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   برنامج إعالنى ھام جدا  Googleلقد طورت شركة جوجل 

 Google Adwords زلنیین وھو جوجل أدووردھذا البرنامج ینقسم الى جزئین جزء خاص بالمع
  Google Adsenseویتضمن أیضا برنامج خاص بالناشرین وھو ما یسمى ببرنامج جوجل أدسنس 

  
  ھذا البرنامج خاص بالمعلنیین وھم أشخاص لدیھم مواقع أو منتجات یریدون اإلعالن عنھا من خالل

  لشراء منھا أو الدخول إلى مواقعھم لزیارتھا شركة جوجل وبذلك یستطیع الناس مشاھدة إعالناتھم وا
  .لترویج منتجھ او شھرة موقعھویدفع المعلن مبلغ مالى لشركة جوجل مقابل الضغط على إعالناتھ 

  
  ھذا البرنامج خاص بالناشرین وھم االشخاص الذین یحصلون على إعالنات المعلنیین ویضعوھا فى

  عالنات یربح الناشر من خالل ھذه الضغطات وتظھرمواقعھم وكلما ضغط أحد الزوار على ھذه اإل
  :ھذه اإلعالنات على موقع الناشر حسب محتوى موقعھ ولفھم ھذه الفكرة كاملة تابع المثال التالى 

  
  

   معلنین ٣تقـــدم إلى شــركة جوجل : مثال عملى 
 Google Adwordsلإلعالن عن مواقعھم من خــالل 

   فى الصورة أمامكوكان محتوى مواقعھم مختلف كما
  موقعھا عن مالبس المحجبات :هبة 

  موقعھ عن االخبارالسیاسیة :وليد 

  موقعھ عن برامج اإلنترنت :سعيد 
  
  تقنیات الكمبیوتروبرمجیات االنترنت عن مدونة بتصمیم أناوقمت  
   كود اإلعالنات من جوجل ووضعتھوتقدمت الى ادسنس وحصلت 

   فى الثالثة اللى ھیظھر على مدونتى ؟      فى مدونتى تعتقد إعالن مین
  

  :اإلجابة 

   ھو من سیظھر فى مدونتى وذلك ألن موضوع موقعھ مشابھسعیدإعالن 
  ى ممكن یضغط على إعالنات سعیدتوبكدة أى زائر لمدون..  مدونتى ) محتوى( لــ 
  

  ل من هذا المثاالمحققة الفائدة 
 ر على إعالناتھ داخل مدونتى سیذھبون إلىمن خالل ضغطات الزوا :  Adwordsبالنسبة لسعيد كمعلن على 

  .من موقعھ  وبذلك تزید شھرة موقعھ واذا كان یعرض منتجات للبیع ربما یشترى احد الزوار منتجموقعھ 
فى مدونتى سوف أربح من خالل ضغطات الزوار على إعالنات سعید :  Adsenseكناشر إلعالنات الفائدة بالنسبة لى أنا 
   . Adwordsغطة التى حددھا سعید مسبقًا أثناء إشتراكھ فى خدمة جوجل وذلك طبقًا لسعر الض

  
  

  

  الثانىالفصل



  

  
الربحیة على شبكة اإلنترنت فیجب المشروعات  من أفضل  Adsenseلكل مشروع خطة عمل وألن برنامج جوجل 

وجل أدسنس أفكارنا ووضع أفضل خطة عمل حتى نضمن إن شاء اهللا تحقیق أفضل األرباح من برنامج ج علینا ترتیب
جوجل أدسنس وتحقیق أفضل االرباح إن وطبعًا أنا وضعت خطة شاملة فى ھذا الكتاب لإلشتراك فى برنامج للناشرین 

  :شاء اهللا ھذه الخطة تشمل االتى 

  
  

   التابع لشركة جوجل Gmailھى إنشاء برید ألیكترونى على موقع :  الخطوة األولى

  

  :عملية التسجيل نبدء 
 com.gmail.www://httpبط التالى إدخل على الرا -١
 Create an accountاضغط على كلمة  -٢

  

  
  

   إبدء فى تسجيل البيانات كما هى موضحة-٣
   اإلیمیل لتتأكد من توافر اسمCheck availabilityإختر إسم لبریدك األلكترونى وإضغط ) ٣االسم الثانى    ) ٢ االسم االول    ) ١
  أكتب إجابة السؤال السرى) ٧إختار سؤالك السرى    ) ٦إعادة الرقم السرى    ) ٥       الرقم السرى     ) ٤
  أكتب رمز التاكید الموجود أمامك) ١٠إختر دولتك    ) ٩ إكتب ایمیل أخر لك   ) ٨
  

  I accept create my accountوبعد ذلك إضغط على 
  .ات التسجیل بالكامل مع الشرح باألرقام والصورة التالیة توضح خطو

  

   :مهمةنصيحة 
  
  
  
  
  

  

  

یكترونى لألستدخلھا فى عملیة إنشاء البرید اقبل البدء فى التسجیل من فضلك أحضر ورقة وقلم وابدء قى كتابة كافة البیانات التى 
  إلیھایانات احتفظ بھا فى مكان أمن حتى إذا نسیت البیانات ستجدھا لدیك وتكون لك دلیل وقت الحاجةوبعد اإلنتھاء من كتابة الب



  

  
  

  



  
  

  كترونىيمبروك حصولك على بريد أل
  بكدة  إنتھینا من إنشاء البرید األلیكترونى وأنا أنشئت البرید بھذا الشكل

  كمثال للتجربة حتى تضح لك الفكرة كاملة 
com.Gmail@YoussefSherif  

  
   .Bloggerعلى موقع دونة نشاء مإ: الخطوة الثانیة 

  
  :نبدء عملية التسجيل 

  com.Blogspot.www://httpأدخل على الرابط التالى  -١
 بیة إن لم تكن الواجھة عربیة ستجد أعلى الصفحة قائمة إختر منھا اللغة العر -٢
 قم بتسجیل الدخول بإستخدام البرید األلیكترونى الذى قمنا بإنشاءه فى الخطوة السابقة -٣
  

  
  بعد الضغط على تسجیل الدخول سیتم تحویلك الى الصفحة التالیة

  
   اسم االیمیل مكتوب تلقائى- ١ستجد فى رقم 
  األولى اسمك مكتوب تلقائى كما كتبتھ أثناء التسجیل فى الخطوة - ٢ستجد فى رقم 

   یطلب منك إدخال اإلسم المعروض وھو االسم الذى یتم التوقیع بھ على موضوعات مدونتك-٣فى رقم 
  

  وسوف تأتى خطوة تسمیة المدونة كما بالصورة التالیة .... ثم إضغط على كلمة إستمرار 
  
  

  
  

  
  



  
  

  
   )أكتب أى اسم مناسب لمدونتك(  یتم كتابة إسم المدونة ٤فى رقم 
   ) .وھو االسم الذى یتم كتابتھ فى عنوان المتصفح لزیارة مدونتك(  یتم كتابة عنوان المدونة ٥فى رقم 

  حتى تعرف إن كان متوفر أم غیر متوفر) تأكد من التوفر ( بعد كتابة عنوان المدونة اضغط على كلمة 
   . إستمرارللتسجیل إضغط علىجرب اسم اخر واذا كان متاح متاح غیرإذا كان االسم 

  
   بعد ذلك ستأتى خطوة إختیار قالب للمدونة

  
  

   اختر أى قالب مناسب لمدونتك٧فى رقم 
  لكترونیة ستأتى رسالة تم إنشاء المدونة اإل.....  إضغط لإلستمرار ٨فى رقم 

  
  

  
  
  



  
  
  

  
  ) .بدء التدوین (  إضغط على ٩فى رقم 

  

  
   ) .ة التى ستكتبھاعنوان للمقالة أو الموضوع أو التدوین(  اكتب ١٠فى رقم 
   ھنا منطقة الكتابة أكتب موضوعك بالكامل مع التنسیق الالزم ١١فى رقم 
   إكتب فیھا القسم المراد نشر الموضوع بھ أو اتركھ فارغ إن لم یكن لدیك أفسام بالمدونة١٢فى رقم 

  
  .ح لكل زوار مدونتك بعد ذلك اضغط على نشر الرسالة حتى یكون موضوع مدونتك الذى قمت بكتابتھ ونشره متا

   وستأتى لك رسالة نجاح نشر موضوع مدونتك كما بالصورة التالیة
  
  

  
  
  



  

  
   یمكنك عرض موضوعك ورؤیتھ كما سیشاھده زوار مدونتك١٣فى رقم 
   یمكنك التعدیل على موضوعك وإعادة نشره ١٤فى رقم 
  .ةشاء موضوع جدید كما فعلنا فى الخطوات السابق یمكنك إن١٥فى رقم 

  

   أول موضوع لك فى مدونتك على اإلنترنتمبروك
  لكترونیة یمكنك نشر كل موضوعاتك بھا ومشاركة أصدقائك ودعوتھم للمشاركة بھاعندك مدونة إ بكدة  إنت بقى 

وجد فرق سوى أشیاء بسیطة ونحن لسنا فى حاجة لكترونى وبنفس الخصائص واالمكانیات ال یمثلھا كمثل أى موقع إ
  .إلیھا

  
  
  
  
  
  

  ونكسب منھا طبعًا إحنا عملنا المدونة علشان نشترك بیھا فى برنامج جوجل أدسنس للناشرین 
   یكون فیھا على االقلجل أدسنس للناشرین علشان مدونتك یتم قبولھا فى برنامج جو

  .وده شرط أساسى البد من توافره  )  تدوینة( موضوع ٣٠ إلى ٢٠من 
  

  تختار موضوع ممیز لمدونتك وانھا تكون مدونة متخصصةوعلشان أكون كملت نصیحتى لك حاول 
  .ھفھمك وتابع معایا.. یعنى ایھ الكالم ده 

  غطات الزم بیھا وعن طریقھم تقدر تربح من الضعلشان مدونتك تكون مدونة ممیزة والزوار یھتموا 
  :تكون متخصصة یعنى بتتكلم عن شىء محدد مدونتك 

   الموضوعات اللى فیھا تكون عن الریاضة واھتمامات الریاضةلو ھى مدونة ریاضیة یبقى كل: مثال 
  لو ھى مدونة الكمبیوتر یبقى كل موضوعاتھا تكون عن الكمبیوتر والبرامج وتقنیات االنترنت : مثال اخر
  لو ھى مدونة عن البورصة یبقى كل موضوعاتھا تكون عن البورصة وتجارة العمالت واالسھم : مثال اخر

