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  ٢٧.........مقدمة عن جوجل أدسنس : ١خطوة 

  ٢٨........التسجیل بأدسنس : ٢خطوة 

  ٣٣...........الدخول إلى حسابك بأدسنس : ٣خطوة 

  ٣٥..........التعرف على واجھة أدسنس : ٤خطو 

  أشھار المواقع: الفصل الرابع
  ٤١..........أستعمل الیوتیوب فى أشھار موقعك :الجزىء األول

  ٤١..........أبدأ بتألیف كتابك األول :الجزىء الثانى

  ٤١..........أشھر مدونتك عن طریق الفیس بوك :الجزىء الثالث

  ٤٢..........عمل جروب على الفیس بوك :الجزىء الرابع 

  ٤٢..........الحصول على بیك رانك عالى :الجزىء الخامس

  ٤٣..........مصادر الكتاب
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عن الكتاب

ü  صمم ھذا الكتاب لیساعد القارىء للوصول للربح من األنترنت دون عناء فقد قمت
بتصمیم الكتاب بسھولة لكى یستطیع القاريء التدریج فى التعلم خطوة خطوة 

ü أنا من قمت بكتابة الكتاب بأكملة ولكنى قمت بكتابة معظم صفحاتة

ü  عرب أدسنس

نشأت جوزیف/ م  

  

عن الكتابمقدمة   

 
صمم ھذا الكتاب لیساعد القارىء للوصول للربح من األنترنت دون عناء فقد قمت 

بتصمیم الكتاب بسھولة لكى یستطیع القاريء التدریج فى التعلم خطوة خطوة 

أنا من قمت بكتابة الكتاب بأكملة ولكنى قمت بكتابة معظم صفحاتة
ü  فمن الغباء كتابة موضوع موجود مسبقا(:

ü وقد قمت بكتابة جمیع المصادر فى نھایة الكتاب
ü فى النھایة أتمنى التوفیق للجمیع

ü یسمح لك عزیزى القاريء بنشر الكتاب فھو مجانى
إذا واجھتك أى مشكلة فال تتردد بمراسلتى والكتابة لى على مدونتى  عرب أدسنس

  

صمم ھذا الكتاب لیساعد القارىء للوصول للربح من األنترنت دون عناء فقد قمت 
بتصمیم الكتاب بسھولة لكى یستطیع القاريء التدریج فى التعلم خطوة خطوة 

أنا من قمت بكتابة الكتاب بأكملة ولكنى قمت بكتابة معظم صفحاتةلست   
 فمن الغباء كتابة موضوع موجود مسبقا 

 وقد قمت بكتابة جمیع المصادر فى نھایة الكتاب
 فى النھایة أتمنى التوفیق للجمیع

 یسمح لك عزیزى القاريء بنشر الكتاب فھو مجانى
 إذا واجھتك أى مشكلة فال تتردد بمراسلت
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  مقدمة عن التجارة األلكترونیة: األولالفصل 

  
  المقدمة: الجزىء األول

  مدونة عالمیة ٣٠أشھر : الجزىء الثانى

  رجال أعمال شباب على األنترنت ١٠أغنى : الجزىء الثالث

  أنواع الربح المختلفة من األنترنت ومتطلبات العمل بھا: الجزىء الرابع  

  تأشن فیزوج /م
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  المقدمة

  
  بصوا یا جماعة أنا ھتكلم فى المقدمة دى بالعامیة وھشرح لیكم موضوع الربح اللى بنتكلم عنة فى الكتاب دة بالبلدى كدة

أنت بتعمل مدونة واللى مایعرفش یعنى أیة مدونة فھى عبارة عن موقع عادى بتقوم بوضع فیة مقاالتك ومنھا 

یجى أنت بتشترك بجوجل أدسنس وھى شركة تابعة لجوجل وھى تقوم بوضع أعالنات داخل مدونتك ولما الزائر 
  دوالر تقدر تسحب فلوسك

ھقولة جوجل یا معلم مش ....واحد بقى زكى ممكن یقولى طب ما أنا ممكن أضغط على األعالنات وأكسب نفسى
  حلو ھیتلغى حسابك خالصبالغباء دة ھى حاطة ألجوریزمات لكشف الغش والتالعب وھتتكشف ھتتكشف وساعتھا یا 

أحنا ھنشوف أزاى نحط مقاالت داخل المدونة عشان تجذب الزائر وھنشوف بعد ما نعمل حساب بأدسنس أزاى نحط 

