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2 
 

 اإلىداء

 إلى مف ساندونا بكؿ خطوة, إلى اخواتنا واخوتنا
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 المصطمحات اإلجرائية

( : الكممات المفتاحية ىي كممات وعبارات تقـو بوصؼ الموضوع key wordsالكممات المفتاحية ) ●

بشكؿ أفضؿ, وىي أيضًا عبارة عف كممات بحثية يقـو المستخدموف بالبحث عنيا في محركات 

البحث, ويتـ استخداميا في المقاالت لمظيور في نتائج البحث عندما يبحث الزوار عنيا. ويمكننا 

 رة عف كممات بسيطة وقصيرة تمخص موضوع المقالة.القوؿ بأف الكممات المفتاحية عبا

( : ىي أداة أو ممؼ تقـو بتسييؿ ميمة عناكب البحث لموصوؿ إلى site mapخريطة الموقع ) ●

مواقع الويب وما بداخميا لكي تقـو بتصنيفيا وأرشفتيا بسيولة وبشكؿ أسرع بالنسبة لمعدد اليائؿ مف 

 مواقع الويب .

موذج العمؿ ىو نموذج أو مخطط يتـ مف خاللو تحديد كيفية إنتاج منتج / نموذج العمؿ التجاري : ن ●

 تقديـ خدمة و كيفية توصيميا و تقديميا لعميمؾ.

( : مجموعة مف الناس يتـ توجيو األعماؿ التجارية ليـ ,  Target Audienceالفئة المستيدفة ) ●

 باعتبار أنيـ مرتبطوف بعالقة بينيـ و بيف الخدمة المقدمة.

( : ىي عممية جذب و تحويؿ األشخاص الغرباء إلى عميؿ Lead Generationيد الزبائف )تول ●

 ميتـ.

( IPs( : بأّنو عبارة عف أسماء يتـ استخداميا بداًل مف استخداـ العناويف )Domainالنطاؽ ) ●

 لموصوؿ إلى مواقع الويب المختمفة وذلؾ بيدؼ التسييؿ عمى المستخدميف.

( : ىي المكاف الذى يتـ استضافة ممفات موقعؾ web Hostingرونية )استضافة المواقع االلكت ●

وكممة استضافة تعنى توفير المكاف أو المقر, واالستضافة تكوف عبارة جياز كمبيوتر ذو إمكانيات 

 أو مركز معمومات. Data centerعالية في مكاف يسمى داتا سنتر 

مييا مسبقًا لتحديد جميع المعمومات الالزمة ( : وثيقة مكتوبة و متفؽ عProposalمقترح المشروع ) ●

 ألصحاب المصمحة في المشروع التخاذ قرار لبدء المشروع .
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( : مؤشرات أو معايير لمتقييـ الكمي المستخدـ ؼ القياس , أو المقارنة أو لتتبع Metricsالمقاييس ) ●

 األداء أو االنتاج , حيث يستخدـ المحمموف المقاييس لمقارنة األداء.

( : ىو عممية تطوير المواقع لتناسب متطمبات محركات البحث SEOيف محركات البحث )تحس ●

بيدؼ الظيور في نتائج البحث األولى لمكممات والمصطمحات  Bingأو   Googleالمختمفة مثؿ 

 الرئيسية المستخدمة مف العمالء المحتمميف لمشركات والمشروعات واألنشطة التجارية.

( : برنامج ييدؼ لمبحث عف اجابات لمتساؤالت التي يعرضيا Search Engineمحركات البحث ) ●

 عمى شكؿ مجموعة مف المعمومات .

● Word Press  عبارة عف نظاـ يدير المواقع بشكؿ عاـ وخاصة المدونات, حيث تـ بناؤه بواسطة  :

 ( وىذا النظاـ مفتوح المصدر.MSQL( وقواعد بينات )PHPلغة )

حساس المستخدـ User Experienceتجربة المستخدـ ) ● ( : ىي كؿ ما يرتبط بسموؾ وموقؼ وا 

حياؿ استخدامو منتجًا أو نظامًا أو خدمًة معّينة. حيث تُْبِرز تجربة المستخدـ الجوانب القيمة 

 والعاطفية والتجريبية.

( : أداة مراقبة في جوجؿ ميمتيا جمع البيانات مف أي موقع Google Analyticsتحميالت جوجؿ ) ●

, تطبيؽ عف طريؽ رمز يتـ تنصيبو في e-commerceوني, مدونة, نشاط تجارة إلكترونية إلكتر 

 ىذه الصفحات.

