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 اًِعرِدح اًصؽفٌخ اًوربتخ وأطبطٌبد ُعبًٌس فّصٌٔب أْ تعد

 تشوٍ ًٌرسهٌص، اآلْ اًىكز ؼبْ اًِورىتخ، اًصؽبفخ فٍ

 اًٌىَ تبذز اًرٍ االًورسوٌٓخ اًصؽفٌخ اًوربتخ عٌى خبص،

   .اًلساء ُٕ هثٌسح شسًؽخ ًدي هثٌسح تأهٌِخ ذّرظّ

 ال ًفبئدذه االٓرسٓز أًبض ًصوز االطرصٔبءاد، تعع ُع»

ّْ  اال ظٌد اًعراة اًِىكع شوٍ أْ شى ال .ًعِبًه  األهّ أ

 شًبزاد فٍ هثٌسا   فسكب   اًعٌدح اًوربتخ وُذؽدس...اًِؽرىي هى

وذوِٕ .واًِثٌعبد اًصواز، ًلظٌه اًري واًىكز اًِىكع،

 اًِؽرىي فٍ اًِىكع الطرخداَ األطبطٌخ اًلبعدح

 اًىطىػ ًخربز فبًِظرهٌى ..اًرصٌِّ ظبٓج اًى اًِورىة

 (2006 ًىزآعٌه، أٓد ٌٌٓظىْ) .«االًرثبض ُٕ تدال  

اًصؽفٌخ اًوربتخ عٕ هصٌسا   ذخرٌف ال اًوربتخ هرٖ أْ شى وال

هب اال أًىاؼٍ ُٕ اًعدًد فٍ «اًرلٌٌدًخ» ّٓ  تثعع ذّرظّ أ

   .اًٌهب طٔرؼّسق اًرٍ اًٌِصاد

http://williamshakespearethings.tumblr.com/post/68834197495/captainisbee-shakespeare-confused-by-technology
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 اًهسَ اًِلٌىة

 األطٌىة

 اًِلبالد هربتخ فٍ اًصؽبفٌٌٕ هٍ ًعرِدهب اًرٍ اًرلٌٔخ هرٖ
 اًوربتخ فٍ !(أفظٍ وتشوٍ وأهصس) أًظب   ذٔؼثم اًصؽفٌخ

فٍ اًسئٌظٌخ اًِعٌىُبد وطع اًى اًظسوزح تظثج االًورسوٌٓخ
ؽبغ واًري ُىكعى ًصوز اًري اًلبزئ ظرة أظٍ ُٕاًثداًخ ًُ ّّ تو
 ٓٔظى أْ دوْ ُٕ.ذصّفهب ًسًداًرٍ واًِىاكع األخثبز ُٕ هثٌس

.اًظرخ اًصؽفٌخ أًِهعٌخ األطئٌخ كبعدح تبًؼثع

ٕ كد ِّ ّْ اال اًفسوكبد تعع ًرظ ُىطىعٍ ذوىْ أْ ًثلى األهّ أ
 وُرِبطوب   اًفوسح ٓلٍ فٍ وواطؽب   اًِعٌىُبد ٓلٍفٍ ودكٌم
 .ّٓصى صٌبغخ فٍ

 الكحابت بين المشحرك القاسم ما أواًل،
  وااللكحرونيت؟ المطبوعت الصحفيت

 اًِهِخ

اًرٍ االعالٌُخ اًىطٌٌخ هبٓز ُهِب اًصؽبفٍ، ُهِخأْ ًثلى
 ُب ًٔلٍ وأْ األؼداس عٌى شبهدا   ًوىْ أْ :ٍه هٍ ُعهب، ًعٍِ
 أْ ًظرؽّم  ُب اخرٌبز فٍ اًلساز صبؼج ًوىْ وأْ اًعِهىز اًى ًعسي
 .ذلسًسا   أو ذؽلٌلب   أو خثسا   ًوىْ
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 ذداوي اًِعٌىُبد

 اًرفبعٌٌخ

 طهىًخ أهصس واألخثبز اًِعٌِبد ذداوي تبد ، االًورسوٌٓخ اًصؽبفخ ُع
 ًعج ؼٌض اًِورىتخ ًٌصؽبفخ خالفب   اًعبظٌخ األخثبز الطٌِب وطسعخ
 أخثبز ذغؼٌخ أو ٓشس أظٍ ُٕاًربًٍ اًٌىَ صثبػ اًى االٓرظبز
   .اًظبعخ

 عثس واًوبذج اًلساء تٌٕ ًرفبعٌٌخ اًفسصخ االًورسوٌٓخ اًصؽبفخ طِؽز
فٍ اًِشبزهخ أًظب   ًظرؼٌع تبد اًلبزئ أْ ؼٌض «اًرعٌٌلبد» خبٓخ