  
   كورة القدممل مدونة عن الكمبیوتر وتكتب فیھا موضوعات عن طبعا مینفعش تع

   وتكتب فیھا موضوعات عن البورصة أو عن العنایة بالبشرة البترولاو مثال تعمل مدونة عن
  

  تكون مدونة متخصصة الن ده ھیفیدك جدا  وبأكد علیھ علشان مدونتك تكون ناجحة الزم كالمىبكرر أنا 
  

  مدونتك لإلشتراك فى برنامج جوجل أدسنس زاى هتبدء فى اعداد إطيب 
   موضوع٣٠ الى ٢٠زى ماذكرت لك فى كالمى السابق البد وأن تكون مدونتك تتضمن من 

  وھقولك نصیحة ویاریت ماتكونش النصیحة دى  فى برنامج جوجل ادسنسیتم الموافقة علیھا سریعًاحتى 
  علشان یتم الموافقة على مدونتكمرة واحدة ى علیھا طول حیاتك ولكن احنا ھنستخدمھا لعامة تمشقاعدة 

  .حین یتم تقدیمھا الى فریق عمل جوجل أدسنس 
  

  

 لألرباحتخطيط 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ل ما نبدء قبنصائح هامة جدًا 
   ھو المسئول االول عن أرباحك فكل ما كان مجال مدونتك نادر كل ما كانت ارباحك أكترمجال مدونتك -١

   موقع ومنتدى١٠٠٫٠٠٠على شبكة االنترنت اكثر من یعنى ما تعملش مدونة عن الكمبیوتر وموجود 
 Win7یتحدث عن نفس المجال ولكن إختار مثال فرع من علوم الكمبیوتر وتحدث عنھ مثل نظام تشغیل 

  . فى مجال الشبكات وھذه مجرد امثلة توضیحیة ciscoاو مثال تحدث عن شھادات ودورات 
  
  فكل ما كان موضوعك مكتوب بأفكارك إنت كل ما  ھى المسئول الثانى عن زیادة ارباحك موضوعاتك -٢

  سواء من المنتدیات او المواقع إال فى حاالت) صقإبتعد كل البعد عن النسخ والل( كان زیادة اإلقبال علیھ شدید 
  وقت كامل لكتابة تدوینة كاملة او موضوع كامل یمكنك إقتباسھ من موقعالضرورة ومنھا مثال عدم توافر 

   موضوعك حتى ال تتعرض للطرد من أدسنسةفى نھای ) ذكر مصدر المقال االصلى( شرط أو منتدى ولكن ب
  
  زوارك وإھتموا بمدونتك كل ما زادت ارباحك فحاول بقدر اإلمكان أن تكتسبعدد  ھم رأس مالك كل مازاد الزوار -٣

  .فى شبكة اإلنترنتثقة زوارك وأن تقدم لھم أفضل ما عندك حتى تكون مدونتك ناجحة وھى أول ما یبحثون عنھ 
  

  نرجع ونكمل إزاى هتبدء فى اعداد مدونتك لإلشتراك فى برنامج جوجل أدسنس
  
  

  
   موضوع حتى يتم تقديم مدونتك٣٠ إلى ٢٠أنت مطلوب منك من 

  .إلى جوجل أدسنس وحتى تضمن الموافقة على مدونتك وعدم رفضها                     
  

  مثال مدونة إخباریة عن أخبار العالمولیكن  :حدد موضوع مدونتك : أوال 
  إذھب الى المواقع اإلخباریة ومواقع الجرائد والمنتدیات المتخصصة :الطريقة 

  خبار وإبحث عن أھم الموضوعات والمقاالت اإلخباریة وقموالمواقع التى تھتم باأل
  على طریقتك إنت مع حذف األشیاء الغیر ھامة وذكر ) إعادة كتابتھا(بصیاغتھا 

  ض االحداث الھامة وزود علیھا شویة أخبار ومعلومات من عندك وبكدة ھتقدر بع
  . موضوع لمدونتك ٣٠تحصل على أكثر من 

  

  الخطوة التالية هى التقدم بمدونتك إلى برنامج جوجل أدسنس
  
  
  

  إزاى تكون مدونتك ناجحة

 مدرسة أدسنس| برعاية   

  من فضلك ال تجعل ھذه الطریقة قاعدة عامة لكافة تدویناتك فقط إستخدمھا مرة واحدة
 سابك فى برنامج جوجل أدسنس حتى تضمن الموافقة على ح



  
  
  
  
  

  :مراجعة سريعة لما سبق حتى نكمل الخطوات 
 Gmailبرید ألیكترونى على موقع إنشاء تم  -١

  com.gmail@Youssefsherif:  االیمیل إسم
  
 Bloggerتم إنشاء مدونة مجانیة على موقع  -٢

  عالم األخبار: إسم المدونة 
 com.blogspot.news-world.www: عنوان المدونة 

 
 Adsenseالمدونة لإلشتراك فى برنامج جوجل إعداد تم  -٣

  . موضوع بالمدونة ٢٠بتجھیزھا وكتابة ماال یقل عن 
  

  أهم خطوة فى الشرح طريقة اإلشتراك فى برنامج جوجل أدسنس
  

  
  
  
  
  

  نبدء خطوات التسجیل فى برنامج جوجل أدسنس
  بیاناتوكما ذكرت لك ھذه الخطوة ھامة جدا فیجب الحرص أثناء كتابة معلوماتك و

  .اإلتصال الخاصة بك حتى تستطیع إستالم أرباحك إن شاء اهللا
  

  جنى األرباح  >>> إختر تبویب  >>> لوحة تحكم مدونتكمن 
  

  
  ستظھر لك صفحة إعدادات اإلعالنات وأى األماكن التى تناسبك

   التالى  >>>>إختار ما یناسبك ثم إضغط على 
  
  
  
  
  

 

 مراجعة سريعة

   فھى ھامة جدًا الى الخطوات التالیة یجب اإلنتباه :تنبيه 
برجاء مراعاة الدقة وعدم الخطأ فى كتابة البیانات التالیة فیوجد بیانات ال یمكن 

   مثلیاناتك الحقیقیة وصحیحة بدون أخطاءتغییرھا بعد ذلك وأیضا یجب كتابة كافة ب
 حتى تتمكن من إستالم أرباحك  والعنوان ورقم التلیفون والرمز البریدى اإلسم



  

  
  س ستظھر لك صفحة حسابات أدسن

  وتتضمن خیارین 
  .إنشاء حساب جدید : الخیار األول 

  . بالفعل إستخدام حساب أدسنس موجود: یار الثانى الخ
  

  التالى  ثم إضغط  >>> إنشاء حساب جدید  >>>>ھنختار الخیار االول 

  
  

  ستظهر صفحة إدخال المعلومات 
   إحرص على كتابة بیاناتك حقیقیة بدون تزویروأنبھ للمرة األخیرة

  سواء كانت فى إسمك أو عنوانك أو طرق اإلتصال بك حتى ال تشتكى بعد ذلك
  .من عدم الحصول على أرباحك 

  
  

   باللغة اإلنجليزية  كاملةكتابة البياناتهام يجب  تنبيه
  



  
   ومعناھا أنھ حساب فردى ولیس حساب شركات Individual إختار -١فى رقم  
   إختار دولتك -٢فى رقم 

  
   أكتب إسمك بالكامل باللغة اإلنجلیزیة-٣فى رقم 
   أكتب بیانات عنوانك بوضوح -٤فى رقم 
  ) .موبایل (  أكتب رقم ھاتفك الجوال -٥فى رقم 

  
  
  
  
  

  



  
  Submit informationثم حدد بالموافقة على كافة الشروط التالیة ثم إضغط على كلمة 

  
   ساعة٢٨بقبول طلبك وجارى مراجعتھ فى خالل  بعد ذلك ستصلك رسالة على بریدك األلكترونى تخبرك

  .والصورة التالیة لخطاب جوجل بالموافقة على حسابك فى برنامج جوجل أدسنس

  
 
 
 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  لكترونیة ولدیك زوار للمدونة وال یتبق لك االن أصبحت تمتلك مدونة إ
   خطوات بسیطة حتى تبدء الربح وجنى األموالإال بعض

  أرباحك فى برنامج جوجل أدسنس لوحة تحكم سنتعرف علىالیة  الخطوات التفى 
   كیفیة إعداد اإلعالنات حتى تتناسب مع محتوى المدونةو

  . تابع معایا   >>>>ع اإلعالنات فى قالب المدونة بشكل جید ضوكیفیة و
  
  
  
  

  

  ملخص سريع لما سبق
  مدرسة أدسنس| برعاية

 Gmailتم إنشاء برید ألكترونى على موقع  -١
 Bloggerتم إنشاء مدونة متخصصة عن األخبار على موقع  -٢

 تم تجھیز المدونة وإعدادھا بالمقاالت والموضوعات -٣
 Adsenseإلشتراك على جوجل تم تقدیم طلب ا -٤
 .تم قبول الطلب وتفعیل اإلعالنات على المدونة  -٥

 



  

  
  
  
  
  

  للوصول الى لوحة تحكم حساب أدسنس من داخل مدونتك
  االرباح إختر تبویب جنى  >>>> المدونة حة تحكملویمكنك ذلك من خالل 

  حة التحكم باللغة اإلنجلیزیة كما فى المثال التالى كانت لوواذا 
 Adsense overview >>> ومنھا اختر Monetizeاضغط على كلمة 

  فأنا أفضل إستخدام لوحة التحكم باللغة اإلنجلیزیة وأنت لك حریة اإلختیار ولكنى سأكمل الشرح 
  وحة التحكم باللغة اإلنجلیزیة لسھولة اللغة العربیة فى اإلستخدام وأقصد بذلك شرح الصعابعلى ل

  .وترجمة بعض المصطلحات للمبتدئین فى عالم المدونات 

  
 
 Todays Earnings:أول مصطلح سیقابلنا ھو  -١

  والمقصود بھ االرباح المقدرة لھذا الیوم
 View payment historyالمصطلح الثانى وھو  -٢

  والمقصود بھ مشاھدة سجالت الدفعات
   المنسدلةViewھى قائمة : المصطلح الثالث  -٣

   شھور او كل الوقت٣ومنھا یمكنك معرفة ارباحك للیوم او االمس او لالسبوع الماضى او الشھر الماضى او اخر 
 age impressionsP: المصطلح الرابع  -٤

