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, ولكمن فم  وتتامد الضد مر ة للمعلوممدتالرئيسم المصمدر هم  أ مناالنترنت  يعد    

ت  إال بمعع  المسمدة ة ممن لكم  الادئمم ممن  المعلوممدت ال  ممن هماا ااإلستفدرة 

همية معرفة طمر  التعدممم ممح مضمرب العضمث لاد أظار تمضركدت العضث , وبدلتدل  

 بصمو ة معسم ة  وْيُهاا الكتدب ةملية الس م نترنت ,  تادوللكم من  ستخ م اإل بدلاسعة

والتركيمز   ه  ال ر  الت  تسدة  ف  استق دب الزوا  لموتعم بوصفاد واح ة من أ

ت التم  وأهم  ادروا Keywordsةلى العادصر المامة فياد مثم الكلممدت المفتدحيمة 

, كممد   Google Keywords tool planner ف  هاا المجمدل مثمم  مكن استعمدلاد

ممح التركيمز ةلمى  حترافية العضث بصو ة إجراء ةملية كيفية إ  ضًا تادول هاا الكتدب أ

الغمر  ممن هماا الكتمدب همو إة مدء وبدلتدل  فإن  مد أمكنمثلة الشرح بواس ة اد

ن ونأمم أ وكيفية اإلستفدرة مااد   سالةبصو ة  ةن ةملية السيوفكرة جي ة القد ىء 

 الغر  المرجو ماه . كتدباد   لع 
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  ه الى كمم ,كمد نا  ةد تادنا ي هاا الجا  المتوا ح إلى أمادتاد الالت  سارن ف     

فلام  مامد  بتشجيعا  ومالحظدتا  الثرةا ن رةموند ص تدئاد المن ةلماد حرفًا والى أ

 .جز م الشكر

 : قال جعانى         

 (( . ولئن شكرمت ألزيدنكم)) 
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 ضث هو ةعد ة ةن موتح  سدة ب ةلى إ جدر المضتو دت الت  تام  ةعرمضرب الع

ن ل  إ ج ًا دت العضث تصعح ةملية العضث ف  اإلنترنت صععةنترنت ومن رون مضركاإل

  Google  مضرب العضث العمال  :شار مضركدت العضثو من أتكن مستضيلة ,

 .bingومضرب العضث 

 

 

Google 

بضثم  ف  صو ة مشروع  Google ، كدنت ب ا ة شركة6996   اد ر من ةدم ف       

ذل  حيامد كدند طمدلعين  قوممدن سيرج  برن ،وه وسرةدن مد شد ب في ال ي بيج ب أه

 . سدلة ركتو اة بجدمعة ستدنفو ر بوال ة كدليفو نيد االمر كيةبتضضير

تح الو ب من شمأنه الاي  قوم بتضليم العالتدت بين موامضرب العضث فتر د أن إلق  

لاتدئج العضث أفضم من ذلم  الماي تموفره أي أسمدليب متععمة بدلفعمم  ًاأن  وفر ترتيع

والت  تقوم بترتيب الاتدئج حسب ة ر مرات ظامو  المصم لح الماي  مت  العضمث ةامه 

صفضدت م الت  تتضمن  وابم  الأن تتادع "بي ج" و"برن" إما لق ومن  راخم الصفضة

بعمليمة العضمث، تمدم  ًاصلة م ه  الصمفضدت ادكثمر ا تعدطم تشير لصفضدت أخرى ذات

كالهمد بدختعد  فر يتامد كجمزء ممن ال  اسمدت التم   قوممدن بامد، وممن  م  و معد 

تم  تسمجيم ملكيمة  6997سمعتمعر ةمدم  65وف   ,أسدس مضرب العضث الخدص بامد

google.com  ةلى مسمتوى  ًاتم حدليد المضرب االكثر استخ امتوو ع  مضرب العضث

 العدل  .
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ستخ ام مضرب العضمث ر نتدئج العضث ةن كلمة كمعيوتر بإظاتُالصو ة ف  ادسفم     