( : ىو محاولة فيـ المستخدـ قدر اإلمكاف وذلؾ لمتوقؼ عمى User Interfaceواجية المستخدـ ) ●

وفعالة  األمور التي يجب التركيز عمييا واألمور التي يجب تجنبيا لتحسيف الواجية وجعميا بسيطة

 أثناء االستخداـ.

 

 

 

 

 مهخض انمشسوع
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اي فت اليؼ ىو منصة الكترونيو تجمع األغذية الصحة مع المنتجات الرياضية و اخصائييف التغذية و 

واحد, قمنا بإنشائيا لسد حاجة الناس بخاصو األشخاص العامميف الذيف ال يممكوف النوادي الرياضية في مكاف 

الوقت لقضائو بالبحث عف ىذه الخدمات والمنتجات و مف أجؿ تسييؿ عممية إنقاص الوزف و عيش حياة 

 صحيو بسيولة و دوف تعب. 

ة رأييـ بإنشاء المشروع , قاـ فريؽ المشروع بعمؿ استبياف لتحميؿ احتياجات ورغبات المجتمع ومعرف   

 واظيرت النتائج اف أغمبية مجتمع الدراسة قد أبدو تأييدىـ في إنشاء المشروع. 

( بتحديد الفئات المستيدفة وتحديد رغباتيا واحتياجاتيا وأىـ األفكار الرئيسية التي e-fit lifeقاـ فريؽ )   

 ما يتناسب مع احتياجات ىذه الفئة. سيرتكز عمييا , و مف ثـ العمؿ عمى تصميـ موقع إلكتروني ب

 بعد انجاز المشروع وجد الفريؽ اف أبرز االستنتاجات كانت تتمثؿ في :

ضرورة التركيز عمى استخداـ الوسائؿ و التقنيات التكنولوجية المتطورة مف أجؿ زيادة ميزات الموقع  ●

 االلكتروني.

التالي فإف مثؿ ىذا النوع مف المشاريع يالقي يشعر مجتمع الدراسة بالراحة مع الوسائؿ التكنولوجية و ب ●

 استحساف الجميور المستيدؼ.

و مف أىـ التوصيات التي وضعيا فريؽ العمؿ عمى المشروع ىي ضرورة العمؿ عمى تحسيف و تطوير  ●

الموقع بشكؿ مستمر لتمبية التطورات المختمفة سواء في التكنموجيا المستخدمة او حتى في أذواؽ و 

 ميور المستيدؼ. احتياجات الج

كما و مف الميـ جدا جمع معمومات حوؿ اي عمؿ قبؿ البدء فيو سواء معمومات عف طبيعة القطاع وحجمو  ●

 او حتى المعمومات القانونية المطموبة فيو لتفادي المشاكؿ. 

 

Abstract 
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    E Fit Life is an online platform that combines healthy food with sports products, nutritionists 

and sports clubs in one place, we created it to meet the needs of people, especially working 

people who do not have time to spend time looking for these services and products and in 

order to facilitate the process of losing weight and living a life  Easily healthy and without 

fatigue. 

    The project team did a questionnaire to analyze the needs and desires of the community and 

know their opinion on the establishment of the project, and the results showed that the 

majority of the study community seemed to support them in creating the project. 

    The project team has identified the target groups and determined their desires and needs 

and the most important main ideas that will be based on, and then work on designing a website 

to suit the needs of this category. 

    After completing the project, the team found that the most prominent conclusions were: 

● The need to focus on the use of advanced technology and technologies in order to 

increase the website's features. 

●The study community , feels comfortable with the technological means, and therefore, 

this type of project is well received by the target audience. 

●One of the most important recommendations that the work team put on the project is the 

need to work to continuously improve and develop the site to meet the various 

developments, whether in the technology used or even in the tastes and needs of the target 

audience. 

●It is also very important to collect information about any business before starting it, 

whether information on the nature and size of the sector or even the legal information 

required in it to avoid problems. 
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 مقدمو :  ٔ.ٔ 

شيد القرف الواحد والعشريف تطورا في شتى مجاالت الحياه وال سيما التطور التكنولوجي وااللكتروني , عمؿ  الباحثوف والعمماء 

عمى توظيؼ ىذه التكنولوجيا بيدؼ تسخيرىا في مجاالت مختمفة منيا التعميـ الصحة وعالـ االعماؿ والمياقة واألغذية و 

نفتاح الكبير في العالـ , وتغيير طرؽ التسوؽ والشراء التقميدية , و تغير سموؾ المستيمؾ التواصؿ وغيرىا , ما ادى الى اال

 وطريقة تفكيره وزيادة رضا المستيمؾ .