شعبیة وناس بتدخل علیة ھنعرف أزاى نشھر المدونات دى ألن أھم حاجة ھى أن الموقع یكون مشھور ولیة 

  ھنتعلم الخطوة األخیرة وھى أستالم األرباح من جوجل أدسنس وھنیالك یا حلو بس أبقى أعزمنى

Arab Ad 4U     

   

المقدمة:الجزىء األول 

بصوا یا جماعة أنا ھتكلم فى المقدمة دى بالعامیة وھشرح لیكم موضوع الربح اللى بنتكلم عنة فى الكتاب دة بالبلدى كدة

أنت بتعمل مدونة واللى مایعرفش یعنى أیة مدونة فھى عبارة عن موقع عادى بتقوم بوضع فیة مقاالتك ومنھا 
  المجانى ومنھا الغیر مجانى وأحنا ھنا فى الكتاب ھنشرح المجانى

أنت بتشترك بجوجل أدسنس وھى شركة تابعة لجوجل وھى تقوم بوضع أعالنات داخل مدونتك ولما الزائر 
دوالر تقدر تسحب فلوسك ١٠٠مدونتك ویضغط على األعالنات تتحسبلك فلوس ولما تكمل 

واحد بقى زكى ممكن یقولى طب ما أنا ممكن أضغط على األعالنات وأكسب نفسى
بالغباء دة ھى حاطة ألجوریزمات لكشف الغش والتالعب وھتتكشف ھتتكشف وساعتھا یا 

أحنا ھنشوف أزاى نحط مقاالت داخل المدونة عشان تجذب الزائر وھنشوف بعد ما نعمل حساب بأدسنس أزاى نحط 
  وماتقلقش كل دة خطوه خطوه...األعالنات دى فى مدونتنا 

ھنعرف أزاى نشھر المدونات دى ألن أھم حاجة ھى أن الموقع یكون مشھور ولیة 
  عشان یبقى فیة ربح من األنترنت

ھنتعلم الخطوة األخیرة وھى أستالم األرباح من جوجل أدسنس وھنیالك یا حلو بس أبقى أعزمنى

Arab Ad 4Uأدخل على مدونتى لتعرف أخر تفاصیل الربح من أدسنس

  

بصوا یا جماعة أنا ھتكلم فى المقدمة دى بالعامیة وھشرح لیكم موضوع الربح اللى بنتكلم عنة فى الكتاب دة بالبلدى كدة

أنت بتعمل مدونة واللى مایعرفش یعنى أیة مدونة فھى عبارة عن موقع عادى بتقوم بوضع فیة مقاالتك ومنھا  :أوال
المجانى ومنھا الغیر مجانى وأحنا ھنا فى الكتاب ھنشرح المجانى

أنت بتشترك بجوجل أدسنس وھى شركة تابعة لجوجل وھى تقوم بوضع أعالنات داخل مدونتك ولما الزائر  :ثانیا 
مدونتك ویضغط على األعالنات تتحسبلك فلوس ولما تكمل 

واحد بقى زكى ممكن یقولى طب ما أنا ممكن أضغط على األعالنات وأكسب نفسى :ثالثا
بالغباء دة ھى حاطة ألجوریزمات لكشف الغش والتالعب وھتتكشف ھتتكشف وساعتھا یا 

أحنا ھنشوف أزاى نحط مقاالت داخل المدونة عشان تجذب الزائر وھنشوف بعد ما نعمل حساب بأدسنس أزاى نحط  :رابعا 
األعالنات دى فى مدونتنا 

ھنعرف أزاى نشھر المدونات دى ألن أھم حاجة ھى أن الموقع یكون مشھور ولیة  :خامسا
عشان یبقى فیة ربح من األنترنت

ھنتعلم الخطوة األخیرة وھى أستالم األرباح من جوجل أدسنس وھنیالك یا حلو بس أبقى أعزمنى :سادسا

أدخل على مدونتى لتعرف أخر تفاصیل الربح من أدسنس :سابعا 
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  مدونة عالمیة ٣٠أشھر : الجزىء الثانى

  
والدخل الشھرى لكل منھا كى نقرب الصورة أكثر وللعلم أنت مدونة عالمیة  ٣٠أفضل قى القائمة التالیة سأقوم بسرد 