مد لم  تكمن -ن نتدئج العضث ف  الصفضة االول  م ةشرة نتدئج تظار مد  ةدرةتوتم ,

توتم أو أي مضرب بضث آخر ف  شمكم  ةلى-ةالندت متعلقة بمو وع العضثهادل  إ

ذا إ,ند تضدف الياد صو  وبعم  الخمرائ  حيد, أصغير للعادو نة ووصف ةادو ن  ئيس

ن  ظار موتع   من مثالَ فأنت بضدجة د كدن موتع  متخصص ف  مجدل الكمعيوتر

اف  دن زوا  لموتع  وبدلتدل  تضقيق اهم  تدئج العشرة االوائم حت  تتضصم ةلىالا

االولم  او جمة  ضمغ ون ةلمى الاتي  عتت أن مستخ م  مضركمدت العضمث ال  اسدت أ

فربممد ال مد الاتمدئج الالحقمة أ الثدنية او الثدلثة و بمد الرابعة والخدمسة وحت  العدشرة

ظار موتع  ف  مق مة نتدئج العضث تتضح أهمية أن   ومن هاد  ضغ  ةلى  واب اد

 كم   ظامر موتعم   ممن الاتمدئج العشمرل فددمر بمثدبة الضيدة أو الموت لموتع  و

موتع   و مكمن تضقيمق ذلم  بواسم ة ممد  عمرف   االوئم فدنت بضدجة ال  تضسين 

  ادتشاد ف  بدت  صفضدت هاا الكتدب.الت  سوف ن السيوبعملية 
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 Search Engineهمم  إختصممد  للمصمم لح االنجليممزي    SEOأو سمميو  كلمممة

Optimization  والماي  عامم  تايوممة وتضسممين المواتممح لتظاممر فمم  مضركممدت العضممث

 بصو ة افضم .

 

ستعمدل جميح ال ر  الممكاة لإلةمالن ةمن موتعم  والضصمول ةلمى اإلشاد  هو إ

هادل  بع  المواتح الت  توفر ل  مثم هاه الخ مة مقدبم ممررور المز   من الزوا  

 ممرًاباماه ال ر قمة أ , ت   ع و الضصول ةلى المز   من المزوا  معين ت   كون مدر د 

ا ن تضصم ةليا  ممن ن الزوا  التكمن ف  أولى ولكن المشكلة جي ا من الوهلة اد

دل  غيمر مفيم  ن ين وبدلتمزوا  غيمر مسمتا ف هم   ةعمد ة ةمن  شاد خالل ةملية اإل

زمايمة  مضم ورة و مكلمف  ن الضصول ةلى الزوا   كمون لفتمرةلموتع  ندهي  ةن أ

 ن ةملية اإلشاد  ال تتضممن من ادشكدل دا ضد كمد ان موتع  ال  تضسن  بأي شكم 

 . أي تغيرات ةلى موتع  إجراء 
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تتميز ةملية السيو ةن ةملية االشاد  بجلعاد للزوا  المستا فين والماتممين بمضتموى   

بجماب المزوا  الما ن لم  ا  اهتممدم بمضتموى موتعم   موتع  , فعملية السيو تقوم

 رائمةوذات نتدئج وبدلتدل  أكثر فدئ ة للموتح , كمد ان ةملية السيو ه  ةملية مجدنية 

  .ه  ةعد ة ةن ةملية تضسين رائمة ومستمرة للموتحسدس ن ةملية السيو ف  ادد

 

تصمي  وت و ر موتمح انترنمت ذو تصمايف جيم  فم  صمفضدت نتمدئج مضركمدت  -6

 العضث.

االنترنمت و مضركمدت العضمث بمعامى  موتمحونوةية الضركة  بمين  تضسين كمية -2

 المعا . تحومتسايم الوصول الى ال

 للموتح . تضسين ةملية التسو ق -3

بغر  الضصول   ن الموتحو حاف مضتو دت مت  ةملية التايوة للموتح بإ دفة أت     

ةلى ف  نتدئج مضركدت العضث, مثال  الظاو  ةلمى الصمفضة االولمى فم  ةلى ترتيب أ

نتدئج العضث ةن كلمة أ اشتد ن وبدلتدل  الضصول ةلى المز   من الزوا  لموتع  ممد 

فم  المسمتقعم ممن خمالل ل  تضصيم المز   من اال بدح دوبدلت ضمن إنتشد  موتع  

فام  , لفا  أمثم للسميو ال بم  ممن اإلةالندت مثال فكم ش ء كمد ترى مربوط بدلزوا 

 , بصفة معس ة  مد الاي  ض ث ةا مد تجري ةملية بضث؟كيفة ةمم مضركدت العضث ,

و مدت ةلم  االنترنمت المضت  قوم مضرب العضث بتفتيش جميح ةا  بضثاد ةن ةعد ة مد 

 أسدسميين   مفاومين لاد ةالتة بدلععد ة الم خلة  بادءً ةلى ضثومن    اة دء نتدئج ب

 .(Authority)والثقة  (Relevance)همد  الصلة 
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Relevance