وترافؽ مع التطور التكنولوجي والعممي والثغرات االجتماعية زيادة والوعي في شتى انحاء العالـ وشتى المجاالت وبخاصو 

اقة البدنية والتغذية الصحية سيما و اف النمط الغذائي السائد غير صحي ويزيد مف المشاكؿ الوعي الصحي مف ناحية المي

الصحية بالجسـ ,فاصبح نشر الوعي الصحي والغذائي باستخداـ الوسائؿ التكنموجية المتقدمة ميـ لزيادة المعرفة  وسمط 

قيف, حيث أجمع المشاركوف في المؤتمر عمى أف مشكمة المؤتمروف الضوء عمى قضية زيادة الوزف والسمنة لدى األطفاؿ والمراى

السمنة والتغذية غير السميمة لدى األطفاؿ ُتعّد واحدة مف أىـ التحديات التي تواجو التنمية الصحية واالقتصادية في فمسطيف؛ 

شرًا خطيرًا عمى صحة % وىو ما يعد مؤ ٕٗحيث ارتفعت معدالت زيادة الوزف والبدانة عند األطفاؿ خالؿ سنوات المدرسة إلى 

 (ٕٛٔٓ)موقع معا نيوز /.أطفالنا

وتبعا ليذه االتجاىات في مجاالت المياقة البدنية والصحية  نالحظ ازدياد عدد النوادي الرياضية ومراكز التغذية  في فمسطيف 

جب عمى الفرد مراقبة غذائو وذلؾ بسبب زيادة  وعي وحاجة المجتمع ,  ويرجع سبب ذلؾ الى  اىتمامو بالمياقة البدنية  فمذلؾ ي

لمحصوؿ عمى النتائج المراد تحقيقيا , ويتوجو البعض الى أخصائي التغذية لممساعدة , وخاصو بعد انتشار ظاىرة زيادة الوزف 

بيف الرجاؿ والنساء بنسبة كبيرة, وتعدد النوادي الصحية و الرياضية, فتوزعت في أكثر مف حي ومنطقة وذلؾ بيدؼ تقديـ 

نادي في مدينة الخميؿ  ٘ٙمنيا  ٜٙٚلخدمات لممحافظة عمى الييئة والصحة بشكؿ عاـ , حيث اف عدد النوادي كاف مختمؼ ا

 (ٕٚٔٓ) إحصائيات جياز االحصاء الفمسطيني /باختالؼ انواعيا...

المتكاممة التي تختص ومف ىنا ظيرت فكرة المشروع ألنشاء منصة اإللكترونية يحصؿ المستيمؾ منيا عمى جممة مف الخدمات 

بالحفاظ عمى المياقة والصحة وربطيـ مع المراكز المتخصصة في ىذا المجاؿ , ويوفر منصة لمشركات لترويج وبيع خدماتيا 

 وتحقيؽ اىدافيا التسويقية .

 نبذة عف الموقع االلكتروني: ٕ.ٔ
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بعد انتشار االنترنت السريع في العالـ وخاصة في فمسطيف حيث نمحظ زيادة في المواقع االلكترونية التي تيتـ ببيع السمع    

الكترونيا حيث أصبح المستيمؾ يستطيع الوصوؿ إلى جميع السمع في وقت وجيد قميؿ ونرى في فمسطيف وفي الخميؿ خاصة 

 يممكوف الوقت لمذىاب الى مراكز التغذية وعدـ معرفة ماذا يتناولوف مف كيؼ أصبح ىذا سوقا حيث أصبح األشخاص ال

 سعرات حرارية وعدـ القدرة عمى ممارسة الرياضة.