  عالنات أدسنسعدد مرات ظھور صفحاتك التى تحتوى على إوالمقصود بھ 
 Clicks: المصطلح الخامس  -٥

  والمقصود بھ عدد الضغطات التى ضغھا زوار مدونتك على اإلعالنات
 Page CTR:  السادس المصطلح-٦

  والمقصود بھا نسبة مئویة لعدد الضغطات مقارنة بعدد الظھور للصفحات
  age eCPMP:  المصطلح السابع -٧

  للصفحةوالمقصود بھ السعر المفترض لأللف ظھور 
 Earning: المصطلح الثامن -٨

  والمقصود بھ إجمالى األرباح للمدة التى حددت مشاھدتھا سواء كانت 
   شھور او كل الوقت٣یوم أو اسبوع او شھر او 

 

 لوحة التحكم



  

  
  
  
  
  اإلفتراضیة التى وضعناھا فیمكنك تصمیم إعالناتك بنفسكإن لم یعجبك شكل اإلعالنات  -

  .ة على كیفیة عمل ذلك فأرجوا منك التركیز واإلنتباه  سوف نتعرف فى الخطوات التالی
 layout   >>>من لوحة تحكم مدونتك إختر التبویب 

  :ستظھر لك الصفحة بالشكل التالى 
  اتبع التعلیمات كما بالصورة

  
  بعد ذلك ستظھر لك نافذة جدیدة  

 
  
 
  

 تعديل اإلعالنات



  
  :ظھر لك لوحة إعدادات اإلعالنات كما بالشكل التالى تبعدھا س

  
  اختر مقاس اإلعالن المناسب لك

  إختر األلوان المناسبة لقالب وشكل مدونتك
  رالحفظ األخیشاھد التعدیالت  قبل 

   لحفظ الوحدة اإلعالنیة Saveبعدھا اضغط على 
  
  
  
  
  
   جزءًا من موقعك ًا حول الوحدة اإلعالنیة حتى تصبح وكأنھاال تضع إطار أبد -١
 اسق مع ألوان مدونتك على سبیل المثال لون الخطوط والخلفیةإجعل ألوان الوحدة اإلعالنیة متن -٢
  فھى وحدة اعالنیة ناجحة جدًا٢٥٠×٣٠٠إختار دائما الوحدات االعالنیة ذات االحجام الكبیرة مثال  -٣
 . مربحة أكثرنیة نصیة ولیست صوریة الن النصیةیفضل اختیار وحداتك االعال -٤
  وحدات للوصالت٣ وحدات اعالنیة و٣نك إستخدام ال تجعل المدونة ملیئة باإلعالنات فقط یمك -٥
 .د الغیربتكار فى وضع اإلعالنات وعدم تقلی  فأتمنى لك االفنوضع اإلعالنات  -٦
 ال تكتب إسم أو أى عبارة فى عنوان الوحدة اإلعالنیة وال تكتب كلمات للتشجیع على النقرات -٧

  .لتالیة لفصول ا أدسنس والتى سنتعرف علیھا فى افھذا مخالف لسیاسات
  

  
  
  

 نصائح تهمك 



  
  
  
  
  

  أنت األن أصبحت ناشر معتمد من شركة أدسنس 
  وال ینقصك أى شىء سوا التخطیط للحصول على أفضل األرباح من ھذا البرنامج 

  ولتحقیقك أفضل االرباح من جوجل أدسنس یجب علیك التخطیط لذلك وعمل معادلة 
  ة ال یعرفھا سوا الخبراءبسیطة جدا فى الشكل ولكنھا تحمل فى معناھا أسرار كبیر

  : تابع المثال التالى  >> " تحقیق األرباح من جوجل أدسنس" إلیك االن معادلة 
  :حتى تكون مدونتك ناجحة البد وأن تتوافر فیھا المعادلة التالیة 

  
  أرشفة موضوعاتك بمحركات البحث  + موضوعات متمیزة وحصریة +تصمیم جید للمدونة 

  الناتج مدونة ناجحة =  متابعة دائمة لمدونتك وتحدیثھا بشكل دورى+قع والمنتدیات إشھار مدونتك فى الموا

  :نتكلم بقى عن كل نقطة ونشرحها 
  تصميم المدونة : أوال 

  المقصود بتصمیم المدونة ھو شكل المدونة أو القالب الخاص بھا البد وأن یكون قالب ممیز وذو طابع جمیل
 Blogger Templetأو " قوالب بلوجر "  الجاھزة فقط بكتابة كلمة ویمكنك الحصول على أالف القوالب

  .فى محرك بحث جوجل وستجد االف القوالب المجانیة معروضة فى الكثیر من المواقع والمنتدیات
  

  موضوعات المدونة : ثانيًا 
   "عات حصریةوان تكون موضوالبد "والمقصود بھا الموضوعات او التدوینات التى ستقوم بنشرھا على مدونتك 

  كل ما كانت موضوعاتك من كتاباتك كل ما كان لیھا تأثیر" النسخ واللصق " بمعنى إنھا غیر منقولة أو معتمدة على 
  تكسب ثقة محركات البحث فى موقعك أو مدونتك فالمحتوى الجید والحصرى ھو على الزوار وكسب ثقتھم وأیضا 

  .ح من جوجل أدسنس أفضل طریق وأقصر طریق للحصول على أعلى االربا
  
  أرشفة موقعك فى محركات البحث : ثالثًا

   وصداقة من محركات البحث أو بالبلدى كدةكما ذكرت لك فى الخطوة السابقة حتى تضمن أرشفة سریعة
  تبقى زى العسل على قلبھم وانت راجل مفیش منك الزم تكون موضوعاتك من إجتھادك الشخصى وتكون 

  كتبوا عنھا وتكون موضوعات مطلوبة بمعنى إن الزوار فعال ھیستفیدوا منھاموضوعات القلیل من الناس 
  وسوف تتعلم فى الفصول التالیة ان شاء اهللا .... مش مجرد رغى وكالم على الفاضى واإلسم موضوع 

    SEOركات البحث بتقنیات الــ حفة مدونتك وتھیئتھا لمالطرق ألرشأفضل 
  

   خطوة هامة جدًا .......ع والمنتديات والمدونات االخرىإشهار مدونتك فى المواق: رابعًا 
  ھذه الخطوة من أھم خطوات العمل وتحقیق االرباح لذلك سأتحدث عنھا كثیرا وسأذكر لك كل الطرق والنصائح

   .تابع معایا  >>>واإلرشادات الھامة لتحقیق أفضل إشھار لك سواء للمدونة أو المواقع الخاصة بك 
  

   عمل شھرة واسعة النطاق لمدونتك أو موقعك  اإلشھار معناھا :تعريف اإلشهار
  والمثال التالى وذلك عن طریق المواقع والمدونات والمنتدیات االخرى سواء كانت عربیة أو أجنبیة 

  .یوضح لك كل شىء حتى تصل إلیك الفكرة كاملة
  

 

 نجاح المدونة



  

  
  
  
  

  اإلشهار عن طريق الشبكات اإلجتماعية: أوُال 
  ات اإلجتماعیة أفضل وأقصر الطرق إلشھار مدونتكتعتبر الشبك

  وذلك من خالل خطوات بسیطة جدا تقوم بھا وتكون النتائج مذھلة
 Facebook موقع            
         قم بإنشاء صفحة خاصة بمدونتك وإدعوا أصدقاءك     

  لإلشتراك بھا وھم أیضا سیقوموا بدعوة أصدقائھم وأصدقائھم 
  إلخ ستجد بین یوم ولیلة بعد ما كان....صدقائھم وھكذاسیقوموا بدعوة أ

   وفى الیوم الثالث٥٠ أصبحوا فى الیوم التالى ١٠عدد زوار صفحتك مثال 
   ١٠٠٠ وفى خالل شھر ربما تصل الى ٢٠٠ وفى االسبوع االول ١٠٠

  فى خالل ذلك قم بنشر روابط موضوعاتك الموجودة على المدونة فى صفحتك على 
   شخص ١٠٠٠مثال نشرت موضوع وعدد المشتركین فى صفحتك فالفیس بوك 

  . زائر الى مدونتك ٥٠٠ شخص فأنت بذلك كسبت ٥٠٠شاھد الموضوع منھم 
 Adsenseschool/com.facebook.wwwیمكنك مشاھدة مثال لصفحتنا على الرابط التالى 

 
  Twitter موقع             

               برغم أنھ موقع حدیث ولیس منتشر بكثرة ولكن العرب واألجانب جعلوا لھ شھرة كبیرة
  مواقع الشبكات اإلجتماعیة وأصبح ھو االخر من أفضل المواقع بتحدیث خصائص صفحاتھ             بین 

  عة االشخاص وجعلھم متابعین لك وبذلكلذلك یمكنك عمل حساب على موقع تویتر والبدء فى استخدامھ ومتاب
   شخص فسیكونوا ھم ایضا متابعین٥٠٠والمتابعین لك سیشاھدونھا فإن إستطعت متابعة یمكنك نشر موضوعاتك 

   زائر لمدونتك٣٠٠ شخص بمتابعتھ وزیارتھ فبذلك كسبت انت ایضا ٣٠٠لك وبذلك اذا قمت بنشر موضوع وقام 
 Adsenseschool/com.twitter.wwwالرابط التالى ویمكنك مشاھدة مثال لصفحتنا على 

  
   اإلشهار عن طريق التبادل اإلعالنى :ثانيا 

   مع مدونات ومواقع ناجحةتبادل إعالنىھذه الطریقة جمیلة جدا وتكون ممیزة لو إنك إستطعت عمل 
  عات مدونتك فأحیانا اإلختالف یكون سر من أسرار النجاح ومثال حتى ولو كانت مختلفة عن موضو

  على ذلك لو إنت مدونتك عن البرامج والتكنولوجیا وحصلت على تبادل بینك وبین مدونة ریاضیة ناجحة
   بزیارة مدونتك واذا كان محتواھاوافزوار المدونات الریاضیة یوجد بینھم من یھتم بالبرامج والتقنیات فسیقوم

  عك دائما ویكون عنوان مدونتك فى المفضلة الخاصة بھ فبعملیة حسابیة بسیطةب جیدة سیتاا وموضوعاتھحصرى
   تبادالت اعالنیة من مدونات ومواقع ناجحة وكل مدونة او موقع منھم عدد زواره١٠اذا استطعت الحصول على 