   .اًرؽسًس عٌٌِخ

 الصحفيت الكحابت بين الفرق إذاً  هو وما
 (1) ؟وااللكحرونيت المطبوعت

 اًروبًٌف اًِبًٌخ

ج ُؼثىعخ ُعٌخ أو صؽٌفخ أي اػالق أْ شى ال ٌّ ُٕ اًوصٌس ًرؼ
 اًلبٓىٌٓخ واالظساءاد اًؼثع ذوبًٌف ؼٌض ُٕ هبْ إْ األُىاي

 اًى ذؽربط االًورسوٌٓخ اًصؽبفخ أْ ؼٌٕ فٍ .واًسطٌِخ واًرٔظٌٌِخ
 .االٓرسٓز عٌى اًِىكع اػالق أظٍ ُٕ تظٌؽ ُبًٍ ُثٌغ
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 اًِظبؼخ اًعغسافٌخ

 هٌوٌٌخ اًِؽرىي 

اًعبًّ أٓؽبء هٍ فٍ كسائهب اًى ذصٍ أْ االًورسوٌٓخ ًٌصؽف ًِوٕ
اًرٍ اًرلٌٌدًخ اًصؽف عوع عٌى االٓرسٓز خدُخ ًٌِوىْ ػبًِب
دح ذثلى ٌّ .ُؽددح ظغسافٌخ تؽدود ُل

 اًِؼثىعخ اًوربتخ فٍ أهبٓز ٓفظهب صؽفٍ ُلبي أي زطبًخ ذثلى
 ذظرؼٌع أٓى الطٌِب ذخرٌف اًوربتخ ػسًلخ أْ اال االًورسوٌٓخ أو

 زواتؽ أو ًِصبدز hyperlinks اًفىكٌخ ًٌىؼداد اًرخؼٌؽ ادخبي
اًشوٍ اًى تبالطبفخ االًورسوٌٓخ اًصؽبفخ فٍ صٌخ ذاد اًورسوٌٓخ
ؽبهٍ اًري non-linear اًخؼٍ غٌس ةٌىواألط  عٌى اًلبزئ ًُ

   .االٓرسٓز

 الصحفيت الكحابت بين الفرق إذاً  هو وما
 (2) ؟وااللكحرونيت المطبوعت

 اًوربتخ 

 واًصؽبفخ اًِؼثىعخ ًٌصؽبفخ اًوربتخ ُُٕصًغ االًورسوٌٓخ اًوربتخ
اًثظبػخ أطٌىةت ذًى ًٔعوعوتبًربًٍ، .واًِظِىعخ اًِسئٌخ
 اإلُالء كىاعد اًصؽبفٍ ًساعٍ ال أْ ًعٍٔ ال هرا وًوٕ، .واإلًعبش
إْ اًرٌٌفصًىٌٓخ األخثبز ُدًس ،أذؤٌظىْ طوىد وًلىي .وأًؽى
 زطبًخ ذورج هٔز ًى هِب ًإلٓرسٓزذورج أْ» هٍ ٓصٌؽخ أفظٍ

 ذهعئخ فٍ اًخؼأ ذظرؼٌع أٓى ًعٍٔال هرا .«ًصدًم إًورسوٌٓخ
عٕ اًخسوط أو ُؽدد تٔبء ًٌؽوبًخ ًوىْأْ طسوزح ذعبهٍ أو اًوٌِبد
 ًرصف أطٌىتب   هربترى فٍ ذظرخدَ أْ هى ًعٌٔه ُب ًوٕ .اًظٌبق
   .إظبدذه ذظرؼٌع ُب أكصى إًى تبًىد
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 الصحافة في العنوان بين الفرق :مثال
 وااللكجرونية المطبوعة

 أًص ذسافم اًرٍ واًصىز اًصفؽخ شوٍ  ًٌعج اًِورىتخ، اًصؽبفخ فٍ
 تعع ًٌٍ ُب وفٍ .اًسئٌظٍ اًعٔىاْ عٌى اًظىء ذظٌٌؽ فٍ ُهِب   دوزا  
 :اًعٔىاْ ٌُصاد ُٕ

اًعٔىاْ ذسافم اًرٍ وأًص اًصىز كٌٔب هِب :اًظٌبق ذوشف اًصىز•
 ًٌلبزئ صٌخ ذاد اًلصخ ذععٍ

 أهٌِخ ًعوع bold تأطٌىة وطعه خالي ُٕ اًعٔىاْ عٌى اًرشدًد•
 اًِلبي

 ؼىي اًِعٌىُبد ُٕ اًِصًد اًلبزئ ُٔؾ فٍ ذظبهّ اًفسعٌخ اًعٔبوًٕ•
 اًلصخ

ّّ  ال•  آخس ظصء أي فٍ األوًى اًصفؽخ عٌى اًسئٌظٌخ اًعٔىإً ذوساز ًر
اًصؽٌفخ ُٕ

ّْ ًى ؼرى اًؼثبعخ اًى اًصؽٌفخ أزطٌز ُرى اًعٔبوًٕ ذغٌٌس ًِوٕ ال• أ
   ذثّدي كد اًخثس