وال بتضليمم كدفمة  قموم مضمرب العضمث أةا  القيدم بعملية بضث ةلى مضرب بضمث     

و ت  ز د تاد وبع  ذلم   قموم بإختيمد  الصمفضدت ذات الصملة  أاالنترنت الت  صفضدت 

العالتة ادكثر بدلععد ة الت  ت  العضث ةااد بامدءً ةلم  ةم ة ةواممم ماامد كيمف تممت 

 تعدطاد بمو وع العضث ,وفم  جمزء ممن د وتكو  هد من تعم صدحب الموتح وإكتدبتا

دت بامدء ةلمى صمفضوةر  كم هاه الالثدنية  كون مضرب العضث تدر ا ةل  تصايف 

 رخله المستخ م.  تعدطاد بدلاص الاي أإ

مضركمدت العضمث لامد القم  ة ةلم  "فام "  ن هادل  ش ء ةلياد أن نعيه هاد وهو أ   

فضتمى اجمراء تغييمرات طفيفمة ةلمى ةعمد ة العضمث  اللغو ة والمعاو ة للاص لة ال ال

 مكن أن تغير من نتيجة العضث ولكن هاه الق  ة ةلى الفا  مض ورة وف  كثير من 

ةن إستيعدب ممد  ر م  المسمتخ م أن  عضمث ةامه, وفم  ادحيدن  عجز مضرب العضث 

بع  المرات ت   لجأ المستخ م المى تغييمر الععمد ة التم   عضمث بامد بعم  أن تكمون 

وبدإل دفة المى الاتمدئج التم   الععد ة االولى ت  فشلت ف  الوصول به إلى مد  ر  ه ,

بدة دئم  نتمدئج بضمث لامد بععد ة العضث سيقوم مضرب العضث ا ضمد   تعدط معدشرلاد إ

هماه الاتمدئج ةلمى انامد اتتراحمدت ممن ناظمر إلمى  مكن ان  ا تعدط بدلععد ة الم خلة

تفدةم هاه االروات مح المسمتخ م بغمر  جعمم مضرب العضث ممد  ظارند لاد م ى 

  ةملية العضث سالة وفعدلة مد أمكن .

authority

و مضتواه ,  ت  التععير ةمن  و  قة مضرب العضث ف  موتع إةتمدر ة أ ه  م ى       

ال  موتع  من مواتمح اخمري,  مكمن أن  اب  المؤر ةوبادءً ةل  ة ر الر هاه الثقة 

ناد مؤشر لم ى  قة هماه المواتمح فم  موتعم  , ناظر الى ةملية الرب  هاه ةلى أ

كثمر ةلمى جمورة الموتمح , لمعيد  الوحي  فمضرب العضمث  ركمز أولكن الكثرة ليست ا

فمثال  ع   الراب  الصدر  من جاة معتعمرة   جامة حكوميمة , ماظممة غيمر  بضيمة, 

ةية ,...الخ ( تقيمًد اةلى من الصدر ة من جاة اتم اةتمدر ة كموتمح انشمأ شركة صاد

والثقة ماممة جم ا لمضمرب العضمث فمدلمواتح ذات الثقمة  ح  ثد من جاة غير معروفة 

 .  االكعر لاد ادولو ة ةا  مضركدت العضث 
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Keywords

التمم   قمموم المسممتخ م   أو الععممد ة  همم  الكلمممة  keywordsو الكلمممة المفتدحيممة أ

ختيمد  الكلممة  مد  ر   العضمث ةمن مو موع معمين , إب عدةتاد ةلى مضرب العضث ةا

 أنمه  المفتدحية المادسعة سوف  وفر الكثير من الوتمت والجام  ةلم  المسمتخ م كممد

 كثر ا تعدطد بدلمو وع المعا  .نتدئج بضث افضم وأ للوصول الى أ ضًا   ؤري

 

ةوامم تتعلق بدلكلمة المفتدحية  الختيد  الكلمة المفتدحية المادسعة الب  من فا  ا بعة

: 

