنها على مدار الزمن، وهذا 

.سيساعدك على تحديد الكلمات المفتاحية التي لها األولوية

.األداة مجانية، يكفي أن يكون لك حساب في جوجل الستخدامها



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الخامسة الجزء الثان   مصطلحات التسويق عبر محركات البحث .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

Google Trends

هي خدمة تقدمها جوجل، وتقدم  (Google trendsأو )مؤشرات جوجل 

نها الكثير من المعلومات المفيدة، مثل أكثر الكلمات المفتاحية المبحوث ع

هتمام كما يمكنك معرفة مستوى اال. على مستوى العالم، أو في منطقة معينة

.بكلمة مفتاحية معينة في منطقة محددة، وخالل مدة زمنية معينة

ث عن مثاًل، يمكن استخدام هذه األداة لمعرفة التوزيع الزماني والمكاني للبح

:”شراء سيارة“الكلمة المفتاحية 



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الخامسة الجزء الثان   مصطلحات التسويق عبر محركات البحث .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

Keywords Everywhere

Keywords Everywhere  هي إضافة يمكن تثبيتها في المتصفحChrome  أو

Firefox،هذه األداة تعرض لك حجم البحث عن كلمة مفتاحية معينة، إضافة إلى

ومعلومات عن المنافسة على ،(cost per click)بيانات عن الكلفة مقابل النقر 

.الكلمات المفتاحية

ستوفر ، أو معلنًا، أو مدونًا، فإّن هذه األداة المجانيةالسيوسواء كنت خبيًرا في 

بحث عليك الكثير من الوقت، تساعد هذه األداة على إيجاد الكلمات المفتاحية التي ي

أو  ’Install for Chrome‘يكفي أن تنقر على الزر  . عنها جمهورك بدقة

‘Install for Firefox’،وابدأ في استخدام األداة.
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مدي حداثة تحديث  المحتوي 

يفضل المحتوي الذي تم تحديثة مؤخرآ  google caffeineتحديث جوجل المعروف ب 

بشكل مستمر وخصوصآ فيما يتعلق بعمليات البحث الحساسة من الناحية الزمنية اي التي تتغير

واالبراز هذا العامل اصبحت جوجل تظهر تاريخ اخر تحديث للصفحة في نتيجة البحث 
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حجم تحديثات المحتوي

همية من مجرد تبديل تعد تحديثآ أكثر املةأهمية التعديالت والتغيرات بالنسبة لمحتوي الصفحة ككل هي ايضآ عامل ينظر اليه من قبل جوجل فعلي سبيل المثال اضافة او حذف اقسام كا

.الترتيب بين بضع كلمات

بروز الكلمة المفتاحية

كلمة من محتوي الصفحة يمثل اشارة مهمة لجوجل وتضعها في الحسبان100ظهور الكلمة المفتاحية المستهدفة في اول 

بروز الكلمة المفتاحية

وجود الكلمة المفتاحية في العناوين الفرعية

من الممكن ان يكون من العوامل التي تهتم بها جوجل ايضآ وهي تمثل اشارة جيدة  H2 & H3تضمين الكلمة المفتاحية التي تستهدفها ضمن العناوين الفرعية مثل وسوم 
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القواعد اللغوية و االمالء

كون المحتوي صحيحآ من الناحية اللغوية و االمالئية عالمة تدل علي جودة المحتوي 

ولكن هناك اختالف اذا كان هذا يمثل عامآل في ترتيب المواقع ام ال ولكن علي كل تدقيق 

المحتوي وتنسيقة بشكل مناسب امر جيد للغاية حتي بعيدآ عن محركات البحث 

جودة الروابط الصادرة من الموقع 

يعتقد العديد من متخصصي تهيئة المواقع لمحركات البحث ان اعطاء روابط جيدة لمواقع تقدم 

محتوي عالي الجودة يرسل اشارات الثقه الي جوجل 
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الوسائط المتعددة 

للغايةوجلمثل الصورة والفيديوهات وعناصر الوسائط المتعددة االخري تمثل اشارة الي جودة المحتوي داخل الموقع وهي من االشارات التي تهتم بها ج

عدد الروابط الداخلية في الموقعك التي تشير الي صفحة معينة 

للصفحات االخري علي الموقع بة وجود مجموعة من الروابط الداخلية في موقعك والتي تنقل المستخدم من صفحة الي اخري داخل نفس الموقع يشير الي اهمية هذه الصفحة بالنس

الروابط  المعطوبة 

جل في ترتيب المواقع تستخدم جووجود عدد كبير من الروابط التي ال تعمل داخل موقعك قد يمثل اشارة لمحرك البحث بان موقعك مهجور وغير فعال بالخورزمية التي تستخدمها

جودة الروابط بانواعها كعالمة جودة وثقة

القابلية للقراءة

ديم تجربة ليس هناك شك ان جوجل تقدر مدي اقبال المتابعين علي قراءة محتوي الموقع للقراءة وتهيئتة لتق

ية للقراءةقراءة ثرية وممتعه وسهلة وتستخدمه جوجل لتعطيك بعض االحصائيات بخصوص مستويات القابل
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روابط التسويق بالعمولة 

دد كبير روابط التسويق بالعمولة في حد ذاتها ال تضر الترتيب الخاص بك ولكن اذا كان لديك ع

جدآ منها فان الخوارزمية الخاصة بجوجل سوف تولي اهتمامآ اكبر لبعض عوامل الترتيب 

االخري حتي تتاكد ان موقعك ال يتمحور بشكل كامل حول روابط التسويق بالعمولة فقط

االخطاء في االكواد البرمجية

قد يكون اشارة الي ان موقعك منخفض  HTMLوجود العديد من االخطاء مثل اخطاء 

.الجودة
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 URLطول عنوان 

الطويلة بما يزيد علي الالزم قد تحلق ضررآ بظهور موقعك في محركات البحث URLفان روابط  Search engine journalتبعآ لموقع 

تصنيف الصفحة 

.ذات صلة ام ال ومكونتها من العالمات التي تهتم بها جوجل ايضآ تصنيف الصفحة ومدي مالءمتها لهذا التصنيف 



وع  بإنشاءقمت كةبأنشاءالخاصمشر جمةوخدماتومبيعاتتسويقشر مجةالب  وعت   جدد وتعددت المشاري    ع وأضافت مجروبالت   باسموالبر شر
ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة .هم الباشمركتب 

.1985مرصية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمرصية الجنسية 

 
.نشأت ف

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

 
.وعدة شهادات أخرى ف

مجة باسم الت   جروب جمة والبر
كة تسويق ومبيعات وخدمات الب  وع  الخاص بأنشاء شر وعت   جقمت بإنشاء مشر دد هم وتعددت المشاري    ع وأضافت مشر

ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة  .الباشمركتب 

  سنواتطوال
 
  تدريبيةدوراتعدةعىلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالًبةكون

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف عىلحصلتأيضا ,ةاإلنجلب  

.األعمالإدارةماجستب  
  ماشعان

  ساعدتن 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممب   شي    عبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكبر تأسيسهوحلم     تعليميةخب 
 
.التجاريةالمشاري    عإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممرصف

ة مجيةللخدماتجروبالت   مشاري    عاحدىىهالباشمركتب    بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,البر
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالشر

لمنطقةالتسويق 
ق ةخاللمنالخليجدولواألوسطالشر .المحدثةالعالميةالموادوأحدثالمهنيةالخبر
كاتواالداريةالتسويقيةواالستشارات ,التسويقيةالحلولتقديم ىللشر ةالكبر .الزمننسابقمعناالناشئةوالمشاري    عوالصغب 
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