اًِؼثىعخ اًصؽبفخ عٔبوًٕ

http://newspaper.annahar.com/pdf
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 الصحافة في العنوان بين الفرق :مثال
 (2) وااللكجرونية المطبوعة

عٕ اًوشف تدوز االًورسوٌٓخ اًصؽبفخ فٍ اًعٔبوًٕ ذظؼٌع ظهرهب، ُٕ
 :ٌُصاذهب ُٕ تعع ًٌٍ ُب وفٍ .اًِلبي فٍ اًلصخ

 .االًورسوٍٓ اًِىكع ُٕ ُخرٌفخ أظصاء فٍ  اًسئٌظٌخ اًعٔبوًٕ ذظهس•
 عٌى اًسئٌظٌخ ًٌعٔبوًٕ  RSS ذصٌِّ تفظٍ ُِؤب  ذًى وًوىْ
األكظبَ ُخرٌف ُٕ ُىاطٌع كساءح فسص ًصًد ُِبظبٓثٍ شسًؽ

 (...طٌبطٌخ شلبفخ، اكرصبد،)

 ُىاكع عٌى ذظهس أْ اًسئٌظٌخ ُىكعى ًعٔبوًٕ ًِوٕ ،RSS وتفظٍ•
 اًلساءح فسص ُٕ ًصًد ُِب ُدوٓبد أو أخسي اًورسوٌٓخ

تٍ ال ذسافله اًرٍ أًص أو اًصىز عٌى اًسئٌظٌخ اًعٔبوًٕ ذعرِد ال•
 واًِربتعخ ٓلسهب عٌى اًلبزئ ًرؽٍِ ًوفٍ تِب ظراتخ ذوىْ أْ ًعج

اًلبزئ ًخربزٖ اًري ذاذه هى ذخربزٖ اًري اًسئٌظٍ اًعٔىاْ ًوىْ ال كد•
 واخرٌبز اًرعٌٌم عٌى اًلدزح ًٌِى ألٓه ُلبًى تِشبزهخ ًلىَ ُرى
 آخس عٔىاْ

 ؼبي فٍ ذشبء وُرى وكز أي فٍ اًسئٌظٍ اًعٔىاْ ذغٌٌس ذظرٌؼع•
 اًؽبظخ اكرظز

االًورسوٌٓخ اًصؽبفخ عٔبوًٕ

http://newspaper.annahar.com/pdf
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 (1)  االنجرنح؟ على الناس يقرأ كيف
  ُفهىَ تفظٍ االٓرسٓز عٌى ًألخثبز كساءذٔب ػسًلخ ٌٌٓظىْ ظبهىة اخرصس ًستِب

F-Shaped pattern for reading   

 

   com.useit.www :مصدر
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 (2) االنجرنح؟ على الناس يقرأ كيف

 اًصىز عٌى ”F“  االٓعٌٌصًخ تبًٌغخ اًفبء ؼسف شوٍ الؼظرّ هٍ  
 اًظبتلخ؟

 اًثبؼض اًٌه ذىّصٍ اًري االٓرسٓز عٌى اًلساءح ِٓؽ هى هرا  
ٍ دزاطخ خالي ٌٌٓظٕ ظبهىة األُسًوٍ، ٌّ  طٌىن طٔىاد ُٔر ُذؽ
ّْ  اطرٔربط إًى وًٌظٕ وذىّصٍ .اإلٓرسٓز ُظرخدٍُ  ال اًلّساء أ

 أو عشس غظىْ ففٍ !ًِظؽىٓهب تٍ اًِلبالد اًىًج عٌى ًلسأوْ
ز اًرٍ اًصفؽخ ٓىعٌخ عٕ فوسح ًوّىٓىْ شبٌٓخ، عشسًٕ ِّ  .شًبزذهب ذ

 .آخس ُوبْفٍ ًثؽصىْ تِظِىٓهب، ًلرٔعىاًّوإْ

 فٌفز .اًعٌٕ ؼسهخ ذسّكج ٓظبَ اًى ٌٌٓظٕ ًعأ اًظٌبق، هرا وفٍ
ّْ إًى  وًرفبدي أخسي إًى فلسح ُٕؤًرلٍ اًصفؽخ ًِظؾ اًلبزئ أ

 إًى فوسح ُٕ دُبغه ؤًرلٍ .اًوثٌسح أًصىص هرٍ أو اإلعالٓبد
 .تأهٌِه اًِلبي كساءح ًلّسز أْ كثٍ أخسي
األطفٍ إًى األعٌى ُٕ اًىًج عٌى اإلٓرسٓز ُظرخدَ عٌٕ وذلسأ

