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 أ. م. د يوصف حضه محمود مدرس المادة في الدراصت الصباحيت:

 المادة في الدراصت المضائيت: م. م خميش محمد كرحوثمدرس 

 

 يت عشرالثاو المحاضرة

 (للمحاضرة الضابقت )تكملتلحملت االعالويت لتحديد الوصيلت 

 

 اإللكتروويت والمواقع البحث محركاث عبر اإلعالنثالثا: 

 اإلنكزسَٔٛااخ هًٕاقاا ن شٚاابزادفااٙ  انجحااش يحسكاابد عهااٗ ٕٚيٛااب جحااشعًهٛاابد ان يااٍ ًالٚااٍٛان ُْااب 

نُشااب   اإلعالَٛااخ انحًااالد يااٍ أل٘ اإلنكزسَٔااٙ انزساإٚ  حاام جااسٖ ايزٛاابز إذا فإَااّ ناارا ؛انًزُٕعااخ

 انجحااش يحسكاابد فااٙ االَزسَااذ عهااٗ انعًااال  فئاابد يخزهاا  َشااب  يااٍ االساازدب ح فااًٛكٍ ،رجاابز٘

 .اإلنكزسَٔٛخ ٔانًٕاق 

حًاالد  إ اال  ْإ اإلنكزسَٔٛخ ٔانًٕاق  انجحش يحسكبد عجس انزسٕٚ  حهٕل أفضم يٍ ٔقد اصجح

 اإلعالَابد نعاس  انًُصابد ياٍ انعدٚاد رإفس ٔانزاٙ انًدفٕعاخ Google Ads)) اعالَابد وٕوام

 فٛدٕٚ – صٕز) يسئٙ يحزٕٖ أٔ ، (Search Network)انـ  فٙ َصٙ سٕا  اإلعالٌ صٛغخ حست

 إناٗ ثبإلضابفخ جٕجام، إعالَابد رعاس  انزاٙ انًٕاقا  عهٗ (Display Network) انـ فٙ( قصٛس

 فئاابد يخزهاا  يااٍ ٕٚيٛااخ ٔيزبثعاابد شٚاابزاد رشاآد ٔانزااٙ ،نجٕجاام انزبثعااخ (YouTube) يُصااخ

 .ٔيٍ يخزه  انزٕجٓبد انزجبزٚخ انعًال 

فٙ يحبٔنخ نهٕصإل اناٗ  يدفٕعخ ثإعالَبد انجحش يحسكبد عجس انزسٕٚ  يٛبز عهٗ االعزًب  ٔقجم

 ٔانصادحبد اإلعالَٛاخ انحًهاخ ثًحزإٖ انًزعهقاخ انًُبساجخ انجحش كهًبد ايزٛبزيساعبح  ٚجت انصثبئٍ

 شابئعخ انكهًابد انجحيٛاخ ْارِ ركٌٕ أٌ ذنك كم يٍ ٔاألْى، (Landing Pages) ثبإلعالٌ انًسرجطخ

 إْاداز عادو ضاًبٌ ثٓاد  اإلعالَابد؛ ركهداخ فاٙ ٔشٚاب ح رُابف  رشآد ٔانزٙ انًحزًهٍٛ، انعًال  ثٍٛ

 ٔانًشااسٔعبد انُبشاائخ انشااسكبد رساإٚ  حًااالد حبنااخ فااٙ يصٕصااب   انًزبحااخ اإلعالَٛااخ انًٛصاَٛااخ

 اإلعااالٌ ثًحزاإٖ اْزًاابو أ َااٗ ناادٚٓى نااٛ  انجحااش نًحسكاابد يساازخديٍٛ أياابو فاابنوٕٓز انصااغٛسح،

 يُصاابد عهااٗ اإلعالَٛااخ فاابنحًالدنٓااب قااد ٚدسااد انعًاام،  انزااسٔٚ  ٚاازى انزااٙ ٔانًُزجاابد ٔانخااديبد

(Google Display Network) عهٗ انًحزًهٍٛ انعًال  يٍ كجٛس عد  أيبو نهوٕٓز اندسصخ رٕفس 

 رُبسات عهٗ ثُب    ٚدٔٚب   أٔ أنٛب   ايزٛبزْب ىزٚ ٔانزٙ انٕٛيٛخ، انصٚبزاد يٍ ْبئم عد  رشٓد انزٙ انًٕاق 



 – انجغسافٙ انًٕق ) اندًٕٚوسافٛخ انصٔاز ٔيصبئص اإلعالَٛخ انحًالد نًحزٕٖ انًُشٕز انًحزٕٖ

 (.انعًسٚخ اندئخ – انُٕع

 اإلنكزسَٔٛااخ، ٔانًٕاقاا  انجحااش يحسكاابد عهااٗ انًدفٕعاخ اإلعالَٛااخ انحًااالد إ ااال  فااٙ انجااد  قجامٔ

 إذا ياب ٔرحدٚاد انًزٕقعاخ، اإلعالَٛاخ انًٛصاَٛاخ ٔٚغطاٙ ٚزُبسات انًزٕقا  انعبئد كبٌ إذا يب  زاسخ ٚجت