  تستطیع أن تمتلك مدونة مثل ھؤالء فقط تابع الكتاب وتعلم

االیرادات  المالك المدونة ترتیب
 الشھریة

1 Techcrunch Michael Arrington $400,000 

2 Mashable Pete Cashmore $300,000 

3 Perez Hilton  Mario Lavandeira $200,000 

4 Timothy Sykes Timothy Sykes $150,000 

5 Tuts Plus  Collis Taeed $110,000 

6 Gothamist  Jake Dobkin $110,000 

7 Gothamist  Jake Dobkin $80,000 

8 Car Advice  Alborz Fallah $70,000 

9 Venture Beat Matt Marshall $62,000 

10 Slash Gear Ewdison Then $60,000 

11 Life Hacker  Nick Denton $60,000 

12 Smashing Magazine Vitaly Friedman $58,500 

13 Dooce  Heather B. 
Armstrong 

$50,000 

14 Steve Pavlina  Steve Pavlina $45,000 

15 TPM  Josh Marshall $45,000 

16 Talking Point 
Memo 

Joshua Micah 
Marshall 

$45,000 

17 Problogger Darren Rowse $40,000 
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  طب یال بینا نكمل...مش حاسس أنك متفائل 

 :بعض من مدوناتى المتواضعة

١ - Down Data  كل ما یخطر ببالك،صور ،كتب،أفالم‘تحمیل أسطوانات 
٢- Arab AD 4U شرح أدسنس واكوادhtml  مھم جدا... وتعلیم التدوین وأسالیب أشھار المواقع وھو بالعربیة 
٣- Adsense AD 4U شرح أدسنس واكوادhtml  وتعلیم التدوین وأسالیب أشھار المواقع وھو باألنجلیزیة 

 

 

 

 

 
  

18 JohnChow JohnChow $35,000 

19 Kotaku nick denton $32,000 

20 Shoemoney Jeremy 
Schoemaker 

$30,000 

21 Coolest Gadgets Allan Carlton $30,000 

22 Joystiq  AOL $18,000 

23 PC Mech  David Risley $16,000 

24 Freelance Switch  Collis Ta’eed $15,000 

25 Abduzeedo Fabio Sasso $12,000 

26 Sizlopedia Saad Hamid $12,000 

27 Overhead in New 
York  

Michael Malice $9,000 

28 Noupe Noupe $8,000 

29 Re re at 21  Michael Dunlop $5,000 

30 Uber Affiliate  Paul Bourque $4,500 
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 رجل أعمال شاب على األنترنت ١٠أغنى : الجزيء الثالث
 - mark zuckerberg  مارك زوكربیرج -1

 ٢٦السن  .٦: الثروة 

  ملیار$ ٦,٩

  

اھمة مبرمج كمبیوتر منذ صغره ، درس في جامعة ھارفارد وھناك بدأت فكرة انشاء موقع فیس بوك ، مارك ھو الرئیس التنفیذي لشركة فیس بوك المس
 $ ٦.٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠ یتمنا ھذا النجاح وتحقیق مبلغ ولد مارك في نیویوركالمحدودة ـ االن یملك لوحده ربع الشركة ، اكید كل واحد منا 

www.facebook.com 

www.blog.facebook.com  

     
  dustin moskovitz دیستین موسكوفیتش -2

 ٢٦ن الس
  ملیار$  ١.٤: الثروة 

 

ال زال موقعھ ھذا في البدایة ام ثروتھ ھذه فھي .مشاكل التعاون في العمل   لمعالجة" اسانا " احد مؤسسي موقع الفیس بوك ولكنھ اقل شھرة من مارك ، انشأ موقع 
 . بواسطة فیس بوك

www.asana.com  

 andrew mason اندرو ماسون -3
 ٢٩السن 

   ملیون$ ٦٠٠: الثروة 
 

 
، یقدم الموقع خدمة العروض واالعالنات عن منتجات وخدمات من قبل الناس بمقابل  ٢٠٠٨لالعمال التجاریة عبر االنترنت منذ عام  groupon مؤسس ومدیر موقع

 . ملیون دوالر ٦٠٠خصومات ، خالل سنتین من انشاء الموقع استطاع اندریو ان یجمع مادي من خالل قسیمة تشتریھا من الموقع نفسھ لتحصل على 

  www.groupon.com   

 mathew mullenweg ماثیو مولینویج -4
 ٢٦السن 

 ملیون$  ٢٥٠: الثروة 
من خالل وورد بریس منصة التدوین المشھورة ، كما انشأ  ٢٠٠٥مستخدمي منصة الوورد بریس ، بدأ ماثیو في عام بالطبع الكثیر منا یعرف ھذا الشاب وخصوصا 