 اًٌظبز اًى إًٌٌِ ُٕأو  إًٌٌِ إًى اًٌظبز وُٕ (ًثؽض ؼٌٕ)
 .(تبًِظِىْ ُهرِب   ًوىْ ؼٌٕ) اًعستٌخ تبًٌغخ

 ؼٌٕ إال ذرىّكف وال اًشبشخ عٌى هثٌسح تظسعخ اًلبزئ عٌٕ ذعسي
 تلفصح اًشثٌه اًرصفؾ ُثدأ هى هرا .آرثبههب ُب عٔصس ًعرة

 .اًثسغىس

 25 تٔظثخ أتؼأ اًشبشخ عٌى اًلساءح ذعدّ  اًعىائم، هرٖ زغّ وعٌى
 عٌى اًعٍِ ًفسض اًري األُس اًىزق؛ عٌى اًلساءح ُٕ اًِئخ فٍ
 .اًِورىتخ اًصؽبفخ فٍ ُذٔشس اًرٍ ذٌى ُٕ أكصس ُلبالد إٓربط

 عشىائٌخ، أهصس اًلساءح هبٓز ؼبي فٍ إٓه فهٍ اإلًعبتٌخ، أًلؼخ أُب
ّْ  شدًدا   اإلٓرسٓز ُظرخدَ آرثبٖ ًوىْ  اًثؽض عٌى ًعٍِ اًلبزئ أل
 وتىطع .األخسي اًىطبئٍ فٍ ًعدهب ًّ اًرٍ اًِعٌىُبد عٕ

ُظِىْ إٓربط اًرلٌٔبد ُخرٌف تٌٕ تِهبزح ًِصط اًري اًصؽبفٍ
ظعس أال شسغ ووافس غٍٔ  .كبزئه ًُ

 ذصفؾّ  عٔد اًلبزئ ُوبْ أْ ٓغفٍ أْ ًظعٔب ال ذًى،  اًى وتبالطبفخ
 األظهصح فرظِؾ .ذسهٌصٖ عٌى أًظب   وًؤّشس هصٌسا   ًخرٌف االٓرسٓز
 ٓٔرظس وٓؽٕ ٓلسأ تأْ ًىؼٌخ، أظهصح أو ُؽِىًخ هىاذف أهبٓز اًرهٌخ،
 فٍ أو اًشبػئ عٌى اًظسًس، أو اًِسؼبض فٍ اًثبص، أو اًلؼبز
 !تبًى اًى  ًؼسأ كد ُوبْ أي فٍ تبخرصبز ....أًِصي

 «الكتابة قسم في ساعة 24» موقع :مصدر
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http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9/
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 جمهورك؟ هو من ولكن

شثوبد اًرىاصٍ االظرِبعٍ  اًلساء

ُؽسهبد اًثؽض 
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(1) جسحهدفهم؟ الرين القراء هم من

 اًِظرهدفخ اًشخصٌبد ذؽدًد ًهدف
عسف ُب أو  أْ اًى personas تبًـ ًُ

 ًعِهىزن واطؽخ صىزح ًدًى ذروّىْ
 أتؽبس عٌى اعرِبدا   وذًى اًسئٌظٍ

خ ٓىعٌخ ٌّ اًِظرخدٌُٕ عٕ وهِ
 web اًىًج ذؽٌٌالد اًى تبالطبفخ

analytics . 

بد هٍ ُب  اًفّعبًخ؟ اًشخصٌّ

 صىزح ذعؼٍ اًرٍ
 ًرىكعبد واطؽخ

 ًسًد وهٌف اًِظرخدَ
 اًِىكع ًظرخدَ أْ

 وذسّهص ذعّثس اًرٍ
 ؼبظبد عٌى

 أطبطٌخ وذىكعبد
 ُعِىعبد ألهّ

اًِظرخدٌُٕ

 ُعِىعخ ذشّوٍ اًرٍ
 أطبطٌخ ُظرخدٌُٕ
 ًِىكعى

 أشخبص ذصف اًرٍ
 خٌفٌبد ُع ؼلٌلٌٌٕ
 وكٌّ وأهداف

 فٍ ذظبعد اًرٍ
 ٌُصاد عٕ اًوشف
 عبًٌِخ ووظبئف

usability.gov موقع :مصدر

http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/personas.html
http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/personas.html
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 .اًِظرخدٌُٕ عٕ أتؽبس اظس  

اًِظرخدٌُٕ هّ ُٕ :ٓفظى اطأي
 هٍ ُب ُىكعى؟ اًى ًٌعأوْ وًِبذ

 ؟...افرساطبذهّ طٌىههّ، ذىكعبذهّ

 .واكعٌخ اظعٌهب

 ًوٍ ُٔبطثب   ووصفب   ذعسًفب   ػّىز 
 اًِظرهدفخ اًشخصٌبد ُٕ ُعِىعخ

 (..اًرىكعبد األهداف، اًخٌفٌخ،)