  .نص الكلمة نفساد -6

  .تكرا  استخ ام هاا الاص من تعم المستخ مين االخر ن -2

 م ي ا تعدطاد وةالتتاد بمو وع العضث. -3

 م ي المادفسة ةل  الكلمة المفتدحية نفساد.  -4

 :المثدل التدل   وسح لااه العوامم لاتأمم لفا  أ

وةلم   فم  السمعور ة ن طد     ر   شمراء  سميد ة تو وتمد مسمتعملة لافر  أ

نتمدئج العضمث ال  مضرب العضث  توتم تدم  بإرخدل كلمة سيد ة, سيج  طمد   أن 
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ن نتدئج العضث ستكون ةن موا يح لاد ر جة   من ةملية العضث دتتفق مح الغر

 لعدب سيد ات.بمو وع العضث , صو  سيد ات , أ تةمن العال
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 لك  نفا  لمدذا تدم مضرب العضث بعر  هاه الاتمدئج لااظمر أوال المى كلممة العضمث 

 سيد ة  قوم مضرب العضث بدالخا ف  االةتعد   الث ةوامم مامة تخص الكلمة .

 .م ي تكرا  استخ ام هاه الكلمة ف  مضركدت العضث  -6

 .الموجورة ف  االنترنت بكلمة العضث سيد ةةالتة الصفضدت  -2

 المادفسة وه  م ي تكرا  استخ ام الكلمة ف  مواتح االنترنت . -3

لااه العوامم تد ير مختلف ةل  نتيجة ةملية العضث فللكلمة المستخ مة سيد ة حجم  

أي أن هادل  الكثيمر  تكرا  كعير حيث  ت  ت اول هاه الكلمة بكثرة ف  ةمليدت العضث

شخدص الا ن  عضثون ةن موا يح تتعلق بدلسيد ات و ستخ مون هاه الكلممة من اد

ف  ةمليدت بضثا  فاادب من  عضث ةن صو  أح ث السيد ات و هادب من  عضث ةن 

أي أن هادلم  الع  م  ممن الموا ميح المتعلقمة بدلسميد ات سعر سيد ة معياة وهكاا 

 و ممد  عمرف بدلمادفسمةوهماا هم  سميد ة والت   ت  العضمث ةاامد بواسم ة الععمد ه 

الن نتمدئج  وبدلاسعة لععد ة سيد ة فإناد نقول ان لاد مادفسمه ةدليمة وهماا أممر سم ء

ممن ةالتة كدفية تمكن مضرب العضمث صلة أوتوج  أ ضد ال ,,   العضث لن تكون رتيقه

.  الرب  بين كلمة العضث والغر  الاي  ر  ه طمد   وهمو شمراء سميد ة مسمتعملة 

   فإن إستعمدل كلمة سيد ة بغر  الضصول ةم  نتدئج بضث تتعلق بشراء سيد ة لال

 ل   كن خيد ا صدئعد من جاة طد   .مستعملة 
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شمراء سميد ة  تعم  م ةعمد ة العضمث لتصمعح كدلتمدل :  طد   ب ف  المرة الثدنية تدم 

 :تو وتد مستعملة وظارت الاتدئج التدلية 

 

 

 

 

  



  ( للمبتدئينSEOساسيات السيو )أ

 

   14 

 

 

العضث كدنت اكثر ا تعدطد بغر  طد   الناد كدنت اتم تادفسية وأكثر هاه المرة نتدئج 

صلة حيث أن استخ ام هاه الععد ة اة مى مضمرب العضمث فكمرة أفضمم ةممد  ر م  

طد   العضث ةاه  ولكن ال  زال هادب مشكلة فاتدئج العضمث اظامرت سميد ات تو وتمد 

فة كلممة السمعور ة مستعملة لكن ف   بل ان اخري غير بل ه السمعور ة فقمدم بد مد

 واخيرا حصم ةل  مد كدن  ر   من نتدئج .
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كلممة سميد ة الممرة االولم  الت  تدم باد طد   اوال لاع  المى وكتضليم لااه العملية 

الن هامدب الكثيمر ممن المواتمح التم  تمتكل  ةمن  وح هد كدنت ل  اد مادفسمة كعيمرة 

وللموا ميح التم  تتادولامد هماه المواتمح ةمن السميد ات  اولو مة اكثمر ممن  السيد ات

دنه  مت  العضمث ةمن تلم  الموا ميح بصمو ة أكعمر ممن الاي ا اره طد    المو وع 

 وهاا امر غير جي   ةلى الرغ  من حج  الاتدئج الكعيمر -شراء سيد ة-مو وع طد  

    فة بغر  العضث .صلة أوةالتة  عيل  اد   الناد كدنت كلمة ةدمة ج ا و

 