  ١٠٠٠ =١٠٠×١٠بذلك یكون الناتج  زائر منھم اھتم بمحتوى مدونتك وقام بزیارتھا ف١٠٠ – زائر یومیًا ١٠٠٠
  .زائر لك یومیا من خالل خدمة التبادل اإلعالنى الناجح 

  ولذلك أطلب منك أن تخصص موضوع او صفحة فى مدونتك وتجعلھا تتحدث عن التبادل االعالنى وان التبادل
  نا زائر مدونتك ال یكونول على طلبات تبادل من الزوار لمدونتك فاحیاى مدونتك وبذلك تزید فرصك فى الحصمتاح ف

  فقط زائر وإنما یكون أیضا صاحب موقع أو مدونة ویرید شھرتھا مثلك تماما ویبحث عن ما تبحث عنھ أنت لنفسك
  .فإحرص على الحفاظ على زوار مدونتك وكسب ثقتھم وبالتالى سیكون النجاح ھو طریقك الدائم 

  
  
  
  

 إشهار المدونة

ھذه بعض األفكار التى اتبعھا شخصیًا فإن كان لدیك أنت أفكار اخرى یمكنك تطبیقھا 
 مل الصواب والخطأ فاإلبداع متروك لك أنتفأنا مجرد إنسان تجاربھ وتصوراتھ تحت



  

  
  اقع المتخصصةاإلشهار عن طريق المدونات والمو: ثالثًا 

  وأنا حبیت إنى أتكلم% وأحیانًا أخرى تكون فاشلة بنسبة ملیون  % ١٠٠٠ھذه الخطوة أحیانًا تكون ناجحة بنسبة 
  %٥٠عنھا علشان أوصلك فكرتھا ولك حریة اإلختیار فى تجربتھا او إھمالھا فھذه الطریقة نجحت معى بنسبة 

  دل موضوعات بینك وبین المدونات المتخصصة التى تتحدثوتباذه الطریقة ھو عمل تبادل اعالنى المقصود بھ
  :عن نفس مجال مدونتك وكمثال توضیحى سأشرح لك الخطوات العملیة 

  وتھتم بعالم العمالت وعندك الخبرة الكافیة فى ھذا المجال" وركسف" تمتلك مدونة عن تجارة العمالت لنفرض أنك
  مراسلة صاحب المدونة وطلب التبادل االعالنى منھ بین مدونتكووجدت مدونة أخرى تتحدث عن نفس المجال فیمكنك 

   بمعنى تبادل مقاالت وموضوعات بینكمومدونتھ كما فى الخطوة السابقة ویمكنك أیضا طلب شىء أخر وھو عمل 
  إن إنت تكتب موضوع باسمك فى مدونتھ وتضع المصدر رابط مدونتك وھو كمان یكتب موضوع باسمھ فى مدونتك 

مصدر مدونتھ وبذلك زوار مدونتك یشاھدون موضوعھ ومنھم من یزور مدونتھ والعكس زوار مدونتھ یشاھدون ویضع ال
وبكدة یبقى حصل تبادل زوار بین المدونتین وكل ما كانت موضوعاتك ھامة كل ما كان موضوعك ویزورون مدونتك 

  .موضوعك لھ شعبیة واھتمام من قبل الزوار
والمدونات الباقیة قامت بعد فترة بحذف |  لمدونتى  زائر ٥٠مدونة كسبت منھا | ت ونا مد٣ھذه الطریقة طبقتھا فى 

   قالولى ما نعطلكش یاریس مش عایزین موضوعاتك ؟؟ السؤال ھنا ھما لیھ رفضوا النھم حسواموضوعاتى 
  لوا نترنت بقوا یدخلم عن الربح من االان موضوعاتى خطفت منھم الزوار وبقوا بدل ما یدخلوا مدونة فالن اللى بتتك

 من موضوعاتى   على طول على مدونتى وبكدة ھو ھیخسر زوار مدونتھ فقال احذف الموضوعات والحق نفسى واطور
یعنى مش ھیحبلك الخیر غیر اللى انت بتشتغل بعید عن  " عدوك ابن كارك"  الشعبى فى مصر وزى ما بیقول المثل

ھیفرمك  تقرب من مجال مدونتھ حبیبھ وصاحبھ وكفاءة موقعھ انت  طول مانت بعید عن مجال مدونتھ او–مجالھ 
   .عجبىو ... عصرك ینزل منك زوار صغیرینوی
  
  

  بإحتراف  ...  والمدونات اإلشهار عن طريق المواقع والمنتديات: رابعًا 
  ك أو موقعك منذ سنوات واعتبرھا من أول وأفضل الطرق التى أنصح بھا إلشھار مدونتالطریقة دى أنا بستخدمھا 

  فأرجوا منك التركیز واإلھتمام.. وأنا خلیتھا أخر خطوة علشان أقدر أشرحھا وأشرح إیجابیات الطریقة وسلبیاتھا 
  أقسم لك بأن ھذه الطریقة خلتنى ذھلت لما شوفت نتائجھا .... إن كنت تھتم فعال بإشھار مدونتك أو موقعك 

  
  :الجزء األول اإلشهار عن طريق المواقع 

  .ریقة ناجحة جدا برجاء التركیز وتطبیقھا كما بالشرح  الطھذه
   لمشاھدة وتحمیل الفیدیوھات Youtube " یوتیوب"  ھو موقع تھم المواقع على شبكة اإلنترأمن 

  نترنت ال یعرف ھذا الموقع فعدد زوار ھذا الموقع یومیا یقدر قد أنھ یوجد مستخدم على شبكة اإلال أعت
  قتخیل معى أنك تستطیع جذب أضعف نسبة من ھذه المالیین. ص یومیًا من جمیع أنحاء العالم  ملیون شخ٨ إلى ٧بــ 

  من خالٍل زائر ١٦٥٠أنا أقل عدد زوار جاء الى مدونتى عن طریق ھذا الموقع كان !! إلى مدونتك فكم ستكون النسبة ؟
  . ملفات فیدیو على موقع یوتیوب ونشرھم بین األصدقاء٣رفع 

و وكتابة إسم مدونتك علیھ ویكون الفیدیو یتحدث عن أشیاء ی سھلة جدا وبسیطة قم بتصمیم ملف فید:طريقة العمل 
ھامة یحتاج إلیھا الزائر وبذلك ستضمن أن الذى یشاھد الفیدیو سیقوم بالذھاب إلى مدونتك للبحث عن المزید من 

  .المعلومات والشروحات التى تناسب إھتماماتھ 
  بك عن طریق برنامج و فیمكنك تنفیذ مشروع الفیدیو الخاص یإستخدام برامج تحریر الفیدلن تحتاج إلى خبرة فى 

   الموجود بنسخة الویندوز الخاصة بكMovie makerالــ 
  
  
  
  



  
 Flixyaموقع : الموقع الثانى 

  رباح مع أدسنسربما ال یسمع الكثیرون عن ھذا الموقع ولكنھ وبكل تأكید ومن واقع خبرتى أفضل موقع لمشاركة األ
  فھذا الموقع مؤسسة متكاملة لخدمتك فى تحقیق األرباح من جوجل أدسنس فیمكنك من خالل ھذا  % ١٠٠بنسبة 

  الموقع نشر الفیدیوھات وكتابة الموضوعات ورفع الصور وكلما شاھد االعضاء بالموقع أى شىء خاص بك سواء
  الموجودة بأماكن إستراتیجیة فى صفحتك تربح أنت وبكدة صور أو تدوینات والنقر على إعالناتك ملفات فیدیو أو 

   من خالل رفع الملفات سواء فیدیو او صور واستقبال الضغطات من زوار صفحتكالمرة االولىتكون كسبت مرتین 
   فى نھایة الموضوع او التدوینة ضع رابط المصدر للمقال Flixyaعند كتابة تدوینات على موقع  : المرة الثانیة

ن ورابط مدونتك وبكدة كل زائر لموقع فلكسیا ھیشوف موضوعك لو كان ھام ھیضغط على رابط المصدر وھیزور عنوا
  :الموقع إلیك المثال التالى مدونتك ولو عایز تشوف مثال عملى ألحد الصفحات على ھذا 

 heleaderT/user/com.Flixya.www: ھذا ھو رابط الصفحة الخاصة بى على موقع فلكسیا 
   عضوأكثر شعبیةالنى وبكل تواضع الحمد هللا بفضل من رب العالمین ستجد ترتیب صفحتى على ھذا الموقع أول صفحة 

  على ھذا الموقع حقق أعلى نسبة مشاھدة من الزوار فستجد أسفل إسمى عدد المشاھدات الذى تعدى االن أثناء كتابتى
   یوم ٢٥ دوالر فى خالل ٢٨٥ مشاھدة من الزوار فى خالل شھرین وقد حققت ارباح أكثر من ٢٢٫٠٠٠لھذا الكتاب 

  أرجوا منكم اإلھتمام بھذا الموقع جیدًا .... .الحمد هللا شاكرًا ومعترفًا بفضلھ على عبده الفقیر
  

   :اإلشهار عن طريق المنتديات: لثانى الجزء ا
  ھ من طرق مبتكرة فى فن اإلشھار للمدوناتلما تضم " متعة اإلشھار"  اإلشھار ھذه بأنھا أطلقت إسمًا على طریقة

  والمواقع وأیضًا ألن المنتدیات تعتبر ھى أفضل أماكن جلب الزوار ألنھا وبكل بساطة بیت الزوار األول على اإلنترنت 
  :طريقة العمل 

  .حصریة فى األقسام المناسبة حتى تكسب ثقة المنتدیات البد من كتابة موضوعات ھامة و
  یاضة  وحصرى داخل مدونتك یتحدث عن الرفمثال لو كان موضوع مدونتك عن الریاضة فقم بكتابة موضوع جید

  وبعد أن تنتھى من كتابة موضوعك ونشره على مدونتك إذھب الى أى منتدى شھیر ولھ جمھور من الزوار وقم 
  بالمنتدى وقم بنسخ مقالك من مدونتك ووضعھ فى المنتدى وفى نھایة بعمل موضوع جدید فى قسم الریاضة الموجود 

  وضع رابط الموضوع على مدونتك.... ھنا إسم مدونتك ....الموضوع إكتب مصدر ھذا المقال مدونة 
وبكدة ھتكسب شعبیة كبیرة من الزوار المتابعین لموضوعاتك الجیدة والحصریة وأیضا ستكسب زیارات من زوار 

  .ى مدونتك المنتدى إل
  وبذلك سیظھر اسم مدونتك ورابطھا فى كل مرةیمكنك أیضا وضع إسم مدونتك ورابطھا فى توقیعك على المنتدیات  -