    .أفوبز تعىصفخ كّ

 تِعِىعبد اًعٔبصس ّٓظّ
 وأُؾ ُظرهدفخ شخصٌبد

.اطِب   ُعِىعخ هٍ

.األتؽبس هّصف

 ُىاطٌع أو ٌُصاد عٕ اتؽض
تبًِظرخدٌُٕ صٌخ وذاد ُؽددح

 .اًِظرهدفخ اًشخصٌبد اصلٍ

 تؽظج ُعِىعبد طِٕ طعهب
   .واألهٌِخ األوًىًخ ذساذثٌخ

( 2)من هم القراء الرين جسحهدفهم؟   

ّْ  شى ال  اًِظرهدفخ اًشخصٌبد ذؽدًد أ
 اًرٍ اًِىاطٌع عٌى اًرسهٌص عٌى ًظبعدن
 وال .األوًىًخ ؤُؽهب ُىكعى عٌى ذرٔبوًهب
 تٍ ال فؽظج اًِؽرىي اخرٌبز عٌى ذظبعدن
عٌى اًِىاكع وُصصٍِ ُؼّىزي ًظبعد
 طٌىن ُع ًرٔبطج ذصٌِّ اخرٌبز

 .اًِظرخدَ

ُٕ واؼدح شسًؽخ ترؽدًد ُظؼسا   ًظز
 ذظرؼٌع تٍ ال اًِظرهدفخ اًشخصٌبد

ُعِىعبد أزتع اًى ًصٍ كد ُب عٌى اًرسهٌص
ٍّ  هرا)  (األفظٍ اًؽ

usability.gov موقع :مصدر

http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/personas.html
http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/personas.html
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   (3) جسحهدفهم؟ الرين القراء هم من

 ذؼسؼهب أْ ًعج اًرٍ األطئٌخ هٍ ُب
 ُعِىعبد ذؽدًد عٌٌِخ خالي

   اًِظرهدفخ؟ اًشخصٌبد

 ُب عٔه؟ ًثؽض اًري ُب اًلبزئ؟ دافع هى ُب
 ...ته؟ اًلٌبَ ًسًد اًري ُب ؼبظبذه؟ هٍ

 اًعِس،) اًشخصٌخ األطئٌخ ُٕ عدد
 واًِهٌٔخ (..اًرعٌٌٍِ اًِظرىي اًعٔع،
 (..اًِهبزاد ؼىي) واًرلٌٔخ

 اًِىكع وأغساض أهداف هٍ ُب
 االًورسوٍٓ؟
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 محركاث مع محوافقاً  المححوى ججعل كيف
 البحث؟

 ظِهىز أهثس ذهسٓب، هِب ُذشّوٍ، اًثؽض ُؽسهبد أْ شى ال
 عٌى ذظبهّ، بألٓه االٓرسٓز عٌى تى اًخبص ًٌِؽرىي
وهّ أال اًلساء ُٕ شسًؽخ أهثس اًى اًىصىي فٍ ػسًلرهب،
 .األفساد

 Search «اًثؽض ُؽسهبد ذؽظٌٕ» عٌٌِخ ذرّظّ وتبًربًٍ،
Engine Optimization (SEO) ألٓهب هثٌسح تأهٌِخ 

 .اًخبزػخ عٌى االًورسوٍٓ ُىكعى وطع عٌى ذظبعدن

 ؟«اًثؽض ُؽسهبد ذؽظٌٕ» هى ُب وًوٕ

 ُؽسهبد ُع ُرىافلب   وظعٌه اًِىكع ذهئٌخ عٌٌِخ هى  
 عٌى «اًثؽض ُؽسهبد ذؽظٌٕ» ًظبعدن فثبًفعٍ، .اًثؽض
 عٌى وظبهسا   ُرىفسا   وظعٌه ُؽرىان اًعبد ُهِخذظهٌٍ
  .اًِخرٌفخ اًثؽض ُؽسهبد

 ُعبٌٓخ أٓهب فٍ  «اًثؽض ُؽسهبد ذؽظٌٕ» أهٌِخ وذوِٕ
 organic search «اًعظىًخ» األتؽبس ٓربئغ  عٌى وذعرِد
 فّعبًخ وغٌس وُوٌفخ اعالٌٓخ ؼٌِخ دوْ ُٕ اًٌهب ذصٍ اًرٍ
  .األؼٌبْ ُٕ اًوصٌس فٍ

 

Tradical 360 ُىكع :ُصدز

http://blog.tradical360.com/the-anatomy-of-seo-infographic-what-is-seo/
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 اًثؽض ُؽسهبد أتسش هٍ  ُب

