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نس تجلب االموال من جوجل ادس مدونة على أفضل الحصول

  seo وتحسین  أیام٧والزوار من جوجل سیرش فى 
 مدونة تجلب الھدف من ھذا الموضوع ھو الحصول على أفضل

 أیام ٧ فى  seo  والزوار من جوجل سیرش adsensاالموال من جوجل 
من خالل بعض النصاح الھامة فى التدوین وكتابة 

ین عالقة موقعك بمحركات محتوى افضل وتحس
نس وتصمیم لبحث وكیف تربح اكثر من جوجل ادسا

 مدونة یمیزك عن باقى المدونات وكیف تجلب الزوار
traffic من المنتدیات والمواقع االخرى .  

   اختر مجال متخصص جدا لمدونتك/ الیوم االول 
من الممكن ان تكتب فى موضوعین مختلفین او ان لك 

مدونتك مثال تكتب فى االفالم واحدث ھدفین مختلفین من 
االفالم ومثال احد االغانى وقد یكون لك رغبة شدیده فى 
الكتابة فى الموضوعین ولكن الحقیق ان الناس تثق فى 

المدونات والمنتدیات والمواقع المتخصصھ اكثر عندما تبحث 
زوار فى مجال معین وعلیك ان كنت تختر فة تخدمھا ان تختار مجال ضیق لتجلب ال

    عالى فى محركات البحث seoالمستھدفین لمدونتك وحتى تحصل على 
حیث ان محركات البحث تركز على محتوى المواقع والمنتدیات وان محركات البحث 

  على مدونتك او موقعك   trafficتعد الجالب االول لل 
قوم فمثال من یكتب عن احدث االفالم االجنبى ومن یكتب على االفالم االجنبى  فی

الشخص بالبحث عن احدث االفالم االجنبى فمن الطبیعى ان یظھر الموقع االول الذى 
  یكتب عن احدث االفالم االجنبى وھذا ما یسمى بالمجال المتخصص جدا لمدونتك 

  مھمتك الیوم 
  اكتب الموضوعات التى ترید الكتابة ولك خبرة فیھا ویمكن ان تفید الناس بھا 

  دیدفمثال جلب البرامج الج
  شروحات البرامج 
  كراكات البرامج 

    جدید مثال  pcالعاب 
  صغیرة    pcالعاب 

وھكذا وقم باختیار اكثر المجاالت التى تشعر انك فعال ترید الكتابة واالضافة المفیده 
  فیھا وكلما كان ھدفك ھو افادة الناس ھم ایضا سیفیدونك

  مع المدونین االخریینتواصل : الدرس القادم 
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  تواصل مع المدونین االخریین : درس الثانى ال
  

  المجال المتخصص لمدونتكارجو ان تكون استفدتم من الدرس السابق 
درس الیوم مفید ایضا وھو عن التواصل مع المدونین االخریین فى االنترنت وكیفیة 

  خلق عالقة جیدة معھم 
قیات جیدة قم بالبحث عن مدونات تكتب فى نفس مجالك ونفس النیتش اترك تعل •

  واترك انطباع جید لدى المدونین االخریین
قم بالبحث عن المنتدیات التى تكتب فى نفس مجالك الضیق وعلق واترك  •

  موضوعات وكما تعلم فان المنتدیات بیت الزوار
تحدث عن موقعك وم یمكن ان یضیف للمجال وھذا من شأنة ان یخلق الرنین  •

یضا ان یزید من الوصالت لمدونتك أنة ان والصدى حول موقعك او مدونتك وم
 seoویزید من ترتیبك فى 

  والیك بعض الممیزات لھذا الموضوع 
  

  الجمھور المستھدف افضل من الجمھور العادى فھو من یتفاعل مع موقعك  .١
ان تخلق لنفسك مكان جید وسط المدونین االخریین مما یجعلك معروف ویزید  .٢

  trafficالزوار 
  ھذا المجال الذى ستكون متخصص فیھان تضیف قیمة جدیدة على .٣
 اھداء جمھورك شئ مجانى یجعلھوم یدعمونك  .٤
  

  :مھمتك الیوم یا بطل 
  ابدا مجتمع خاص بیك وبروفیل خاص بك فى االنترنت بھوایھ جدید وھى التدوین 

  شارك وعبر وابدى رایك فى العدید من المنتدیات والمدونات
  الدرس القادم العناصر الحاسمة
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  العناصر الحاسمة لكتابة افضل مدونة
  