 . وھناك المزید intensedebate و polldaddy بعد ذلك الكثیر من المشاریع في الشبكة العنكبوتیة مثل موقع

 

www.ma.tt  
www.wordpress.com 

   blake ross بلیك روز -5

 ٢٥السن 
 ملیون$  ١٥٠: الثروة 

لھ ھذا ثروة تقدر مبرمج كمبیوتر امریكي ، اشھر بلیك من خالل عملھ كأحد المبرمجین الشباب في شركة موزیال فایرفوكس صاحبة المتصفح العمالق ، جمع من عم
 . التي اشتراھا مؤخرا الفیس بوك Parake ملیون دوالر ، كما شارك بلیك في انشاء شركة 150بـ 

www.mozilla.com 

 
 GURBAKSH CHAHAL جورباجش كاھال -6
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 ٢٨السن  
 ملیون$ ١٠٠: +الثروة 

 

 

االجتماعیة ومساعدتھم ، وتقوم ھذه الشركة بتسھیل التعاون بین المعلنین والمطورین في الشبكات  GWALLET رجل اعمال امریكي من اصل ھندي ، انشأ شركة
 . للوصول الى المستھلكین وابتكار وسائل اعالنات جدیدة من خالل الفیدیو والتطبیقات

www.chahal.com 

www.gwallet.com  

  NAVEEN SELVADURAI نافین سلفادوري -7
 ٢٨السن 

 
 ملیون$  ٨٠: الثروة 

 

، فكرتھ شبیھة بموقع تویتر ، ویمكن ألعضاء الموقع ان یكتبوا مالحظاتھم عن االماكن التي یزورونھا عن  FOURSQUAREالشریك الثاني في تأسیس موقع 
  NOKIA - IPHONE - BLACKBERRY طریق تطبیقات لجمیع االجھزة الخلویة وخصوصا اجھزة

 www.foursquare.com  

 ANGILO SOTIRA انجیلو سوتیرا -8

 ٢٩السن   

 ملیون$  ٧٥: الثروة 

 

مادي ، لیعرض بھ تصامیمھ وصوره بمقابل  JAKROFF مع شریكھ DEVIANTART.COM مصمم جرافیك ومصور فوتوغرافي ومطور للویب ، اسس موقع
 . ایضا یعرض الموقع لوحات فنیة من رسامین ومصممین من مختلف انحاء العالم بمقابل مادي یأخذ الموقع عمولة على كل صورة

www.deviantart.com  

  NAT TURNER نات تیرنر -9

 ٢٦السن  

 ملیون$  ٧٠: +الثروة 

 

، یقوم الموقع بدور الوساطة بین المعلنین والشبكات مثل جوجل ویاھو ومایكروسوفت ، اذ یقوم الموقع بتوفیر مساحات  ٢٠٠٧عام  invitemedia اسس نات موقع
  اعالنیة للمعلنین على ھذه الشبكات

www.invitemedia.com  

  peter cashmore بیتر كاشموري -10
 ٢٤السن  

 ملیون$  ٧٠: +الثروة 

 

 ١٠، اصبحت مدونتھ ھذه االولى عالمیا في مجال التقنیة ویقرأھا شھریا اكثر من  ٢٠٠٥الشھیرة التي اسسھا بیتر عام التقنیة  mashable الكثیر منا یعرف مدونة
 . ملیون شخص ٢.١٦شخصا مشھورا عبر االنترنت ، اذ یتابعھ عبر تویتر فقط  ٢٥ملیون قارئ ، اما بیتر فقد اصبح في قائمة اكثر 

www.mashable.com  

  خلیك متفائل J الشباب دةصورتك قریب ھتبقى مع 
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  بھا العمل متطلبات ھى وما االنترنت من المختلفة الربح انواع:الجزىء الرابع

  
   خاصة وامكانیات قدرات یتطلب بعضھا وایضا االنترنت من للربح المختلفة الطرق عشرات من العدید ھناك

   من الربح ھو اخر ومثال االلكترونى التسویق بمجال العمل تستطیع لكى والتسویقیة اللغویھ قدراتك مثل بھا للعمل

   یتجاوز حیث المالیة االسواق اكبر فھى نعم العالم فى تجارة اكبر وھى العمالت بورصة سوق وھى_: الفوركس