  .مرة تقوم فیھا بالرد على أحد الموضوعات أو فى حالة كتابة موضوع جدید 
  تبادل اإلعالنى اذا كان وضع مدونتك فى قسم ال: ویوجد طرق عدیدة فى إشھار مدونتك عن طریق المنتدیات كمثال 

  .متوفر فى أقسام المنتدى 
  

   :اإلشهار عن طريق المدونات: الجزء الثالث 
  كما ذكرنا سابقًا على التبادل اإلعالنى بین المدونات فیمكنك البحث عن المدونات الحیویةھذه الطریقة تعتمد 

  وبذلك ستكون الفائدة لكال الطرفین . التى لھا نشاط حصرى وشعبیة بین الزوار وعمل تبادل إعالنى معھا 
  .لك أنت ومدونتك وللمتبادل معك ولمدونتھ

  
   والتى نفعلھا نحن بأنفسنااشرةالمببكدة نكون خلصنا طرق اإلشھار 

   طرق االشھار الغیر مباشرة والتى تعتبرفى الفصل القادم سنتحدث عن
   تابع معايا  >>>> ومحركات البحث SEOأھم ما یمیز مدونتك أو موقعك وھى تعتمد على  تقنیات الــ 

  
  
  
  



  

 
  الیمكن ألى مبتدىء أو محترف أو خبیر سواء كان عربى أو أجنبى أو حتى فرعونى فى مجال الربح من أدسنس

  .أن ینكر أھمیة محركات البحث فى إشھار المواقع والمنتدیات وأرشفة موضوعاتھا وترتیب نتائجھا
  

  يعنى إيه الكالم ده 
  ده كبیر شویة على أى حد مبتدىء وعلشان یكون الكل فاھم الزم من تطبیق مثال عملى ومنھ ھنفھم ونعرفالكالم 

  .أھمیة محرك البحث وأھمیة إستخدامھ فى إشھار المدونات والمواقع 
  

  :المثال 
  !!ا ستفعل ؟لنفرض أنك تحتاج إلى برنامج الیاھو مثال لتنصیبھ على جھازك وال یوجد لدیك نسخة من البرنامج ماذ

 com.google.wwwأول فكرة ھتیجى على بالك إنك تدخل على محرك بحث جوجل مثًال 
  .وھتكتب فى مربع البحث برنامج الیاھو 

  

  
  

  طبعًا بعد الضغط على كلمة بحث ستظھر لك النتائج وسیتم عرض المواقع التى تحتوى على برنامج یاھو
  .كدة تمام .. لتحمیل البرنامج ستقوم بالدخول الى الموقع وتحمیل البرنامج منھ و

  وممكن كمان وانت بتحمل برنامج الیاھو من الموقع تالقى برنامج فوتوشوب اللى نفسك فیھ من زمان 
  وانت فى طریقك للخروج من الموقع لقیت إعالن عن كورسات .. ھتروح محمل برنامج فوتو شوب 

  وشھادات معتمدة روحت ضاغط على اإلعالن وقعدت تقرا تفاصیل الدورة % ٥٠وشبكات بتخفیض كمبیوتر 
  بعد التحمیل واالنتھاء من كل شىء حسیت إن الموقع ده مفید فروحت ضایفھ فى قائمة المواقع المفضلة لدیك 

  .كدة تمام جدا وكالم عملى ......... علشان تبقى ترجعلھ أول ما تحتاج برامج للكمبیوتر بتاعك 
  
  
  
  
  

          
  

  

  تابع التحليل الفنى
  

  لحد كدة إنتھى المثال بتاعنا وھنبتدى تحلیل المثال واحدة واحدة علشان الكل یفھم أھمیة محركات البحث واألرشفة
  ق عایزك تفھم شىء مھم جدا إن الزوار ال یثقون فى أى موقع على شبكة اإلنترنت نبدء التحلیل الفنى للمثال السابقبل ما

  مثل الثقة فى محركات البحث یعنى لو سألت واحد انا عایز برنامج لتشغیل االفالم مش ھیقولك ادخل موقع كذا حملھ من
  .ھناك ھیقولك ادخل موقع جوجل واكتب اسم البرنامج وھتطلعلك النتائج إختار منھا اللى یعجبك 

 



  
  : نبتدى تحليل المثال 

  
  تحلیل عادى جدا شخص محتاج برنامج قام بالبحث عنھ ولما وجده: أوًال تحلیل المثال من طرف الباحث أو الزائر 

   أن یترك تعلیق أو رسالة شكر قام بتحمیلھ وتحمیل بعض البرامج االخرى وترك الموقع وخرج بدون حتى
  

  :التحلیل الفنى لصاحب الموقع : ثانیًا 
  
  ماهى اإلستفادة بالنسبة لصاحب الموقع من المثال السابق ؟ -١

  حدثت صاحب الموقع إستفاد جدا من المثال السابق من خالل عملیة البحث التى : اإلجابة 
  ألشیاء التى یحتاجون إلیھا كمثال البرامجإستفاد من زیارة الناس لموقعھ الن موقعھ بیحتوى على ا  ) أ

  وھذا یؤكد أن موقعھ لھ مصداقیة ومفید ھإستفاد مرة أخرى ألن الزوار قضوا وقت كبیر داخل موقع  ) ب
  إستفاد من ضغطات الزوار على اإلعالنات الموجودة بموقعھ النھا تناسب محتوى الموقع ) ج
  أول ما یحتاجوا أى شىء منھ النھ موقع مفید إستفاد ان الزوار احتفظوا بموقعھ وھیرجعولھ ) د
  قیمة الموقع تقاس بعدد الزیارات عن طریق محرك البحث كل ما زادت زیارات موقعك او مدونتك عن طریق ) و

   . ولھا مصداقیة عند الزوارمحرك البحث كانت قیمة موقعك او مدونتك أكبر ولھا ثقة وصداقة مع محركات البحث
  
  قدر يعمل كل ده ؟إزاى صاحب الموقع  -٢

  صاحب الموقع عمل كل ده مرة واحدة فقط ویمكن تكون إستغرقت 
 SEOعن طریق تقنیات الـــ  دقائق من وقتھ ١٠

 
   SEO وما ھى أھمیة تقنیات الــ  SEO یعنى إیھ

  
  ptimizationOngine Eearch S ھذه الكلمة إختصار لجملة  : SEO  أوال معنى كلمة

  وھى طریقة اإلشھار الغیر مباشرة " تھیئة المواقع لمحركات البحث " ة ومعناھا باللغة العربی
   ھذه التقنیة تقوم بتحسین ولیصلك معناھا بشكل أوضح .والتى تتم من خالل محركات البحث 

  ى أنھ بدًال من أن تظھر موضوعاتكنبمعنتائج المواقع أو المنتدیات أو المدونات فى محركات البحث 
   من صفحات النتائج للبحث تظھر نتائجك فى الصفحات األولى عند البحث عن فى الصفحة الخامسة

  أشیاء تكون موجودة فى موقعك وبالتحدید أن تكون نتائج موقعك أو مدونتك أو منتداك فى أول خمس
  .أھمھا العوامل التالیة، ائج وھذه تتوقف على عوامل كثیرة نتائج فى الصفحة االولى من صفحات النت

  
  نبدء البد أن تعرف معلومة هامة جدا قبل أن 

   وبین اإلشھار SEOوھى الفرق بین تقنیات الــ 
  . تھتم فقط بمحركات البحث  SEOالـــ  -
 اإلشھار یھتم بجلب الزوار من أى مكان  سواء كان عن طریق المنتدیات او التبادل االعالنى -

  .أو وضع رابط موقعك فى أى مكان      
  

   من فضلك تذكر دائمًا                          
 
 
  
  
  
  

رى یمكنك تطبیقھا ھذه بعض األفكار التى اتبعھا شخصیًا فإن كان لدیك أنت أفكار اخ
 فأنا مجرد إنسان تجاربھ وتصوراتھ تحتمل الصواب والخطأ فاإلبداع متروك لك أنت



  
   للمواقع والمنتدياتSEOـ فى هذا الفصل على طريقة عمل السنتعرف 

  
  فى أنھا المسئول عن تحسین نتائج موقعك أو مدونتك  SEO أھمیة تقنیات الـ كما ذكرت لك سابقًا تظھر

   یحتوى على موضوعاتكا أن موقعفى محركات البحث بحیث تضمن لك زوار من كل بلد وبأعداد كبیرة طالم
  ویكمن سر أھمیة ھذه التقنیة بأنك تضمن زوار مستھدفین یھتمون بمحتوى موقعكھامة ومطلوبة للباحثین عنھا 

  .أو مدونتك وبذلك تضمن ضغطات من الزوار إذا كانت اإلعالنات الموجودة تتناسب مع محتوى موقعك
  

  :ھیئة المواقع لمحركات البحث  وكیفیة ت SEOاسیات الـسنتعرف األن على أس
  

  . التى سنبنى علیھا الموقع Kayword ھى إختیار الكلمة المفتاحیة  SEOأول خطواتك فى عالم الــ 
  .لنبدء بھاختیار كلمة  بإوطبعًا ھذه الخطوة متروكة لك ولحریة إختیارك ولكن كمثال سوف أقوم

  
   "كرة القدم" فتاحیة ممثال موقع یھتم بریاضة كرة القدم فستكون الكلمة ال

   " كأس العالم– الدورى اإلنجلیزى – جدول المباریات –مالعب كرة القدم " والكلمات الفرعیة التابعة لھا 
  .لنبدء فى توظیفھا فى بناء الموقع  " كرة القدم"وسنھتم جدا بالكلمة المفتاحیة 

  
  :الخطوة التالیة ستكون حجز دومین للموقع أو المدونة 

   " كرة القدم" لكلمة المفتاحیة لدینا ھى بما أن ا
 com.football.www: فمن األفضل أن یكون إسم الدومین یتضمن ھذه الكلمة مثال 

 com..ogspotbl.ball-foot.www: أو لو دومین مدونة یكون بھذا الشكل 
  

  :سنبدء االن فى وضع خطة العمل 
  
  تحدید إسم الموقع  -١
 تحدید وصف الموقع  -٢
 .تحدید الكلمات المفتاحیة  -٣
  

  "نادى كورة القدم "  إسم الموقع وسیكون مثال :أوًال 
  إسم الموقع ھو اإلسم الذى یظھر فى رأس الصفحة

   كمثال الصورة التى أمامك 
  
  

