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  العاشرة المحاضرة

 الحمالث االعالويت

 

 ال نالالتا  علالال  للعالال   مسالالا ب   ُمحالالل  زمنالال  بجالالل   اإلع نالالب  مالال  سلسالالل  هالال  اإلع نيالال  الحمالال  

 الحالالالبليي  العمالالال   مالالال  المنبسالالال  الجمفالالالت  السالالالتفلا  المختالالالب    المنبسالالالا   اإلع نيالالال  التسالالالتة ي 

 اإلع نالب   المجال   ا  الج ائالل ال ا ةالت ا  التلفزةالت  ا  فال  الت ليلةال  الحمال   ستا   المحتملي ،

 اإللكت  نيال   المتاقالع التتاصل االجتمبع  متاقع ف  االنت نت عا  التستةق خ   م  أ  المطاتع 

 .الاحج  مح كب 

 تالاليت  ال التالال  اإلع نيالال  الحمالال   بسالالا  سالالنتةب   ببهظالال  تكالالبلي  التجب ةالال   األنشالالط  الشالال كب  تتكاالالل

  المتكال    الشالبئع  األخطالب  بسالا  األحيب ؛ أغل  ف  الم غتب  األهلا  تح يق ف   تفشل حمب هب

 الحمالال   مالال  األنسالال  النالالت  اختيالالب  عالالل   أهمفالالب اإلع نيالال ، الحمالال    إطالال    إ ا   إعالاللا  فالال 

  الم ئمالال  المسالالتفل  الجمفالالت  إلالال  للتصالالت  المنبسالالا  اإلع نيالال   التسالالبئل  ال نالالتا  اإلع نيالال 

 .ت  ةجفب ةتم الت  الخلمب  أ   المنتجب  اإلع ني  الحمل  لمحتتى

 الخطالتا  كالل بشال   ن الت  سالت  اإلع نيال  الحمال   مال  العلةالل فال  األخطالب  تجنّ ألهمي    نظ ا  

 حمل  كل  إ ا   ت ييم ط   إل  ببإلضبف  اإلع ني ، الحم    إط   إعلا  نجب  لضمب  األسبسي 

 فئالب  لجميالع المنبسالا  التسالتة ي   ال نتا  اإلع ني ، للحم   المختلف  األنتا  تتضيح مع إع ني ،

 .إع   لكل المحل    األهلا  المستفلف ، الجمفت 

 اإلعالويت الحمالث وفوائد أهداف

 مسالي ل   مجفالت   قالت  تخصالي  المختلفال ، النف الب  بتكاالل التجب ةال   األنشالط  الش كب  ت ت  ل 

 اإلع نيالال  الحمالال   إلطالال    إع نيالال  تسالالتة ي   كبلالال  بخاالال ا  االسالالتعبن  أ  الشالال ك ، فالال  التسالالتةق

 : أهمفب اإلع ني ، الحم   هذه م  متتقع   فتائل محل   أهلا   جت      بفم الخبص 

 التجب ة . ببلع م  التع  زةب   .1

 المستفلف . العم   فئب  إل  أس   بشكل التصت  .2

 مكخ . بشكل ش ائي  ق ا ا  اتخبذ عل  العم   تحفيز .3



 الميقت .  الع    الجلةل   الخلمب  للمنتجب  الت  ةج .4

 جلةل . جغ افي   متاقع أستا  إل   التتسع الستقي  الحص  زةب   .5

 .ا  المحبفظ  عليفب العم   أمب  التجب ة  الع م  صت   تحسي  .6

 أقل. زمني  فت   ف  التستة ي   التكبلي  االستخمب ا  عل  العبئل زةب   .7

 م ئم  بإع نب  األذهب  ف  الا ب  خ   م   المحتملي  الحبليي  العم   مع الع ق  تتطيل .8

 ال ائج . لألحلاث

 

 هالذه مال  المتتقعال   الفتائالل الم غتبال  األهلا  تحلةل ةج  إع ني  حمل  أي إعلا  ف  الش     قال

  المجفت  التقت إهلا   عل  انتفبئفب، بعل اإلع ني  الحمل  لمستتى المنبس  الت ييم لضمب  الحمل ؛

 .التجب ة  للع م  معنتةب   أ  مب ةب   ستا  الم جت  االستفب   تح يق      األمتا 

 

 اإلعالويت: الحمالث وإطالق إعداد خطواث

 المحالل   األهاللا  تح يالق ماللى علال  ملحالت  تالثحي  لفالب إع نيال  حملال  أي فال  اتخبذهالب ةالتم خطت  كل

  :المنبس  ببلت تي  االعتاب  ف  أخذهب ةج  الت  الخطتا  أهم  م  اإلع ني ، للحمل 

 اإلع ني . الحمل  أهلا  تحلةل .1

 المستفلف . العم    فئب   المنبفسي  الست    اس  .2

 األنشالط   خاللمب  منتجالب  فال  التنبفسالي  ميالزا  ال المتبحال  الالائل ف  الضع  ن بط تحلةل .3

 التجب ة .

 المحالالل   لألهالاللا  الم ئمالال  المنبسالالا  اإلع نيالال  الحملالال  لمسالالتتى األ ا  ت يالاليم معالالبةي  تحلةالالل .4

 مسا ب .

 المتتقع .  العتائل النتبئج عل  بنب    اإلع ني  للحمل  المتبح  الميزاني  تحلةل .5

 اإلع نيال  الحملال   محتتى المستفلفي  للعم   األنس   اإلع ني  التستة ي  ال نتا  اختيب  .6

  الميزاني .

 نت  ف  متم س   إع   تستةق  كبل  اختيب  أ  للش ك  اللاخل  التستةق ف ةق مفب  تحلةل .7

 المختب  . اإلع ني  الحمل 

 اإلع نب . لع   المنبسا  الزمني  الفت   تحلةل .8

 المختب  .  اإلع ني  التستة ي  ال نتا  عل  متزامن  تتقيتب  ف  اإلع ني  الحم   إط   .9

 األفعب .       متببع  اإلع ني  الحمل  أ ا  مستتى ت ييم .11

  االنطابعب . األفعب       عل  بنب    ميقتب   إة بففب أ  اإلع ني  الحم   تعلةل .11