ف  المرة الثدنية كدنت الاتدئج اكثر ةالتة بدلغر  الاي ا اره طد   الناد كدنت تتض ث 

ضث كدنت افضمم ممن ن ةعد ة العةلى الرغ  من أ ةن بيح سيد ات تو وتد المستعملة 

ن العالتة ل  تكن كدفية الناد لم  تدخما العلم  فم  الضسمعدن وهمو الععد ة االولى إال أ

ل ول اخرى مثم مصر ومثم هاه الاتدئج  ما  ف  هاه الضدلة الن  الاتدئج أتت  ةدمم

ليس لاد فدئ ة كعيرة ل د  , وف  نفس الوتت تلت المادفسة نتيجمة لتضمييق ن مد  

 العضث , كمد تم الضج  .

ف  المرة الثدلثة كدنت العالتة بين نتدئج العضث موافقة للغر  الاي ا اره طد   الن 

ممد سام ةلى مضرب  كثر تض   ا من الععد ات السدبقة أي لاد صلة أكعرنت االععد ة كد

 . العضث معرفة مد هو الاي  عضث ةاه طد   بدلتض   
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لمسمتخ م ن استخ ام ةعد ة بضث مض رة بع  الشيئ من تعم امن المثدل نالحظ أ

كثر مالئمة لغر ه الاي  عضمث ةامه وهماا ممد  جمب ةليم  أفضم او أتؤري ال  نتدئج 

فعم ل ان تقموم  اخاه ف  االةتعمد  كصمدحب موتمح ةام  انشمدء مضتو مدت موتعم  ,

والتم  تععمر ةمن   ف ةعد اة ةدمة ةليم  بدسمتا اف الععمد ات االكثمر تض  م ابدستا ا

بز درة نت ال تقوم فق  مادسعة أ مفتدحية ب كلمدتبإختيد  , وأنت  المضمون بكم رتة

نت ا ضد تقموم بدسمتا اف المزوا  المعامين ففم  بعم  ة ر الزوا  لموتع  و لكن أ

كن تضقيقه من خالل تقايدت وكم هاا  م االحيدن تكون المسألة نوةية أكثر مااد كمية 

 السيو .

   مكن ان نقس  ةملية استخ ام السيو بدلاسعة لصدحب الموتح الى  ال ة مراحم :

1  

 

ف  الع ء ةلى صدحب الموتح ان  ضح نفسه ف  مكدن المستخ م الن موتعه فم    

همم الموتمح  لعم  مد الاي  عضمث ةامه المزوا  ؟  ,المقدم االول  ستا ف المستخ م 

 ضسمن كيف  مكن أن   غعدت الزائر المستا ف؟ مدلاي  فتر  بدلموتح ان  ق مه ؟

وةليمه أن   الت   مكمن إ مدفتاد للموتمح لتضسمن مامه؟ه أكثر؟ مد ه  ادشيدء عموت

 جيب ةلى هاه ادسولة وغيرهد من وجاة نظر الزائر ال من جاته هو دن الزائمر همو 

 المعا  بااا الموتح.

2

بادء ةلى المعلومدت الت  تضصم ةلياد صدحب الموتح من المرحلة االولمى    

تتكون ل  ه فكرة جي ة ةن الكلمدت الت   بمد  ستعملاد المستخ م ككلممدت 

, حيث ةليه أختيد  الكلمدت الشدئعة االستخ ام ةلى مضركدت العضث  مفتدحية 

ممدت المفتدحيمة كمد ان هادب الع    من االروات الت  تمكامه ممن تقيمي  الكل

 Google trendsوموتح   Google ADWordsالمختلفة مثم موتح 
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 Google trends 

التغير ف  مع ل العضث ةمن الععمد ة  قوم هاا الموتح بدة دئ  بيدندت تتعلق بم ى  

الم خلة لفترات مختلفة من الساة كمد  قوم ا ضد بتصمايف الم ول  ذات العضمث االكثمر 

 سواءً ةلى المستوى االتليم  او العدلم .ةن الععد ة الم خلة 

 Google" ةلمى   hotspotتضميمم "التمدل  تمامد بدلعضمث ةمن  الععمد ة ف  المثمدل 

trends الاتدئج ةلى الاضو التدل  : وكدنت 
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وتح بدة دئ  معلومدت تتعلق بمم ى اسمتخ ام هماه الععمد ة فم  م قوم هاا ال 