  . امیركیا دوالرا تریلیون ٢.٩ الیومى التداوال حجم متوسط 

 تبدا حیث اشھر ٦ عن تقل ال ودراسة الفنى والتحلیل االساسى التحلیل فى خبرة منك یتطلب حیث بھا للعمل والخبرة القدرة تمتلك ان فیجب
  الربح من النوع لھذا اخرى امثلة وھناك بھا العمل

  

  وبیعھ الكترونى كتاب تالیف مثل االنترنت على منتجاتك بیع من الربح •

  . عمولھ مقابل االخرین منتجات تسویق من الربح •

  اجنیبة مواقع بیكون ومعظمھا المواقع احد على االشراف من الربح •

  مثال مواقع تصمیم مثل التصمیم من الربح •

  االخرین اعالنات بھ ووضع موقع امتالك من الربح •

  عن طریق المدونات ادسنس جوجل من الربح •

  )العمالت بورصة سوق(الفوركس بمجال العمل من الربح •

  .خاصة لقدرات تحتاج االنواع ھذا كل ولكن والكثیر والكثیر •

  

  وجمیع الخطوات مجانیة عن طریق المدونات ادسنس جوجل من الربحوما سنتناولة ھنا فى ھذا الكتاب ھو 
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   مدونة مجانیة والتسجیل فى بلوجرعمل :الفصل الثانى 

  
  التسجیل فى بلوجر: ١خطوة 

  بدء التدوین فى بلوجر :٢خطوة 

  التحكم الكامل فى المدونة :٣خطوة 

  

  التسجیل قى بلوجر: ١خطوة 

  

 )Jروح أعملك كبایة شاى أو قھوة عشان تبقى مصحصح وفایق  :نصیحة صغیرة (
  

ھو شكل حدیث نوعا ما من أشكال النشر الشخصي على األنترنت ، تستطیع انشاءه من  :تعریف المدونة 
تنشر فیھ ما ترید، تستطیع اضافة أصدقاءك الیھ لتتلقى الردود  دون الحاجة الى أي معرفة بأیة لغات البرمجة

نھ بھذه الوسیلة وتستطیع أن تجعلھ خاصا، ال تتلقى الردودو ولكن تنشر ما حال لك على األنترنت، أعتقد أ
أصبح أي منا قادر على انشاء صفحتھ الخاصة التي ستطیع أن یضمنھا أفكاره أو مذكراتھ، أو أي شيء 

 یریده 
 
 

 في البدء علیك الذھاب إلى الموقع التالي
 http://www.blogger.com/start 

 
 ستواجھك الصورة التالیة 
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 ، أضغط على السھم  خطوات وستمتلك مدونة ٣ 

 
 
  

  blog الالزمة لـ الـستواجھ الصفحة التالیة والتي یجب علیك أن تدخل المعلومات 

 

 
 

  ھو اسم الدخول والذي بواسطتھ تستطیع الدخولالحقل األول 

  وأعادة كتابتھا التي یجب أن تدخلھا أیضاكلمة السر 
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  أسم المدونة

  ویجب أن یكون صحیحااألیمیل 

 أقبل الشروط  الشروط
  

  

  أختیار القالب

و شكل المدونة عندما وھ blog تراه مناسبا لـ الـ لذيأو قالب اال  template  في الصفحة التالیة اختار الـ
 تظھر للزائر وال تقلق تستطیع تغییرھا فیما بعد
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 أضغط على السھم لتكمل

 
 الصفحة التالیة ستبئك ببدء انشاء البلوك الخاص بك
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  مبروك لقد قمت بأنشاء المدونة بنجاح

  نأتى إلى الخطوة التالیة وھى التدوین
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بدء التدوین فى المدونة: ٢خطوة رقم   
بدء التدوین فى بلوجر   

 

 بعد أن قمت بأنشاء المدونة ستظھر لك تلك الصورة

 

 ھذا یعني أن نجحت في انشاء البلوك الخاص بك، ویمكنك انشر فورا
 
 

الموضوع وستظھر أمامك صفحة اضافة المواضیع على الشكل التالي والتي تستطیع اضافة ما ترید وھاھو 
 األول كما ترون سأضیفھ
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 یمكنك استعراض ما كتبت بالضغط على المنطقة التالیة

 
 

 وسترى أن ما أدخلتھ من معلومات قد نشر في البلوك الخاص بك

 
 