 ُخصٓخ  وتٌبٓبد ُعٌىُبد عٌى اًعصىز فٍ ًٌِظبعدح ُصِّ ؼبطىتٍ تسٓبُغ هٍ اًثؽض؟ ُؽسهبد هٍ ُب أوال   وًوٕ
 األوًى اًثؽض ُؽسهبد ُتٌٔز وكد .شخصٍ ؼبطىة عٌى أو  World Wide Webاًعبًٌِخ اًعٔوثىذٌخ اًشثوخ عٌى

ّّ  ؼٌض .اًوالطٌوٌخ اًِورثبد إدازح فٍ اًِظرعٌِخ اًرلٌٔبد عٌى اعرِبدا    كبعدح ذشوٍ ًٌِظرٔداد فهبزض تٔبء ًر
 اًعبًٌِخ اًثؽض ُؽسهبد ألتسش اًظىق ؼصخ ٍصًف تٌبٍٓ زطّ ًٌٍ ُب فٍ  .ُعٌىُخ أي عٕ اًثؽض فٍ ذفٌد ًٌثٌبٓبد

 .عبًٌِب   اًِظرخدُخ اًِؽسهبد صدازح فٍ «ظىظٍ» ُؽسن ًثلى اآلْ، وؼرى . 2014 ًعبَ

NetMarketShare :مصدر

http://www.blogger.com/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://www.netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?qprid=4&qpcustomd=0
https://www.netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?qprid=4&qpcustomd=0
https://www.netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?qprid=4&qpcustomd=0
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 «اًثؽض ُؽسهبد ذؽظٌٕ» عٌٌِخ ذعرثس ال

 ظِع عٌٌِخ تظبػخ توٍ أٓهب تٍ ال صعثخ
 ًظهس أْ عٌى ًرؽسص اًعىاٍُ ُٕ عدد

 كبئِخ  عٌى االًورسوٍٓ ُىكعى ُؽرىي
   .اًِؽسن ُخرٌف عٌى اًثؽض ٓربئغ

 االظبتخ  آالد» » اًثؽض ُؽسهبد وذشثه
 تؽصب   أؼدهّ ًعسي فعٔدُب .«اًفىزًخ

،   تعٌٌِخ اًثؽض ُؽسهبد ذلىَ اًورسوٌٓب 
 ًرعىد اًثٌبٓبد ًٌٌِبزاد «ذٔظٌف»

 صٌخ ذاد أو افبدح األهصس تبًِعٌىُبد
 ترصٌٔف ذلىَ شّ اًِظرخدَ ًؼٌج
     .االًورسوٌٓخ اًِىاكع ًشعثٌخ وفلب   أًربئغ

 «اًثؽض ُؽسهبد ذؽظٌٕ» ًؤشس وتبًربًٍ،
 .اًِؽرىي «صٌخ ذاد»و «شعثٌخ» عٌى

 
 هرٖ فٍ عّدح عىاٍُ ذدخٍ ذًى، أظٍ ُٕ

هب اًى ًٌٍ ُب فٍ طٔرؼّسق اًٌٌِخ، ِّ  :أه
 
 
 
 

 

 Google اًثؽض ُؽسن :ُصدز

 ؟ «البحث محركاث جحسين» عمليت  ججري كيف



 17/23 األسبوع الثاني   |   الكتابة الصحفية االلكترونية 

 إٓرٌس ُبن ٌٍٓ :ُصدز

فٍ ًٌظهىز ُساعبذهب ًعج اًرٍ اًِعبًٌس هٍ ُب
 (1) ؟اًثؽض ُؽسهبد

Analytics  عسف تبًرؽٌٌالد ًُ  أو ُب 

ذظبعدن عٌى اهرشبف هٌف ًعد شّوازن ُىكعى 
االًورسوٍٓ وُب هٍ اًوٌِبد اًِفربؼٌخ اًرٍ ًٌعأوْ

.  اًٌهب ُٕ أظٍ اًعبد ُىكعى

هب ذظبعدن عٌى اًرعّسف اًى اًسواتؽ  ّٓ هِب أ
واًصفؽبد االًورسوٌٓخ اًرٍ ذؽصٍ عٌى أهثس عدد 

ٓلساد ُٕ شّوازن ُِب ًظِؾ ًى ترؽدًد أهصس 
اًصفؽبد واًسواتؽ شعثٌخ وكٌبض ُب إذا هبٓز ؼٌِرى 

 .اًى اًصفؽبد اًصؽٌؽخ« عدد اًصًبزاد»ذّىظه 

اًى ذًى، ذظبعدن اًرؽٌٌالد عٌى ذؽدًد تبالطبفخ 
ذؽظٌٕ ُؽسن »عدد اًصواز اًعدد اًرٍ طبعدذى ؼٌِخ 