  Descriptionوصف الموقع  :ثانیًا
  وھذا الوصف ال یظھر سوا فى محركات البحث 
  عندما یتم الحصول على نتیجة مطابقة لموقعك 

  
  keywords الكلمات المفتاحیة :ثالثًا

  وھذه الكلمات لن تظھر لزوار موقعك أو مدونتك ولكنھا تظھر لعناكب البحث
  تمرار وھى تخدم أرشفة موقعك بإسعند البحث عن أحد ھذه الكلمات فى موقعك

   ) جدول المباریات– مالعب كرة القدم – مواعید المباریات –صور الالعبین ( كلمات أساسیة ٤إخترتوقد 
  
  
  
  



  
  

   سواء لموقعك أو مدونتكSEOالــ األخیرة على الكود الخاص بھى النظرة ھذه 
  .فالكود مشابھ تماما مع إختالف بسیط جدا

  

  
  

   وسیتم نشره قریبًا إن شاء اهللاSEOعن تقنیات الــ وأنا أقوم االن بكتابة تقریر كامل 
  .وسیتضمن شرح كامل ووافى لتھیئة المواقع لمحركات البحث وترتیب النتائج 

  
  
  
  
  
  ال تكتب كلمات داللیة لیس لھا عالقة بموقعك كمثال موقع عن الریاضة وكورة القدم یكتب فى كلماتھ -١

  ھذا خطأ كبیر وتحایل فاشل على محرك البحث" شاھد كلیبات  ، تحمیل افالم، برامج الكمبیوتر " المفتاحیة 
  
  ة موضوع بدون عنوان أو وصفی وأسماء موضوعات موقعك وال تھمل أكإھتم جیدًا بكتابة إسم موقع -٢
 محرك البحث لیس عدوك فحاول أن تكتسب صداقتھ -٣
 إبتعد عن الغش والتضلیل فإن عناكب محركات البحث ال ترحم  -٤

  .سر أرشفة مواضیعك وستخسر الزوار المتابعین لك وسیتم طردك وستخ
   من خالل الرابط التالىھ یمكنك زیارت SEOھذا الموقع رائع جدا یوفر لك نصائح وادوات الــ -٥

us.5fi.seotechniqus.www://http 
  

   سواء للمدونة أو الموقع SEO الـــ  وقد إنتھینا من إعداد أساسیاتاألن
  .یجب علینا عمل التالى حتى تكتمل تھیئة موقعك فى محركات البحث وتكون النتائج جیدة

  
  الخطوة التالیة ھى إضافة موقعك أو مدونتك إلى محركات البحث 

   تابع معایا >>> ا للبحث وترتیب نتائجھاحتى تقوم عناكب البحث بأرشفة موضوعاتك وتھیئتھ
  : تذكر دائمًا أن                         

  
  

  
  
  

 SEOنصائح لـ 

 التى اتبعھا شخصیًا فإن كان لدیك أنت أفكار اخرى یمكنك تطبیقھا ھذه بعض األفكار
 فأنا مجرد إنسان تجاربھ وتصوراتھ تحتمل الصواب والخطأ فاإلبداع متروك لك أنت



  
  :نبدء إن شاء اهللا بمحركات البحث 

  
 Googleأھم وأفضل محرك بحث على شبكة اإلنترنت ھو محرك بحث  -١

  :ویمكنك إضافة موقعك أو مدونتك أو منتداك من خالل الرابط التالى 
addurl=/continue?/addurl/com.google.www 

  .ثم إتبع التعلیمات وھى إضافة رابط موقع وإسم موقعك أو كلمة تعبر عن محتواه
  
 Yahooإضافة موقعك إلى محرك بحث یاھو  -٢

  :ویمكنك اضافة مدونتك او موقعك او منتداك من خالل الرابط التالى 
request/free/com.yahoo.search.submit://http 

  واتبع تعلیمات اإلضافة
  
  MSN or BINGإضافة موقعك إلى محرك بحث  -٣

   ھو من اكبر محركات البحث االخرى في عالم الویب حیث یتمیز باختالف برمجةMSNمحرك بحث 
  كات البحث االخرى حیث یتمیز بدقة في جلب البیانات وایضا الفھرسة العناكب الخاصة بھ عن المحر

 خالل الرابط التالى عك في محرك البحث ام اس ان من تستطیع اضافة موق
aspx.SubmitSitePage/webmaster/com.bing.www://http  

  
  یوجد أیضا موقع متخصص یقوم بإضافة موقعك إلى كافة محركات البحث -٤

  :یمكنك إستخدامھ من خالل الرابط التالى 
submit/com.websy.www://http 

 
  أیضا یوجد العدید من المواقع واألدلة العربیة واألجنبیة التى توفر خدمات اضافة موقعك

  .یمكنك إستخدام محرك البحث للبحث عنھا وإضافة موقعك إلیھا 
  

  وسوف أقوم بكتابة موضوع كامل فى مدونة مدرسة أدسنس عن ھذه المواقع ووضعھا بالكامل
  فأرجوا منك متابعة المدونة دوریًا حتى تعم الفائدة علیك.......... وعمل شرح مختصر لكیفیة التعامل معھا 

  
  لمتابعتنا على تویتر من ھنـا | لمتابعتنا على الفیس بوك من ھنا|  للدخول الى المدونة إضغط ھنــا

   الخاصة بمدرسة أدسنس حتى یصلك كل جدید علىالقائمة البريديةكك فى أیضا نرحب دائما بإشترا
  إیمیلك من أدوات وشروحات وموضوعات وكتب ھامة وضروریة لك 

  
  
  

  
 
 
 
 
 
  
  
 
 

  

 SEOبيقات السابقة مدخل إلى علم الـ تعتبر التط
وليست األسرار الكاملة فتقنيات السيو تحتاج إلى 
كتاب كامل لنتحدث عنها ولكنى أحببت ذكرها   
  لتعم الفائدة ويكون تخطيطك للربح ناجحــًا



  

  
  

 Google Adsenseإستراتيجية تحقيق األرباح فى برنامج جول أدسنس 
  تكن نصیحتى إلیكیمكن أن تكون صعبة فى بدایة األمر ولكنھا لیست مستحیلة ول

  .بأن وال بد أن تعترف بوجود الصعاب ولكن ال تؤمن بوجود المستحیل 
  فكل خطوة نجاح ھى تأكید على تخطیط رائع وصحیح 

  .وكل خطوة فشل معناھا فرصة جدیدة إلعادة ترتیب أفكارك
  

  ومعادلة تحقیق األرباح تعتمد على جزئیات ھامة حتى تحصل على أفضل
  :ھذه المعادلة عناصرھا تتضح فى التالى  ف إلیھا االرباح التى تھد

  
  الفكرة : أوًال                    

                      كل ما كانت فكرة مدونتك ناجحة ولھا قابلیة وشعبیة عند الزوار
                      كل ما كانت أرباحك فى إزدیاد فكما ذكرت لك سابقًا الزوار ھم 

   .Google Adsense      رأس مالك فى بدایة مشروعك مع               
  

  الموضوعات: ثانيًا                    
                      كل ما كانت موضوعاتك حصریة ومن كتابتك شخصیًا بعیدًا عن 
                      النسخ واللصق كلما زادت ثقة محركات البحث بك وكسبت منھا

     الصداقة واألرشفة وترتیب نتائج وجاء الیك أالف الزوار المستھدفین                 
  

  اإلستهداف الجغرافى: ثالثًا                      
                       اإلستھداف الجغرافى ھو العامل الحیوى لنجاح مدونتك أو موقعك فى

  شیاء كثیرة سواء كانت فى صالح                      فترة قلیلة جدا وتحقق منھ النجاح فى أ
  مفھوم اإلستھداف الجغرافى ھو تحدید:                      شھرة مدونتك أو فى زیادة أرباحك 

                       نوعیة البالد التى ستنشىء مدونتك من أجلھا ھل ھى عربیة أم أجنبیة فإن
  دان العربیة وإجذب إھتمام الزائر من كل دولة                     كانت مدونتك عربیة إستھدف البل

                       وإن كانت أجنبیة فإھتم بأن تكون مدونتك عملیة ألن األجانب ال یھتمون بالكالم الفارغ
                       وإنما إھتماماتھم تكون عملیة جدا وأیضا أسعار ضغطاتھم مرتفعة فحاول إستھدافھم

  
  التوقيت اإلستراتيجى: رابعًا                      

                       إن التوقیت الجید لمواعید نشر موضوعات موقعك أو مدونتك ھو أحد أسباب نجاح
  ظرواتین                     مدونتك وكسب الزوار وثقتھم ألنھم وبكل تأكید طالما وجدوا عندك الفائدة فس

  عرفة جدید موضوعاتك فحاول إستغالل الوقت كعامل حیوى فى نشر الموضوعات                     دائما م
   صباحًا فإذا جاء الیوم التالى ستجد أن٢إلى ١                    كمثال إنشر موضوعاتك فى الفترة من 

  المتابعین لك جمیعھم شاھد موضوعك النك نشرت الموضوع وتركتھ لھم من بدایة الیوم
  

  
  
  
  



  
  

   األدوات: خامسًا                        
                         حاول دائما توفیر األدوات التى تلزمك لتحسین شكل وخدمات موقعك

                         أو مدونتك كمثال أدوات مشرفى المواقع وخرائط المواقع وأیضا عمل
  وضوعاتك وتخصیص صفحة خاصة                       قائمة بریدیة مربوطة بخالصات م

                         بأراء الزوار كمثال صفحات سجل الزوار الموجودة فى كثیر من المواقع
  

  الهدف: سادسًا                       
                        إجعل لنفسك دائما مجموعة من األھداف التى تنتظر تحقیقھا وقم بعمل خطة

        إستراتیجیة لتحقیق ھذه األھداف خالل وقت معین وبعد مرور ھذا الوقت راجع                
                        نتائجك وحاول معرفة أسباب عدم تحقیق أھدافك التى خططت لھا فربما یكون

                        الخطأ فى التخطیط أو التنفیذ أو فى شىء لم تتوصل إلیھ فبمراجعة أفكارك 
  .ما تبتغیھ من تحقیق ألھدافك                     ستصل إن شاء اهللا إلى  
   

  
  بكدة أكون قدرت أشرحلك عناصر المعادلة الصعبة لتحقیق األرباح 

   النھائیة البد وأن تعلم جیدًا بأن أرباحك النھائیة من برنامجوللوصول إلى المعادلة
  واحدة فقط وھى التى تتحكم تخضع إلى معادلة  Google Adsenseجوجل أدسنس 