مضرب العضث توتم والتغيمر الضدصمم فم  كميمة العضمث ممح المزمن كممد  و مح 

ذات االستخ ام االكثر للععد ة كمد  ر   ا ضد ةمليمدت االت د  االتليمية او العدلمية 

مضركدت العضمث كثر ا تعدطد بمو وع العضث وم ى إنتشد  استخ اماد ف  العضث اال

. 
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 Google Adwords 

الم خلة , حيث   قوم هاا الموتح بإة دئ  بيدندت تتعلق بم ى استخ ام الععد ة  

 قوم بإةالم  بمتوس  العضث الشاري ةن الععد ة الم خلة كمد  علم  ا ضد بم ى 

المادفسة بين هاه الععد ة والععد ات ادخرى , للتو يح تماد بدلعضث ةن الععد ة 

 وحصلاد ةلى الاتدئج التدلية :  androidالتدلية : 

 

 

تمح بمتوسم  ةمليمدت العضمث  علمامد المو  androidبدلاسعة للكلمة الم خلة 

لكلممدت س  ةمليدت العضث الشاري بدلاسمعة الشاري , كمد  خعرب ا ضد بمتو

ذات صلة او ا تعدط بدلكلمة االصلية فمثال بلغ متوس  العضث الشاري لععمد ة 

ةملية بضث كمد  علماد ا ضد بمدن لامد ر جمة تادفسمية   android  570تضميم 

  عيفة .

بدستخ ام مثم هاه االروات  مكن المقد نة بين الكلمدت المفتدحية المختلفة 

ةا  المقد نة بين كلمتين مفتدحيتين لامد نفس ومن    اختيد  الكلمة االمثم , 

تج   واجد اكثر من الععد ة    iphone caseال اللة تقر عد نج  ان ةعد ة مثم 
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iphone caeses    استخ ام الععد ة االولى  ع   وبدلتدل  فدن بصيغة الجمح

ضقيق تافضم من الععد ة الثدنية ممد  ؤري الى تضسين موتع  وبدلتدل  

 اه اف ةملية السيو .

ختيد هد واهميتاد ةلى الكالمدت المفتدحية وكيفية إ االن بع  ان تعرفاد

ن ن عق هاه المفدهي  دلاسعة لمضركدت العضث , لااظر ادن كيف  مكااد أب

 التدل  :ف  المثدل 

وم أوال قالخ وة ادولى ه  أن ت  ن  تر   ةمم موتح كرة ت ملافر  أ

لموتع  الكروي أي ن تصلح ككلمدت مفتدحية بإختيد  الكلمدت  الت   مكن أ

 كلمدت  مكن أن تستعملاد راخم موتع  , للضصول ةلى هاه الكلمدت 

ستج   س ةلي  ان تسأل نفس  ةن الموا يح الكرو ة الت   عضث ةااد الاد

  نتدئج أن الععد ات الت   ستخ ماد مرتدروا المواتح الكرو ة ت  تكون كددت  :