 إنكزسَٔاٙ رسإٚ  ٔكبناخ عهاٗ االعزًاب  أٔ َبجحخ إعالَٛخ حًالد إل ال  انالشيخ انخجسح كبٌ ُْب 

 .(Google Ads) يُصخ عهٗ اإلعالَٛخ انحًالد ٔإ ازح إ ال  فٙ يزخصصخ

 

 المطبوعت اإلعالواثرابعا: 

 عبنٛاخ ثدزجاخ رزًٛاص أَٓاب إال اإلعالَٛاخ انحًاالد أَإاع يٍ رقهٛد٘ َٕع انًطجٕعخ اإلعالَبد رجدٔ قد

 ياٍ اإلعالَٛاخ، انحًهاخ يا  ٔانزدبعام اندضإل ٔشٚاب ح انًحزًهاٍٛ انعًال  اَزجبِ جرة فٙ اندبعهٛخ يٍ

 اإلعالَاابد فااٙ انًٕجاإ ح انزٕاصاام يعهٕياابد  سٚاا  عااٍ أكيااس يعهٕياابد يعسفااخ يحبٔنااخ يااالل

 .انًطجٕعخ

 :ٔرشًم انًطجٕعخ اإلعالَبد حهٕل ٔرزُٕع

  انخبزجٛخ اإلعالَبد نٕحبد .1

 انًشٕٓزح ٔانًجالد انصح  إعالَبد .2

  انًطجٕعخ اإلعالَٛخ انًٕا  .3

 

 انعًاال  إناٗ انٕصإل ثضاًبٌ ٚاسرج  أٌ ٚجات إعالَٙ كخٛبز انًطجٕعخ اإلعالَبد إنٗ انهجٕ ٔأٌ 

 ٔانصااح  انخبزجٛااخ انًطجٕعااخ اإلعالَاابد نهٕحاابد يًٛااصح يساابحبد ايزٛاابز يااالل يااٍ انًحزًهااٍٛ

 َٔصاٙ صإز٘ يحزإٖ يها  عهاٗ انقادزح إنٗ ثبإلضبفخ انًسزدٛد، انجًٕٓز انزٙ ٚزبثعٓب ٔانًجالد

 – انزٕاصام – انًزبثعاخ) انًسوٕثاخ ثابإلجسا اد انقٛابو عهاٗ ٔٚحداصْى انًشابْدٍٚ اَزجابِ ٚجرة يًٛص

 رصًٛى فٙ يزخصصخ إعالَٛخ ٔكبنخ يالل يٍ ٚكٌٕ وبنجب يب ، ْرا انًحزٕٖ انًًٛص(انشسا  قسازاد

 اإلعالَٛااخ انًساابحبد ٔحجااص انطجبعااخ شاانٌٔ راإنٙ إنااٗ ثبإلضاابفخ ،انًحزاإٖ ٔرطاإٚس انجسافٛااك

 .اإلعالَٛخ انزكبنٛ  عهٗ ٔانزدبٔ 

 

 التضويقيت والمؤتمراث الفعالياثخامضا: 

 ٔانًااانرًساد اندعبنٛااابد ْاااٙ اإلعالَٛاااخ انحًاااالد فاااٙ السااازخدايٓب انًزبحاااخ اندعبناااخ انخٛااابزاد ياااٍ

 انزجبزٚااخ انعاليااخ رقااديٓب جدٚاادح يااديبد أٔ نًُزجاابد نهزااسٔٚ  يياابنٙ حاام رعزجااس انزااٙ انزساإٚقٛخ،

 .انًٓزًخ ٔانكٛبَبد انشسكبد عهٗ انًُزجبد نعس  انزجبزٚخ انًعبز  إنٗ ثبإلضبفخ



 انزساإٚقٙ انًاانرًس أٔ انحاادس عااٍ نإلعااالٌ انًخزهدااخ انزساإٚقٛخ انقُاإاد ثااٍٛ انزُسااٛ  ٚاازى أٌ ٔٚجاات

 ثبإلضابفخ ٔانًحزًهاٍٛ، انحابنٍٛٛ انعًاال  قبعادح ياٍ يًكاٍ عد  أكجس ندٖ انٕعٙ شٚب ح ثٓد  انقب و؛

 اندئااخ اَزجاابِ عهااٗ رساازٕنٙ قااد زائجااخ أيااسٖ أحااداس ياا  ٚزعاابز  ال يُبساات رٕقٛااذ ايزٛاابز إنااٗ

 .انًسزٓدفخ

 يُشاإزاد ٔانسا ٚاإ، انزهدصٚاإٌ إعالَاابد يااالل يااٍ رساإٚقٙ ياانرًس أٔ حاادس أل٘ انزااسٔٚ  ًٔٚكااٍ

 ٔانًٕاقاا  انجحااش يحسكاابد إعالَاابد اإلنكزسَٔااٙ، انًٕقاا  االجزًاابعٙ، انزٕاصاام ٔساابئم ٔإعالَاابد

 ٔرأْاات فضاإل حبنااخ يهاا  ثٓااد  انًطجٕعااخ انخبزجٛااخ اإلعالَاابد نٕحاابد األيااسٖ، اإلنكزسَٔٛااخ

 .انقب و انزسٕٚقٙ انًنرًس يالل يٍ نّ انزسٔٚ  سٛزى نًب ٔيزبثعخ

 