الیوم قد وصلت للیوم الثالث من الكورس وعلیك ان تلقى نظرة على مدونتك لترى ان 
كانت تحتوى على العناصر التى ستحسن من عالقتك مع الزوار ومحركات البحث 

  والجھود التسویقیة لمدونتك
   على ما یحتاجونھ بسھولةوھناك مبدأ یقوم على ان تجعل من السھل للزاوران یحصلوا

  وھذه بعض العناصر التى یجب ان تحویھا مدونتك
  معلومات عنك وعن مكانك ومن انت وماذا تفعل 

  aboutصفحة لالتصال بك وصفحھ 
  برید الیكترونى لیسھل اتصال الزوار بك

 ال یھم ان كنت ال تعرف  share thisزر یجعل الزار یشارك معك فى المحتوى 
  تاجھالمھم انك تح

  تصنیف الموضوعات حتى یسھل على الزاور الوصول الیھا
  خانة البحث یسمح للزوار یسھل من البحث فى المدونة

  الروابط خارجیة تساعد الزوار على ایجاد حاجتھم وحل مشكالتھم
المحتوى یجب ان یحدث باستمرار وھذا ھو العامل الحاسم  وان كنت اھملت نقطة مثال 

  فال یھم
  :مھمتك الیوم 

  مراجعة تلك العناصر ترى ما تفقده منھا ویوجد شرح لكل منھا موجود فى المدونة 
  

  لمفقودةالوصالت ا: الدرس القادم 
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درس الیوم الوصالت المفقودة 
missing links  

 
تحدثنا عن الوصالت ھنا یعنى 

الوصالت التى تجلب الزوار وتزید 
seo  من مواقع ومنتدیات اخرى فان 

الت تعنى عامل حاسم فى ھذا الوص
رفع البیج رینك وتحسن عالقتك مع 
  :محرك البحث وسیكون الھدف االن 

  
 كیف تزید من تلك الوصالت  .١
 كیف تزید من الوصالت الحاسمة فى ترتیبك فى جوجل .٢
  

الوصالت تزداد من خالل ان تقدم محتوى جید واصلى یمكن لالخرین نقلھ مع ذكر 
  مصدرة 

  ان تقوم انت بنشر موضوعاتك مع وصالت لھا 
المدونین والمنتدیات التى تحدثنا عنھا فى الیوم الثانى یمكن ان تزید ایضا من 

  لینكاتك ووصالتك
ما ھى اللنكات الحاسمھ  ھى اللینكات التى تكون لدى مواقع ذات ترتیب عالى فى 

  جوجل 
   مواقع ذات عدد زوار كبیر ومواقع ضخمة ذات مصداقیة

  ویمكنك ایضا تبادل لنكات مع مواقع اخرى 
  ایضا ھنالك ما یسمى بادلة المواقع یمكنك اضافة موقعك او منتداك فیھ

   ادلة ٥االشتراك فى : مھمتك الیوم 
  كتابة موضوعات ونشرھا فى المنتدیات مع وصالت 

  
  المحتوى ھو الملك: الیوم التالى 
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  المحتوى ھو الملك: الیوم التالى 
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  المحتوى ھو الملك: درس الیوم 
  
وم وقد وصلنا الى الیوم الخامس فى الدورة من اجل مونة من اجل الربح من جوجل الی

وحتى االن ناقشنا النكات والموضوع المخصص لمدونتك و االضافات الحاسمة التى 
تزید من حركة المرور على مدونتك وربما تكون حصلت على تصمیم متمیز ایضا 

  ولكن 
جاح المدونات وھو المحتوى فان لم یكن الیوم سنتكلم على اھم مكون من مكونات ن

لدیك محتوى متجدد باستمرار سوف تفقد الزوار الذین تعبت فى جلبھم وھناك العدید 
  من المدونات التى بتدأ بمحتوى جید ومن ثم یذھب كل ھذا بمرور الوقت 

وبالتالى یذھب الزوار ایضا لذلك اذا كنت على استعداد ان توفر الوقت والجھد للتدوین 
  وااللتزام لنشر مقاالت بانتظام  فأبدا مدونتك وان لم تكن فعلیك بالتوقف االن

الكثیر من الناس ال یعرفون من این تجدون المحتوى الجید وانھم ال یثقون فى كتابتھم 
  ولكن الیك الحل 

  یجب ان تفكر باستمرار فى مصادر المضون والمحتوى الذى یھم مدونتك وزوارك 
  :ادر كثیر تشتمل على وبالتركیز ستجد مص