 .اًؽصىي عٌٌهّعٌى « اًثؽض

وتفظٍ هرٖ اًرؽٌٌالد، ذظرٌؼع إعبدح هٌوٌخ أو 
ذصٌِّ أو ذؽسًس ُىكعى واًِؽرىي فٍ اًصفؽبد 

.  اًِظرهدفخاًرٍ ال ذؽصٍ عٌى عدد اًصًبزاد 
، ذظبعدن ذؽٌٌالد اًثٌبٓبد عٌى ظرة اًِصًد تبخرصبز

. ُٕ اًصواز فٍ اًِظرلثٍ
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Content أو اًِؽرىي 

ّْ اًِؽرىي ٌُى وهى عٔصس أطبطٍ ُٕ عٌٌِخ  ال شى أ
 .  وطِبٓخ ًٔعبؼهب« ذؽظٌٕ ُؽسهبد اًثؽض»

ذصٌٔفبد « كٌج»فال تد أْ ٓشٌس اًى أْ اًِؽرىي هى  
ُؽسهبد اًثؽض واألداح اًرٍ ذعرة اًِظرخدٌُٕ اًى 

 .ُىكعى اًٌورسوٍٓ

وًهرا اًظثج، ال تد ُٕ أْ ذىًٍ اهرِبُب  هثٌسا  
ذؽظٌٕ ُؽسهبد »ًٌِؽرىي، أوال  ألآه ُفربػ ٓعبػ ؼٌِخ 

صٖ طٌؽّض اًصواز عٌى « اًثؽض ٌّ ّْ ٓىعٌره وذِ وشبٌٓب  أل
 .اًعىدح ُعددا  ػٌثب  ًٌِصًد

ٌٓوىًظىْ شىْ :ُصدز

 في للظهور مراعاثها يجب الجي المعايير هي ما
 (2) ؟البحث محركات
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Keywords أو اًوٌِبد اًِفربؼٌخ 

 Short Tail: فئرٌٕذٔلظّ اًوٌِبد اًِفربؼٌخ عبدح اًى 
Keywords  وLong Tail Keyword   .

هٌِبد هـ  3اًى  Short Tail Keywords  ُٕ2ذرأًف 
هب « اًالظئٌٕ اًظىزًٌٌٕ« »اًؽسة فٍ طىزًب» ّٓ ص تأ ٌّ وذرِ

أهصس ذٔبفظٌخ وذوىْ ُهِخ ذؽظٌٕ ذسذٌثهب فٍ صفؽخ ٓربئغ 
ّْ اًِظرخدٌُٕ ًٌعأوْ أهصس اًٌهب  .اًثؽض أهصس صعىتخ اال أ

، فروىْ أكٍ ذٔبفظٌخ وذظّهٍ Long Tail Keywordsأُب 
ُهِخ ذؽظٌٕ ذسذٌثهب فٍ ٓربئغ ُؽسهبد اًثؽض هِب أٓهب أداح 

أي ذؽىًٍ اًصائس اًى  conversionُهِخ فٍ عٌٌِخ اًـ
.  دائّ« شتىْ»

ه هٌِب هبٓز اًوٌِخ اًِفربؼٌخ ػىًٌخ  ّٓ وًوٕ ُٕ طٌثٌبذهب، أ
ٍّ ظهىزهب فٍ ٓربئغ اًثؽض  .  وُرخصصخ، هٌِب ك

 Arageek ُىكع :ُصدز

 في للظهور مراعاثها يجب الجي المعايير هي ما
 (3) ؟البحث محركات

http://www.arageek.com/2011/12/21/keywords-types.html
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 poweredbysearch ُىكع :ُصدز

 في للظهور مراعاثها يجب الجي المعايير هي ما
 (4) ؟البحث محركات

  Link Building خخبزظٌ وصالد تٔبء» أو» 
 

 ُىكعى عٕ ذرؽّدس خبزظٌخ زواتؽ عٌى ذؽصٍ أْ اًِهّ ُٕ
 .هثٌسح وشعثٌخ عبي   ترصٌٔف ذرِّرع اًرٍ ذٌى الطٌِب
 أظٍ ُٕ backlinks  اًسواتؽ اطرخداَ عٌى اؼسص وًرًى،
 أْ تد وال .اًثؽض ُؽسهبد فٍ ُىكعى ظهىز فسص ذعصًص
 دوزا   ذٌعج االظرِبعٍ اًرىصبي شثوبد هٔب، أْ ذٔظى ال

 .اًصواز عدد شًبدح فٍ ُهِب  
   
 

 
 

 
 
 

 Site Architecture االًورسوٍٓ اًِىكع هٔدطخ» أو» 
 