  :فى كم ستربح من برنامج جوجل أدسنس أنظرالى المعادلة التالیة 
  

  
 Google Adsenseھذه المعادلة توضح لك خطة تحقیق األرباح من 

  :مثال 
   زائر ١٠٠طبعًا إنت مدونتك أو موقعك لسھ جدید ومتوسط عدد الزوار یومیًا 

   ضغطات ٣نات أدسنس إعاللكل زائرعلى ومتوسط عدد الضغطات 
   سنت ٢ومتوسط سعر الضغطة 

  . دوالر شھریًا١٨٠ = ٣٠× یومیًا  دوالر٦=  سنت ٢×٣ ×١٠٠یبقى ھتكون 
  فهذه األرباح قابلة للزيادة أو النقص، معادلة االرباح وليس قاعدة عامة هذا مجرد مثال على 

  .ماكن اإلعالنات وأشكالها وإهتمام الزوار بها وأموقعك أو مدونتك ونشاطهاعلى حسب نوعية 
  

من خالل المثال السابق تعرفنا على أهمية الزوار بالنسبة للموقع ومن خالل تطبيقك للخطوات العملية فى هذا الكتاب 
  صائح الموجهة إليك وبذلك يزيد عدد زوارك وتزيد معها عدد الضغطاتبناءًا على النيمكنك تطوير موقعك أو مدونتك 

  ك إليك فى شكل األرباح النهائية ى يعود كل ذلالوبالت
  

  
  
  



  

 
 

   .Google Adsenseبعد تحقیق أرباحك فى برنامج 
   ؟Adsenseیكون السؤال ھو متى سأحصل على أرباحى من جوجل 

  
  :واإلجابة من شركة جوجل تخبرك باألتى 

  احألرباألدنى لدفع ا الحد ، سوف تستلم دفعات أرباحك عندما تبلغAdsense  في برنامج
 Adsense  برنامج سیاسات مع في حسابك، وكنت متوافًق تعلیقات طالما لیس ھناك

  
   شروط٣نفهم من اإلجابة إنك علشان تحصل على أرباحك البد وأن تستوفى 

   تكون بلغت الحد األدنى للدفع أرباحك : الشرط األول
   دوالر أمریكى١٠٠الحد األدنى للدفع فى أدسنس ھو 

  
  س ھناك تعلیقات فى حسابكلی : الشرط الثانى

  ھنقف شویة فى النقطة دى علشان نشرحھا بالتفصیل وده علشان فیھ ناس
  كتیر ما تعرفیش یعنى ایھ تعلیقات وإیھ فایدتھا وإزاى تتصرف لو حصل تعلیق لحسابك

  
  :أنواع تعليقات الحساب نوعين 

  
   ھو التعلیق الذى یطلبھ الناشر:النوع األول 

  مج جوجل أدسنس یقوم بإعداد إستالم األرباحفى برنااسطة أى مشترك ھذا التعلیق یتم بو
  على إختیار تعلیق وذلك لدواعى عدیدة منھا السفر إلى الخارج أو إنشغالھ عن إستالم أرباحھ لمدة طویلة

  وحصل إنك سافرت للعمل خارجیعنى لو إنت عندك حساب فى أدسنس وأرباحك منتظمة وفى زیادة مع األیام 
  لمدة سنة یمكنك تعلیق دفعات أرباحك لحین العودة من السفر وطلب إستالم أرباحك المتراكمة فى حسابكدولتك 

  
  ھو التعلیق عند الوصول إلى مبلغ التحقق : النوع الثانى

  حسابات الناشرین والتأكد من شخصیة مستخدم الحسابقوم بالحفاظ على أدسنس من خالل برنامجھا تجوجل 
  ص الحقیقى صاحب الحساب ولذلك فرضت جوجل أدسنس على كل الحسابات للناشرین بأنھ ھو فعال الشخ

  بروتوكول تأكید من شخصیاتھم الحقیقة وبیاناتھم وذلك عن طریق إرسال رسالة بالبرید على عنوان منزلك 
  ھذه الرسالة تتضمن كود سرى البد من إدخالھالذى قدمتھ خالل تسجیل بیاناتك فى برنامج جوجل أدسنس 

  حتى تتأكد الشركة من شخصیتك وبیاناتك الحقیقیة وتسمى ھذه الراسلة 
   " .PIN Codeرسالة رقم التعريف الشخصى " 
  

  ؟ PIN codeماهى رسالة الـــ 
  ھى رسالة ترسل إلى عنوانك المسجل بحسابك على أدسنس تتضمن رقم سرى

  .مات حسابكالبد من إدخالھ فى حسابك حتى تتأكد الشركة من ھویتك وصحة معلو
  .وھو مبلغ التحقق  دوالر ١٠تصلك ھذه الرسالة بعد وصول حسابك إلى مبلغ 

  
  

  



  

  
   ؟PIN Codeكيف أتعرف على رسالة الـــ 

   PIN Codeــ سوف أقوم فى السطور التالیة بشرح كل شىء عن رسالة ال
  فأرجوا منك المتابعة للخطوات حتى تعرف كل شىء عن ھذه التجربة 

  
   "  دوالر١٠"صل رصید حسابك فى أدسنس الى الحد االدنى للتحقق وھو مبلغ عندما ی

  ظھر لك رسالة صغیرة على الصفحة إلى عنوانك  وتPIN Codeیتم إرسال رسالة الــ 
  : الرئیسیة لحسابك بالشكل التالى 

  

  
  على ھذا الشكل  إعدادات الحساب >>> حسابى بأو تظھر رسالة التعلیق فى تبوی

  

  
  

  : إلى منزلك وتكون بالشكل التالى PIN Code یوم تصلك رسالة الــ ١٥ إلى ١٠ مرور من بعد
  
   PIN Code رسالة الـــ  األمامیةواجھةال

  
  

  كما بالصورةكما بحسابك فى أدسنس وتتضمن اإلسم والعنوان والرمز البریدى 
  



   PIN Codeرسالة  الـــ الواجھة الخلفیة 

  
   من الداخل PIN Codeـ محتویات رسالة الــ

  
  

  بعد وصول رسالة البن كود إلى منزلك یجب علیك االن تفعیل حسابك 
  .حتى یتم إلغاء التعلیق عن حسابك فى أدسنس 

  
  :ذلك إتبع التعلیمات الموجودة بالرسالة من الداخل وھى ولعمل 

 Adsenseسجل دخولك إلى حسابك فى 
 adsense/com.google.wwwمن خالل الرابط التالى 

   على تاریخ الدفعات إضغط>>>من تبویب حسابى  -١
  "PINیرجى إدخال رقم " إضغط على وصلة  -٢

 

  
  
  
  



  
  الخاص بك والمشار إلیھ فى الصورة السابقةPINإدخل رقم الــ  -٣
 

  
  .لشرط الثانى وبكدة تم تفعیل حسابك وتأكید صحة بیاناتك وإستوفیت ا

  
  سیاسات أدسنسأن یكون حسابك متوافق مع  :الشرط الثالث 

  
  ماهى سياسات برنامج جوجل أدسنس ؟

  سیاسات أدسنس عبارة عن قواعد موضوعة ومن یخالفھا یكون مطرود من برنامج
  جوجل أدسنس وال یحق لھ طلب األرباح التى حققھا لذلك حاول أن ال تخالف ھذه الشروط 

  : وسياسات أدسنس ملخص شروط

أو تق وم   تصمیم شفرة اإلعالنات من حسابك في جوجل أدس نس ح ذاري ث م ح ذاري أن تعب ث بتل ك ال شفرة         بعد:أوال 
  .بتعدیلھا فھذا یعتبر مخالفا لقوانین أدسنس

یر أو ت ضع ص ورة ت ش    "إضغط ھن ا " تقم باإلشارة في موقعك لإلعالنات كأن تكتب في أعلى اإلعالن عبارة  ال:ثانيا 
  ذلك بسرعة و من ث م غل ق ح سابك حت ى ول و ك ان فی ھ أل ف دوالر ل ذلك وج ب          شافباستطاعتھ اكت إلى ذلك فجوجل

 .مخالفةالتحذیر من ھذه ال

   التقم أنت بالضغط على إعالناتك خصوصا من جھاز الكمبیوتر الذى أنشأت منھ حسابك فى أدسنس:ثالثًا 

اربك الضغط على اإلعالنات فجوجل أدسنس لدیھا نظام مراقب ة ومتابع ة    ال تطلب من أصدقائك أو أخوتك أو أق      :رابعًا
  .سیكتشف ذلك وسیترتب علیھ طردك من البرنامج حتى ولو كان حسابك بھ ملیون دوالر

م ؤخرا تق وم بال ضغط عل ى      وھ ي ص فحات ظھ رت    Auto-Clicker ممن وع اس تعمال م ا ی سمى ب رامج ال     : خامسًا
  .لشروط جوجل أدسنساإلعالنات تلقائیا فھذا مخالف 

وھ ذا مخ الف أی ضا      ال تجعل لون الوصلة الموجودة في اإلعالن مثل لون الخلفیة وبالتالي ال یظھ ر اإلع الن  :سادسًا
  .للشروط

  .أدسنس  ال تضع إعالنات من شركات أخرى في نفس الصفحة التي توجد فیھا إعالنات جوجل:سابعًا 

   وحدات وصالت فى صفحة واحدة ٣یة و وحدات إعالن٣ال تستخدم أكثر من  :ثامنًا



  . عدم تسجیل أكثر من حساب من جھاز كمبیوتر واحد أو من جھاز مشترك على نفس الشبكة الداخلیة :تاسعًا

 ال تضع إعالنات أدسنس فى مواقع إباحیة أو مواقع تعرض القمار وتروج للتدخین او الخمور أو مواق ع بھ ا    :عاشرًا
  او سیریال لكسر الفترات التجریبیة للبرامج برامج مسروقة او كراك 

  

  

 

  
  
  

  
  بعد أن إستوفيت شروط الحصول على أرباحك 

  یتبقى خطوة واحدة إلستالم أرباحك وھى الخطوة األخیرة
  :خطوة تحدید طریقة الدفع للحصول على أرباحك 

  
  الشیك بنظام التلسم بالبرید العادى: ریقة الدفع األولى ط

   أسابیع٤ین إلىى خالل من إسبوعویصلك ھذا الشیك ف
  الشیك بنظام التسبیم األمن  : طریقة الدفع الثانیة