  
 البرید االلكترونى والمجموعات  .١
 المدونات االخرى .٢
 المشكالت التى تواجھ العمال وتواجھك .٣
 التعلیقات واالستفسارات على مدونتك  .٤
 جدید التطورات فى مجالك .٥
 

المشكلھ بس فى االسلكى الخاص بك كل ما ھو علیك انت تبقى الالسكلى فى الھوا 
  شارة تحسبا الى جدید او اى ا

  
  :مھمتك الیوم 

  خاص بالمدونة وتسمیھ  افكار التدوینات  PCان تكون على بعمل مجلد لدیك على 
وكل ما تاتى افكار تدونة تدرجھا فى المجلد وفى النھایة سیتكون لدیك ماده كبیرة جدا 

  للكتابة فیھا
  جعل التدوین عادة: الدرس القادم 
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  جعل التدوین عادة : درس الیوم
قد اقتربنا لنھایة الدورة وامل ان تكون قد استفدت جید من مكونات الدورة وبعد ان 

جمعا االمس افكار للكتابة واشیا یمكن الكتابة عنھا فأننا الیوم بصدد موضوع مھم وھو 
  جعل الكتابة والتدوین عادة لدیك

 تدخل واالن سنقوم بمقارنة صغیرة  بین مدونة تدخل علیھا فال تجد جدید وكل مرة
  علیھا ال تجد جدید ومدونة تدخل كل مره تجد جدید وكثیر فترید ان ترھا كلھا 

والیوم یجب ان تعلم ان التدوین كعادة یعود زوارك على عدد معین من التدوینات 
االسبوعیھ وھذا من شأنھ ان یرفع عدد زوارك والیك الخبر الھام ان كلما كان مدونتك 

الفضل لك ان یكون بھا عدد كبیر من المواضیع تعتمد على المحتوى یكون من ا
  والصفحات والمقاالت فانتا ال تقدم خدمة معینھ وانما مقاالت فیجب االكثار فیھا 

ان التدوین فى البدایة سیبدوا صعب وممل النك لم تعتاد علیھ ولكن مع الزوار والوقت 
یضا ان تاخذ ھذه سیزداد عدد التعلقیات والزوار وتجد متعھ فى الكتابة  ویمكنك ا

التعلیقات واالستفسارات وتجعل منھا موضوع مستقل ترد فیھ على االستفسارات 
  الزوار والیك خبر مھم 

انك فى اول شھر ستكون مضطر للكتابة یومیا فى المدونة حتى تجلب زوار وتجعل 
 تدوینات فى االسبوع ویمكنك ٣ او ٢لنفسك زوار معینین ویمكنك خفضھا بعد ذلك الى 

ى النھایة ان تكتب مره كل اسبوع او اسبوعین اال اذا كنت فى سوق تنافسى شدید ف
  حینھا لن تستطیع ذلك یجب علیك المنافسة على طول

  انظر معى الى االرقام التالیة 
  تدوینة ٥٢ تدوینة اسبوعیھ یعنى بعد سنھ سیكون لدیك  .١
  تدوینة ٣٦٥تدوین یومیا بعد سنة سیكون لدیك  .٢
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   تدوین فقط ؟٥٢ تدوینة ام مدونھ بھا ٣٦٥ونة تحتوى ایھما افضل مد
خصص وقت للتدوین اسبوعیا من ساعة الى ساعھ ونصف ویفضل : مھمتك االن 

  صباحا عندما یكون ذھنك صافى للكتابة
  
  

  
  
  
  

  النھایھ 
ان الھدف من ھذا الكتاب ھو خلق مجتمع متمرس فى التدوین وجعلھ مصدر 

معیشة وھذا من خالل افكار وتلمیحات یمكن اخر للدخل لیرفع من مستوى ال
  ال شخص ان یطبقھا ویستفقد منھا 

الھدف من ھذا الموضوع ھو الحصول على أفضل مدونة تجلب االموال من 
 أیام من خالل ٧  فى seo  والزوار من جوجل سیرش adsensجوجل 

بعض النصاح الھامة فى التدوین وكتابة محتوى افضل وتحسین عالقة 
محركات البحث وكیف تربح اكثر من جوجل ادسنس وتصمیم مدونة موقعك ب

 من المنتدیات trafficیمیزك عن باقى المدونات وكیف تجلب الزوار 
  .والمواقع االخرى 
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