 ویمكنك تعدیل الموضوع أو حذفھ بالعودة الى صفحة األدارة التي أدخلت المعلومات فیھا
 وبالضغط على 
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  كم الكامل فى المدونةحالت: ٣خطوة رقم 
  التحكم الكامل فى المدونة

  

 سنحاول اآلن معرفة أھم المكونات في ھذا البلوك، بالضغط على الرابط التالي الموجود في صفحة األدارة

 
 

 ستواجھك الصفحة التالیة والتي تبین لك وضع البلوك تبعك

 
 وبالضغط على الرابط التالي

 
 

ستجد صفحة األعدادات التي تستطیع أن تغیر فیھا ما ترید وھي خاصة بكیفیة النشر وأشیاء أخى مختلفة ، 
 وستجد أنھا مكونة من االقسام التالیة، القسم األساسي 
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Title :     أسم المدونة  

Description     وصف المدونة والذى سیظھر للزائر  

Add your Blog to our Listing   ترید أن ینشر البلوك الخاص بك في الصفحة الرائیسیة بحیث من  لھ
  یبحث ھناك سیرى رابطا للبلوك خاصتك

Show Quick Editing on Your Blog? ھل ترید اضافة التحریر السریع  

Show E-mail Post Links?  ھل ترید أن تنشر االیمیل الخاص بك.  

  

  الخیار التالى فى لوحة التحكم بالمدونة

 

 
 

 ، ولم أجرب النشر بھذه الطریقةFTP وھي تتیح لك خیار النشر عبر وسائط متعددة منھا الـ
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 أما الخیار اآلخر فھو 

 
وھو یحتوي العدید من الخیارات حول طریقة النشر والشكل الذي تریده، وعدد المواضیع الذي تریده أن 

باعھ، واللغة التي ترید عرض معلومات ینشر في الصفحة الواحدة، وما ھو نظام التوقیت الذي ترید ات
 من بین خیارات مختلفة والصفحة على الشكل التالي التوقیت فیھا وبالطبع یمكنك اختیار العربیة

 
 

 وفي الخیار التالي

 
 یمكنك اختیار ھل ترید أن یعلق أي شخص على ما كتبتھ أم ترید ھذا البلوك خاصا بك
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 أما الخیار التالي

 
 لتحدید المدة الزمنیة التى ترید أرشفة المواضیع بھافھو خیار 

 
 

 أما الخیار التالي

 
 

 فھي ھل ترید نشر الموضوع كامال أم العناوین
 أما خیار األیمیل التالي، فھو اذا كنت ترید أن تضع ایمیال خاصا بالبلوك لكي تتم مراسلة البلوك علیھ أم ال

 
 

ء الذین ترید أن یشاركونك ھذا البلوك، وھنا یختلف البلوك عن أما الخیار األخیر فھو ألضافة األعضا
بحیث ال یستطیع أي شخص ما أن یسجل نفسھ ، بل یجب أن تسجلھ بنفسك وترسل لھ المعلومات  المنتدى

 عبر األیمیل
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 أما الخیار التالي 

 
 

 وفیھ الخیارات التالیة template فیمكنك من تغییر الـ

 
 

 HTML الحالي اذا كانت لدیك معرفة بالـ template ك تغییر ما ترید في الـفي األول یمكن
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 أما اذا أردت اختیار النماذج الجاھزة فعلیك بالخیار الثاني الذي یوفر لك تشكیلة متنوعة من النماذج الجاھزة

 
 

العنوان الذي وضعتھ وفي النھایة بعد أن تتم بنجاح نشر ما ترید أخرج من صفحة األدارة واذھب لترى على 
 في البدایة كیف تبدو مواضیعك
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  والربح من األنترنت جوجل أدسنس: الفصل الثالث

  

  مقدمة عن جوجل أدسنس : ١خطوة 

  التسجیل بأدسنس : ٢خطوة 

  الدخول إلى حسابك بأدسنس : ٣خطوة 

  التعرف على واجھة أدسنس : ٤خطو 
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  مقدمة عن جوجل أدسنس: ١خطوة  
شركة أدسنس وھى تابعة لجوجل تقوم بوضع أعالنات داخل موقعك وعند الضغط على تلك األعالنات تقوم بزیادة رصیدك من  -١

  األموال فى الحساب المتوفر لدیھا
وكما ذكرت سالفا أنة ال یجب أبدا خداع جوجل بأى شكل أوال ألن ذلك حرام فأنت تأخد ما ھو لیس من حقك وثانیا ألن جوجل  -٢