صو   معد ة الر دل والعد سد  , ج ول معد  دت كأس العدل  , صو  كر ستيدنو ,

ميس  , العث المعدشر  لمعد اة الاالل السعوري واالتضدر , ملخص معد اة 

  , تصفيدت كأس العدل  , رو ي , ج ول ال و ي االسعدنالمدنيد وهولا ا

حيدة االس و ة ز ن ال  ن ز  ان , أب دل او وبد,العر مرليغ, فضدئح بدلوتيل  ,

صو  ال ون , صو  العرغوث, سيرة حيدة ميس  ,ه ف كر ستيدنو ف  مرمى 

اال سادل , المرشضين للفوز بدلكرة الاهعية لااا العدم, ملف الفسدر ف  

التسعيادت ,أجمم اه اف بيليه, اجمم مراوغدت الفيفد ,رو ي االب دل ف  

فلو  اتياو بير ز, وكالء ز  ان , مد روند, ةصدم الشوال  ,  ؤوف خليف , 

اوال أن تفكر مثم فعلي   ...(تيمة انتقدل ميس  الى الر دل ,,خو خ  مياي  ز

 .مواتح الكرو ة وأن تضح نفس  مكدنا  تفكير زوا  ال

ةاه زوا  مواتح كرة  بتضليم  مد الاي  عضثن تقوم الخ وة االولى ه  أ

 دت أو صو  ن معظ  ةمليدت العضث تتعلق باتدئج المعد  الق م فاج  أ

والسير الاات  لالةعن و ؤسدء االن  ة وطرائف الالةعين وأوتدت المعد  دت 

نقوم  , بادء ةلى هاا التضليم كرة الق م رو ي االب دل وتضميم االه اف 

نقوم بو ح الكلمدت       ومن لمفتدحية التسدم الموتح بإختيد  الكلمدت ا

 : الج ول التدل   لاد كمد ف الت   عضث ةااد ف  القس  المالئ   المفتدحية
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 الكلمة المفتاحية لمحتويات القسم الكلمة المفتاحية للقسم

 

 اخعد  رو  دت كرة الق م

 اخعد  ال و  دت االو بية 

 اخعد  ال و ي االسعدن  

 اخعد  ال و ي السعوري 

 اخعد  رو ي االب دل

 نتيجة معد اة الر دل والعرسد نتدئج معد  دت كرة الق م

 سعورينتيجة معد  دت ال و ي ال

 

 رو ي اب دل او وبد

 ج ول رو ي االب دل 

 مجموةدت رو ي االب دل 

 ترةة ال و  نصف الاادئ 

 

 

 ج اول المعد  دت

 ج ول معد  دت ال و ي االسعدن 

 ج ول معد  دت ال و ي االنجليزي

 ج ول معد  دت ال و  القرنس  

 

 

 طرائف كرة الق م

 طرائف مو  ايو اسعشدل وان

اجمممم اللق ممدت مممن مالةممب كممرة 

 الق م 

 طرائف مد  و بدلوتيل   

 
 اخبار الالعبين

  روة نج  الر دل كر ستيدنو  وندل و

  اتب ميس الشاري معح العد سد

الفيمممرا ي سممميد اة سمممدمو م ا تمممو 

 الضمراء

 مجاوة الاج  المصري مضم  صالح

 
 صور الالعبين

 صو  كر ستيدنو  وندل و

 صو  ميس 

 صو  مضم  نو  الةب العمي 

 صو  مضم  صالح نج  الفيوال
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 نمه ةمن الشمكم المسمتقعل  للموتمح كممد أ هاا الج ول  ع ياد فكمرة جيم ة