   وھذه صور للشیكات أیام٧ إلى ٥ویصل فى خالل من 

  

  
  

  نصيحة هامة جدا فى سياسات أدسنس
  إياك ومخالفة سياسات جوجل أدسنس

   للمخالفينفهذا البرنامج ال يرحم أو يغفر
  



  
  Western Unionالدفع النقدى عن طریق تحویالت  : الطریقة الثالثة

  وتعتبر ھذه الطریقة من أفضل طرق الحصول على أرباحك 
  م أرباحك فى الیوم الثانى من إعتمادھا من أدسنسیمكنك إستال

  ناشرین على أدسنسمن ال % ٩٠وھذه ھى الطریقة التى یتبعا 
  وسوف أقوم بشرحھا كاملة لتعرف كیفیة إستخدامھا واإلستفادة منھا

  
  Western Unionأوال البد من ضبط إختیار الدفع على تحویالت ویستر یونیون 

   طریقة الدفع ثم إختیار >>> إعدادات الحساب >>> حسابىیب ویتم عمل ذلك من خالل تبو
  

  
  

  كما بالصورة 
  Western Unionالدفع عبر ویسترن یونیون  -١
 الشیك العادى -٢
   دوالر٢٤الشیك تسلیم أمن وتكلفتھ  -٣
 Western Unionسوف نختار اإلختیار االول  الدفع عبر ویسترن یونیون  -٤

  سیطلب منك تأكید االسمإسم المدفوع ألمره وبعد ذلك سیعرض لك 
  إكتب إسمك فقط: فى الخانة األولى 
  اكتب اسم والدك ثالثى: فى الخانة الثانیة 

  یوسف شریف احمد فؤلد : مثال اسمى بالكامل 
  شریف أحمد فؤاد: ى الخانة الثانیة یوسف    ف: فى الخانة االولى 

  

  



  

  
 

  . ھویة رسمیة بنفس اإلسم بعد ذلك ضع عالمة فى مربع اإلقرار بإمتالكك بطاقة
  .واضغط حفظ التغییرات 

  
  االن تم إعداد حسابك للحصول على ارباحك فور صدور الدفع من جوجل أدسنس

  
  
  
  

  سأعرض لكم تجربتى الشھر الماضى فى صرف أرباحى من أحد فروع ویسترن یونیون
  .حتى تكون دلیل لكل من سیصرف أرباحھ ألول مرة بواسطة ویسترن یونیون 

  
  من كل شھر٢٥إلى  ٢٠أرباح جوجل أدسنس یتم إعتمادھا إبتداءًا من یوم : معلومة تھمك 

   قررت أفتح  حسابى علشان أشوف أدسنس أعتمدت االرباح وال لسھ٢٥/١٠/٢٠١٠یوم : تجربتى 
  الخطوات

  adsense/com.google.wwwسجلت دخولى إلى جوجل أدسنس عن طریق الرابط  -١
  إخترت سجل الدفعات >>>حسابى من تبویب  -٢
  
  
  
  

 Western Union إستالم االرباح من أحد فروع



  
  أثناء مراجعة حسابى لمعرفة تفاصیل األرباح  -٣

  وجدت الجملة التى یشتاق إلیھا الجمیع فى ھذا الیوم من كل شھر
  

  
  

  تفاصیل الحسابت لى بعد الضغط على رابط التفاصیل ظھر
  

 
  

  ت الدفعھذا التقریر یبین لك معلوما
  والبیانات الالزمة للحصول على أرباحك من ویسترن یونیون

  "الدفع النقدى السریع بواسطة ویسترن یونیون " طریقة الدفع  -١
 ٢٤/١٠/٢٠١٠: تاریخ الدفع  -٢
  وھذا الرقم ھام جدا بدونھ ال استطیع صرف أرباحىMTCNرقم الــ  -٣

  Money Transfer Control Numberوھذه الحروف إختصار 
  رقم تحویل االموال الخاص بى من شركة جوجل وھو 

  دوالر   913,99إجمالى مبلغ االرباح  -٤
 ٢٧/١٠/٢٠١٠: تاریخ الحصول على أرباحى وصرفھا  -٥
 .بیانات مرسل التحویل ویتضمن اسم الشركة وعنوانھا  -٦
  

  ١٠/٢٠١٠ /٢٧طبعا أنا قمت بطباعة ھذا التقریر وإحتفظت بھ معى لحین صرف التحویل یوم 

  
   طبعا فترة صعبة اإلنتظار وحش ٢٧/١٠ إلى ٢٥/١٠اإلنتظار یومین كاملین من یوم بعد 

  



  
   صباحأ١٠     الساعة ١٠/٢٠١٠ /٢٧الیوم 

   القاھرة– وسط البلد -توجھت إلى فرع ویسترن یونیون   
  

  صباح الخیر: دخلت على موظف الفرع ھناك وقولتلھ 
  ساعدك إزاىأقدر أ.. صباح الخیر یافندم : رد وقالى 
   تحویل عایز أصرفھ قولتلھ فیھ

  وأعطانى ورقة إتفضل حضرتك .. تحت أمرك : قالى 
  نفس البیانات اللى فى التقریر .. بنكتب فیھا بیانات التحویل 

  اللى طبعتھ لو فاكرینھ لما فتحنا تفاصیل الدفع
  :نشوف الورقة بتكون بالشكل ده 

  

  
  

  یر اللى وصلتك فى تفاصیل الدفعكل البیانات بتكتبھا من ورقة التقر
   أو رقم التحویلMTCNوأھم شىء ھو رقم الــــ 

  
  ثم قدمت الورقة إلى الموظف وطلب منى بطاقتى ألخذ صورة منھا 

  نى البطاقة وقام بعد المبلغ ووضعھ فى ظرف بعد أن قام بتصویر البطاقة أعطا
   بإستالم أرباحىیھاوأعطانى ورقة تتضمن بیاناتى والمبلغ المستلم للتوقیع عل

  وبعدھا قولت السالم علیكم وطلعت على قصر النیل إتمشیت شویة وبعدین لقیت
  محمود صدیقى بیتصل بیھ وبقولى إنھ فى وسط البلد فى فرع ویسترن یونیون

  بیصرف أرباحھ ھو كمان إنتظرتھ وقضینا باقى الیوم سوا وإحنا فى قمة السعادة
   بالنسبالى٩دى مش أول مرة نستلم دى المرة رقم .. مش علشان بس كسبنا دوالرات 

   بالنسبة لمحمود لكن فرحتنا كان سببھا ھو نجاحنا بجد وتفوقنا على نفسنا ٤ورقم 
  وتمنیاتى لكم جمیعا بالتفوق والنجاح ..... فى تحقیق التحدى والحمد هللا على كل شىء 

   وطبقوا خطواتھ ویقولى باركلىویارب فى یوم من االیام یتصل بیھ أحد اللى قروا الكتاب ده
  أرباحى زى ما شوفت الشرح فى الكتاببصرف ...  أنا فى اى فرع من فروع ویسترن

  
  فى ختام كتابى أشكركم جمیعًا وفى إنتظار إستفساراتكم وتعلیقاتكم فى مدرسة أدسنس

com.blogspot.itc-Adsense.www 
com.yahoo@AdsenseSchool  

  
  

     يوم إستالم األرباح



  
  

   يوسف شريف| مهندس 
   أعزب-  ١٩٨٥من موالید –  تقدیر عام جید جدًابكالریوس حاسبات ونظم معلومات

   لتكنولوجیا األنظمة األمنیةITS Systemsأعمل مھندس كمبیوتر وشبكات بشركة 
   دوالر٥٣٠  متوسط األرباح شھریًا ١٣/٩/٢٠٠٩شتراك فى أدسنس تاریخ اإل

   مشاركة أرباح– مدونة متخصصة ٢ – مواقع متخصصة ٣
  الكمبیوتر واإلنترنت ھوایة وإحتراف قبل أن تكون مھنة وعمل: اإلھتمامات 

 html – php – css – css3: تصمیم الویب 
 photoshop – 3D-Max: الجرافیك 

   دوائر ألكترونیة– مازر بورد – سوفت ویر –ھارد ویر : صیانة الكمبیوتر
  All networks – Mikrotik – Cisco ccna: الشبكات 
   دراسة اللغات المختلفة– القراءة والمطالعة – الغطس – السباحة :الھوایات 

  
  

                         
 

  تعم الفائدة للجمیعأتقدم بالشكر لكل من ساھم فى ھذا العمل حتى یخرج إلى النور و
  :أتقدم بإسمى وبإسم مدرسة أدسنس بشكر كًال من 

  
  مدرسة أدسنس : مدير الدعم الفنى | محمود محمد/ م  -١

  لیا فى  اإلقتصاد الدولى والتحلیل المالى دراسات ع– Eتجارة بكالریوس 
   مصر     ناشر معتمد من أدسنس–محاسب بشركة بتروترید : الوظیفة 

   ٢٦٠  متوسط االرباح شھریا ٢٠/٦/٢٠١٠تاریخ بإشترك فى أدسنس 
  .دوالر من مدونة وموقع متخصص 

  
  مدرسة أدسنس : مسئول الدعاية واإلعالن| نورهان الكاشف   -٢

   حاصلة على دورة تجارة ألكترونیة – لغات شرقیة –لیسانس أداب 
  موظفة عالقات عامة بشركة تجاریة: من جامعة القاھرة    الوظیفة 

   دوالر١٧٠ متوسط األرباح ١٣/٨/٢٠١٠فى أدسنس بتاریخ االشتراك 
  .مشاركة أرباح ، مدونة متخصصة 

  
  مدرسة أدسنس : منسق عام ودعم فنى | محمد شعبان -٣

  على اإلنترنت دورة تسویق ألكترونى -  إجتماع–لیسانس أداب 
   القاھرة– بالتربیة والتعلیم –أخصائى إجتماعى : الوظیفة 

   متوسط االرباح شھریا٣٠/٢/٢٠١٠تاریخ االشتراك فى أدسنس ب
  مشاركة أرباح،  دوالر موقع متخصص ٢٤٠

  
  

  

  مدرسة أدسنس| تابعونا وتعرفوا على كل جديد 
com.blogspot.itc-Adsense.www 

  لكم على البرید الرسمىإذا كان لدیك إستفسار أو إقتراح أو طلبات نرحب دائما برسائ
com.Yahoo@AdsenseSchool 

  عن المؤلف

  فريق العمل

 بكدة نكون وصلنا لنهاية الكتاب