 ألٓهب Dynamic pages  اًدًٔبٌُوٌخ اًصفؽبد اًثؽض ُؽسهبد ذؽج ال

 .وخىازشٌُرهب خبزئؼهب فٍ أخؼبء ذظثج
 اًِىكع خبزػخ ُصٍ تظٌؼخ االًورسوٌٓخ ُىكعى هٔدطخ ذوىْ أْ تد ال
 ًرعّدي ال أي وطسًعخ اًٌهب وأًفبذ االطرخداَ وطهٌخ  File robotsو

ْ   3اًـ اًرؽٌٍِ ف واال شىا    .اًثؼٌخ اًِىاكع ُٕ اًِىكع صّٔ
 

  
 

http://www.poweredbysearch.com/learn-how-to-optimize-your-robots-txt-file/
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 (1) المسحخدمين؟ ُيحاكي مححوى جكحب كيف

وطثٍ ُٔهب االًورسوٌٓخ الطٌِب اًصؽفٌخ اًوربتخ أطبًٌج فٍ غصٔب أْ تعد
 ُؽسهبدذؽظٌٕ» ؼِالد عثس االًورسوٍٓ ُىكعى اًى اًصواز عدد شًبدح
اًرٍ اًعىاٍُ أو اًِهبزاد ُٕ تِعِىعخ ذًى هٍ اخرصبز ُٕ تد ال ،«اًثؽض
 ُؽرىي هربتخ أظٍ ُٕ تبًى ُذفبزق ال أْ تٍ ال االعرثبز تعٌٕ ذأخرهب أْ ًعج

ؽبهٍ .طىاء ؼدّ  عٌى االٓرسٓز ًشثوخ «صدًلب  » وًوىْ اًِظرخدَ ً 

، ذهسٓب هِب اًِؽرىي، ُهِخ أْ شى فال  .ظِهىزن ذظرهدف أْ هٍ طبتلب 
 اًِظرهدفخ اًشخصٌبد عٕ اًرعسًف عٌٌِخ اًى ذٌعأ أْ ذٔظى فال

personas   ْأو االًورسوٍٓ ُىكعىذصٌِّ عٌٌِخ صٌج فٍ ًروى 
.ًٌِؽرىي االعداد

ّْ ٓشٌس أْ تدّ  وال  اًى االطرفبدح إػبز فٍ أًظب   ذدخٍ اًعٌٌِخ هرٖ أ
.ُذؼٌلهب اًرٍ «اًثؽض ُؽسهبد ذؽظٌٕ» ؼٌِخ ُٕ ؼدّ  أكصى

وُؽرىاٖ اًِلبي، ؼىي اًرفبصٌٍ ُٕ ًٌِصًد
.هٔب آلسوا وذسهٌثره،

http://ar.wamda.com/memakersge/2015/09/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
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 اًوٌِبد

 ًظرخدُهب اًرٍ اًوٌِبد اطرخدَ
 اًوٌِبد تبطرخداَ فثبًربًٍ، .اًلساء

 ُؽسهبد ذؽظٌٕ عٌى ذعٍِ اًِفربؼٌخ
 اًثؽض

Meta Tag or Title 

 . اًثؽض ُؽسهبد ٓربئغ فٍ ًظهس ُب هى
ٕ أْ تد وال ِّ  ُفربؼٌخ هٌِبد ًرظ

 عٌى اًلبزئ ذعرة وُعٌىُبد ًٌثؽض
 اًِؽرىي عٌى أًلس

 األطٌىة

 اًى اًِؽرىي ذلظٌّ فٍ ذرسّدد ال
ذععٍ اًِؽرىي هٌوٌخ ألْ فلساد
 .اًِظرخدَ عٌى أطهٍ اًلساءح

 واًوٌِبد اًلصٌسح اًعٍِ واطرخدَ
   .اًثظٌؼخ

 (2) المسحخدمين؟ ُيحاكي مححوى جكحب كيف

Hyperlinks  

عسف ُب أو  ذظبعد .اًداخٌٌخ تبًسواتؽ ًُ
ٌ   ُىاطٌع ذصّفؾ عٌى اًلبزئ  تِب خلُرع
ًلسأٖ

اًعٔىاْ

 ظراتب   ًوىْ وأْ ػىًال   ًوىْ ال أْ ًعج
لب   ٌّ ّّ  أْ دوْ ُٕ وش  ُعٌىُبد ًظ

ؽٌٍِط اًري هى فبًعٔىاْ .ُغٌىػخ
 ال أو اًِلبي ٓلس عٌى اًلبزئ

 اًصىز

 .اًفٌدًى ُلبػع أو اًثٌبٌٓخ اًسطىَ أو
 اًىازدح األفوبز ذصّىز أْ عٌى ذظبعدن

 اًرشدًد عٌى ذظبعد هِب اًِؽرىي فٍ
 اًِؽرىي أهٌِخ عٌى
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BCMCR

 أبرز لكم سنكشف الثاني، الجسء وفي
 الحغطيت في جساعدكم الحي األدواث

 والحوادث لألحداث المباشرة