  فأنتبة لذلك...الخداع وسیتم حظر حسابك ھتكشف 
  جوجل ادسنس تعدت جمیع مدخوالت شركة جوجل واصبحت من اھم مواردھا -٣
من اصحاب المواقع الذین یقومون بمخالفة بنود جوجل ادسنس ھى من اغلب دول الھند وباكستان وجنوب %  ٥٠ان ھل تعلم أن  -٤

 افریقیا وبعض الدول العربیة
  مین جوجل ادسنس ال یعتمدون علي اى مصدر رزق اخر سوى ارباحھم من جوجل ادسنسمعظم مستخدھل تعلم أن  -٥

ولكن .. ھناك جوائز تقوم جوجل اعطائھا لبعض اصحاب المواقع النشطین حتى ولو كانت ارباحھم التتعدى األلف دوالر شھریا  -٦
  تعطى ھذه الجوائز تقدیرا لعدم مخالفة البنود واستقرار مواقعھم
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  التسجیل بأدسنس: ٢خطوة 
 

 ھذا الشرح نقال عن شبكة العمالء المحترفون
ألن سیصلك كود التفعیل و الشیك على البیانات التى ستكتبھا ١٠٠%أوال یجیب علیك بتسجیل بیاناتك تكون صحیحة   

 لنبدأ المشوار ادخل على ھذا الرابط و سجل بیاناتك و إتبع الشرح المصور
 

https://www.google.com/adsense 
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 البریدىالرمز 
 بالنسبھ للرمز البریدى فالكثیر ال یعرف ما ھو  -١

 على الرغم من انھ مھم جداً النھ یحدد مبنى البرید بذاتھ فى بلدك
 

رید قریب بعض الناس واجھتھم مشاكل فى االتیان بالرمز البریدى الحل االفضل واالسھل ان لم تنجح فى اتیانھ من المواقع ان تذھب الى اقرب مبنى ب -٢
 من بیتك وستجد على الفتتھ 

ادخل الى البرید واسأل الموظفین على الرقم  ارقام ھذا ھو الرقم البریدى وان لم تجد الفتھ اصال ٥تقریباً من ناحیھ الیمین فى االسفل رقم مكون من 
  البریدى
 

 ال تنسى الرقم البریدى مھم جداً  -٣
 زیمكن البحث فى جوجل عن الرمز البریدى عن منطقتك وبالتأكید ستجدة

 
 

 
 
 

English Site: adsensead4u.blogspot.com                                           Arabic Site: arabad4u.blogspot.com

http://www.pdffactory.com


٣١ 
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 االن قم بالذھاب الى ایمیلك لكى تأكد ایمیلك للشركھ انھ صحیح
 
 ثم بعد ذلك ستظھر لك تلك الرسالھ ستجد رابط بالداخل قم بالضغط علیھ
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 الدخول إلى حسابك بأدسنس: ٣خطوة 

  

 بأتباع التالى  Google االن اذا دخلت الى حسابك فى
www.google.com/adsense 

 
 
 

~ 
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 االن علیك االنتظار حتى تقوم الشركھ بالرد علیك اما بالرد او الموافقھ 
 
 

 ان كان موقعك تمام اكید حیتقبل ان شاء هللا ....... اتمنى الموافقھ للجمیع 
 
 

 ******** بعد انتظار ترد علیك الشركھ بھذه الرسالھ ********
 

 وھذا ھو نص الموافقھ
 

 ""مشفتوش قبل كدا واتمنى محدش یشوفوالكن بالنسبھ لرد الرفض انا  ""
 

 تم الرد علیك من الشركھ على االیمیل بھذه الرسالھ 
 

 سؤالك ماذا افعل بعد ذلك؟؟؟
 قم بالدخول الى حسابك فى الشركھ 

https://www.google.com/adsense 
 

 لكالم ھذه ھى شرط وعقد بینك وبین الشركھستظھر لك صفحھ ملیئھ با
 

 قم بالموافقھ على كل البنود بعد ذلك اضغط موافق 
 

 بعد ذلك ستحول الیا داخل حسابك 
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   أدسنس واجھةالتعرف على : ٤خطوة 
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  األلكترونیةھذا الكود ھو أعالن جوجل أدسنس وتستطیع عمل نسخة منة ولصقة داخل مدونتك  