و مضتو دتامد  , بعم  لالتسمدم أالضماف واال مدفة بدلاسمعة  سام من ةمليدت 

هاه الخ وة نع أ بدستخ ام تقايدت السيو الختيد  الكلمدت المفتدحيمة بدلاسمعة 

 Google  Keywords tool planner, فمثال بإستخ ام لالتسدم و مضتو دتاد 

أن استخ ام ةعد ة  أخعد  رو ي ةع الل يف جميم أكثر استعمداًل ممن  وج ند  

السعوري بدلرغ  من ان لاممد نفمس المعامى لماا تمامد ةعد ة أخعد  ال و ي 

بتع  م الععد ة ف  الج ول لتصعح أخعد   رو ي ةع الل يف جميم , وت  اتعدع 

 سلوب لعقية االتسدم ومضتو دتاد .نفس اال

أمد بدلاسعة الس  الموتح فال ب  ان  ععر ةمن مضتموى لموتمح كممد              

ةمدل  " ف  اس  الموتمح وتمامد بإختيمد :  فضم استخ ام الكلمدت المفتدحية

بادء ةلى الكلممدت  " الكرة دخعد  كرة الق م ونتدئج المعد  دت وصو  الالةعين

عم  االسم  نصمم المى وصمف المفتدحية والنه  ععمر ةمن مضتموى الموتمح , ب

ماد بعمم الوصف التدل  " موتح ةدل  الكرة دخعد  ونتدئج معد  دت الموتح و ت

ت الالةعين وطرائف كمرة القم م و أخعمد  وصمو الالةعين وتسجيالكرة الق م 

من المام  أن تعلم  أن  " ورو ي أب دل أو وبد  ح اث كرة الق م العدلمية وأ

وال  وصف الموتح  ختص فق  بمضرب العضث اي انه لن  رى من تعم الزوا 

ممن ان  كمون ب  للوصف ان  صمف بمضتو مدت موتعم  بكمم رتمة وال  مير 

 الً.الوصف طو 

بممد ان الموتممح  تعدممم مممح اخعممد  كمرة القمم م فمإن مضتو ممدت الموتممح       

التقد  ر وج اول المعد  دت كممد سيضم  صمو ًا تشممم ستشمم نصوصًد تض  

صممو  الالةعممين والمعد  ممدت كمممد  مكممن أن  ضتمموي ةلممى فيمم  وهدت تشمممم 

وهدت الفي  –أاله اف وماد ات الالةعين , المشكلة ف  المضتوي غير الاص  

ن مضركدت العضمث ال  مكاامد فام  مضتو دتامد د -وغيرهد  والصو  والفالشدت

بمدلقرب  وبدلتدل  ةا  ار اج صو  او في  وهدت ال اب  من ار اج مضتوى نصم 

 سدة  مضرب العضث ممن فامامد . بدلاسمعة للمظامر العمدم للموتمح  مااد ممد 

واالبتعدر ةن المعدلغة  وماظمًا  فضم ان  كون  الشكم العدم للموتح  بسي ًا

ف  استعمدل الصو  الفالشية واكموار الجدفمد سمكر عت حتمى  كمون مضتموى 

 شكمدلهاه المفدهي  خرجاد ب كملبت عيق  الموتح ص  قد لمضركدت العضث .

 : التدل   للموتح
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 نقدط  مامة تتعلق بعملية السيو : 

 Meta-Tags 

ضتوى  شفة وفا  متو يضية تسدة  مضركدت العضث ف  أ ه  ةعد ة وسوم

سمتخ اماد  سمدة  مضمرب العضمث ةلمى فام  موتع  بدلصو ة المادسمعة , وإ

 المضتوى العدم للموتح.

 JAVA-SCRIPTS: 

م اكوار الجدفد اسكربت ممد امكمن فام  تمؤري الم   جب التقليم من استخ ا

تسمدة  فم  ا شمفة ال د ز درة الزمن الالزم لتضميم صفضدت  الموتح كمد انام

مممن المضتو ممدت غيممر المفاومممة بدلاسممعة لمضركممدت  مضتو ممدت الموتممح فامم 

 العضث,و فضم استخ ام الاصوص فا  االفضم واالسرع من حيث اال شفة.

 URL   
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بمضتموى   أو صملة  جب ةلى ةاموان الصمفضة أن  كمون ذو ةالتمة لغو مة  

راخم أح   الصفضة  فمثال ف  صفضة تتض ث ةن تضميم سو  القران الكر  

  المواتح اإلسالمية نج  الراب  التدل :

WWW.ISLAMPATH.COM/DOWNLOAD-QURAN-MP3 

للجزء االحمر نالحظ أن هادل  ةالتة بين إس  الراب  و المضتموى الماي  

ا  مضتو دت الموتمح لى ف سدة  مضرب العضث ة تتضماه الصفضة  وهاا 

ب  ابمين اجمزاء المر –أستخ ام ةالممة  شفته بصو ة صضيضة , وبدلتدل  أ

ف  التعرف ةلى معاى  عتعر خ وة جي ة النه تسام مامة مضرب العضث 

 الراب  .

بصممو ة اسدسممية صممم  صممفضدت االنترنممت خدصممت  بضيممث تكممون موجاممة 

, ال تقم  بخم اع مسمتخ م  موتعم  وال  للمستخ م وليس  لمضركدت العضث

تق  بعر  مضتو مدت لمضركمدت العضمث تختلمف ةممد تعر مه للمسمتخ مين 

احممرص ةلممى جعلممه مفيمم ًا وغايًممد  ,إجعممم موتعمم  ذو تصمممي  وا ممح كمممد

 لمعلومدت , ت  بكتدبة صفضدت تصف بو وح ورتة مضتو دت موتع  .بد
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 م/ المق ار ةعدس ابراهي : -

واح  للتكالوجيد وخ مدت الو ب مؤسس م ونة هد رسوفت م ون سوران  و

 جليمه  ا راء المضتوي العرب  حتم   قمف ةلمى و هدلو ب وت و ربالماتمين 

تمم  ة ةلمم  التاممدفس وفممتح بممدب التجممد ة ادلكترونيممة للشممعدب و كممون اكثممر 

 العرب .

 س ال دهر :ةعد م/ال دهر -

أنظممة تشمغيلاد أح  الم ونين العرب الماتمين بق مدع ادجامزة المضمولمة و

 ن  و   .ومتخصص ف  نظدم اد

 

 

 

 

 

 

 بعد اخذ انموافقة من انمؤنفين( ي من مححويات هذا انكحاب إاليجوس نقم أال )
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