   عرب أدسنسولمعرفة تفاصیل أكثر أدخل إلى مدونتى 

  أعالنات داخل صفحة واحدة من المدونة ٣ولكن أنتبة ال تستطیع وضع أكثر من 
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  أشھار المواقع

  
  موقعكأستعمل الیوتیوب فى أشھار 

  أبدأ بتألیف كتابك األول

  أشھر مدونتك عن طریق الفیس بوك

  :عمل جروب على الفیس بوك

  الحصول على بیك رانك عالى

 

أشھار المواقع: الفصل الرابع

أستعمل الیوتیوب فى أشھار : الجزىء األول

أبدأ بتألیف كتابك األول: الجزىء الثانى

أشھر مدونتك عن طریق الفیس بوك: الجىء الثالث

عمل جروب على الفیس بوك: الجزىء الرابع 

الحصول على بیك رانك عالى :الجزىء الخامس
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  :أستعمل الیوتیوب فى أشھار موقعك

  

 ١٦٤أكبر موقع فیدیو في عالم الویب على اإلطالق، حیث یزوره مالیین االعضاء والزوار یومیا وبمعّدل  Youtubeیُعتبر 
 .دقیقة یقضیھا كل زائر یومیا في مشاھدة مقاطع الفیدیو على یوتیوب

 
نشر المواقع والمدونات، وھنا سأكتب بعض الطرق لالستفادة من  في Youtubeانطالقاً من ھذا، یمكن أن نستغل موقع 

 یوتیوب في إشھار المدونات ونشرھا حیث یُمكنك الحصول على مالیین الزیارات

  فتسطیع أن تشترك وتقوم بوضع الفیدیوھات وتشیر إلى مدونتك وبذلك تضمن شھرة كاملة لموقعك

  :أبدأ بتألیف كتابك األول

  
قم بتألیف كتاب فى مجال تحبة وقم بوضع عنوان مدونتك فیة وقم بنشرة فى المواقع والمنتدیات الكبیرة والمدونات بقدر 

  ....یعنى حاول تشھرة بقدر األمكان Jاألمكان ویمكن أیضا وضعة فى صفحتك على الفیس بوك 

  أشھر مدونتك عن طریق الفیس بوك

  

فھى البوابة األولى فى العالم ....من قبل جمیع الناس مع أختالف السن واللون والجنس  الفیس بوك ھى البوابة األكثر زیارة
لذلك فھى تعتبر من أقوى األدوات فى أشھار المواقع حیث یمكنك وضع رابط مدونتك فى األستاتوس ...حتى ھذة اللحظة 

ألبوم تضع  للدیك ویمكنك أخبار أصدقائك بمدونتك وعمل صفحة وجروب على الفیس بوك ویمكن عم )Status Bar(بار
  .فیة صور ثم موضوع من مدونتك ثم رابط المدونة فى النھایة كل ھذا یقوم بدورة فى أشھار مدونتك بسرعة البرق
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  :عمل جروب على الفیس بوك

  

  یمكن أن تزید من زوارك بشكل كبیر جدا )الفیس بوك(عمل جروب على الشبكة األجتماعیة األشھر عالمیا 

  ویمكن وضع مقاالتك بھا مع وضع رابط مدونتك قى أخر المشاركة داخل الجروب

  لى بیك رانك عالىالحصول ع

  

وھو عبارة عن قیمة رقمیة ُتعطى لكل صفحة وموقع، بحیث تحدد ھذه القیمة  Google ھو أحد أھم أنظمة PageRank الـ
  .وصفحاتھقوة تلك الصفحة والموقع في ظھورھم في نتائج البحث وھي تحدد مدى أھمیة موقعك 

  Arab Adsense 4Uلمعرفة التغاصیل أدخل على 

  

  وللمزید من التفاصیل لطرق أشھار المواقع یشرفنى زیارتك مدونتى

Arab Adsense 4U  

 
   

English Site: adsensead4u.blogspot.com                                           Arabic Site: arabad4u.blogspot.com

  Arab Adsense 4U ولمعرفة تفاصیل عمل مدونة فى الفیس بوك بالصور أضغط على

http://www.pdffactory.com
http://arabad4u.blogspot.com/
http://arabad4u.blogspot.com/
http://arabad4u.blogspot.com/


٤٣ 
 

  المصادر

  

2- sma-b.blogspot.com 
3- http://www.damasgate.com/vb/ 
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