حيث مف خالليا يمكف لألفراد الميتميف بالحصوؿ عمى معمومات صحية  E-Fit Lifeلذلؾ تـ انشاء المنصة االلكترونية 

ير وجبات صحية( حيث يوفر الموقع خدمات متنوعة تتعمؽ بالصحة تحت منصة واالفراد المشغوليف )غير قادريف عمى تحض

 الكترونية واحدة 

 الحاجة السوقية: ٖ.ٔ

تـ إعداد استباف يدرس حاجة المجتمع لمموقع االلكتروني ومف ثـ   تـ تحميؿ االستبياف )في الفصؿ الثاني( الذي وزع عمى 

القيـ والفوائد يقدمو الموقع مف خدمات حيث تسعى الى تحقيؽ حاجات ورغبات فئات سوقيو مختمفة. حيث تبيف لفريؽ المشروع 

 األفراد:

الحاجة الى منصة الكترونية يمكنيا عرض مجموعو مف الخدمات والمنتجات المتعمقة بالصحة والمياقة في مكاف  ●

 واحد.

ياضية ومراكز التغذية ووجود طعاـ الحاجة الى توفير الجيد حيث ينتج عف ذلؾ تقميؿ تكاليؼ الذىاب الى النوادي الر  ●

 صحي.

الحاجة الى الخدمة الفورية وذلؾ مف خالؿ توفير وقت الفرد بخاصو االفراد العامميف وألميات العاممة بحيث وجود  ●

 موقع الكتروني يساعد عمى تقميؿ اضاعة الوقت.

 الحاجة الى تشجيع االفراد عمى االىتماـ بالصحة والمياقة البدنية. ●

 

 

 مات نجاح المشروع:مقو  ٗ.ٔ
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ال بد مف وجود مقومات تزيد مف فرص نجاح المشروع بغض النظر عف نوعو بالنظر لمموقع االلكتروني فاف مقومات نجاحو 

 تتضمف:

 يتـ تصميـ الموقع حسب الفئة المستيدفة, بمالئمة  تصميـ الموقع: سوؼ

 مف حيث الشكؿ:

 بعناية, ويفضؿ أف نختار الخطوط التي يشعر المستخدـ بألفة تجاىيا : عمينا اختيار نوع وحجـ الخطوط في موقعناالخطوط

: في تصميـ موقع الكتروني تكوف االلواف مريحة لنظر ومتسقة مع بعضيا وأيضا محدودة, وأّكدت أيضًا دراسة اف الموف االلواف

رًا لمتأثير الذي لدييما حيث أف األلواف األحمر المثير واألخضر القوّي يدؿ عمى أف نية الشراء تتأّثر بشكؿ كبير باأللواف نظ

تؤثر عمى الطريقة التي يرى بيا المستيمكوف الموقع, حيث تـ االتفاؽ عمى استخداـ المونيف األخضر واألحمر كما في الشكؿ 

 )الموغو(. ٔ-ٕ

 

 

 

 

 

االلكتروني ,كما يقولوف في عالـ التسويؽ : عنصر يستحؽ االستثمار حيث أنيا مفيدة جدا في إبراز تصميـ الموقع الصور

 االلكتروني الصورة تساوي ألؼ كممة.

 مف حيث األداء:

جذب انتباه وتوجيو عيف المستخدـ لمعناصر الميمة عندما يكوف تصميـ الموقع يعتمد عمى إبراز العناصر الميمة والتي تريد • 

 أف يمتفت إلييا المستخدـ.

-2الشكل 



  

4 
 

 يزةجعؿ الموقع صديقا لجميع األج• 

في السنوات القميمة الماضية اتسع حجـ مستخدمي اإلنترنت مف خالؿ أجيزة المحموؿ الذكية وأجيزة التابمت. نحف اآلف في 

 عصر ثورة أجيزة المحموؿ الحديثة. مما شجعنا عمى تصميـ موقعنا مناسبا ألجيزة المحموؿ الذكية.

 االنتقاؿ مف مكاف لمكاف في الموقع نفسو:• 

الموقع يكوف ليا رابط نصي مميز ليمكف المستخدـ مف انتقالو مف مكاف لمكاف في موقعنا سيال وبسيطا كؿ صفحة في  

 وواضحا.

 ىي سر الجماؿ موقعنا نحرص عمى اف يكوف سيال وبسيطا لممستخدـ. البساطة:

يورنا )الفئة يعتبر التسويؽ العنصر االساسي في موقعنا ووضع خطة تسويقية ىو ضرورة, لموصوؿ إلى جم التسويؽ:

المستيدفة( بطرؽ أكثر فاعمية, والنظر إلى اتجاىات التسويؽ التي يستخدميا المنافسيف. والتسويؽ بالمحتوى مف االتجاىات 

األكثر قوة, و اظيار ميزتنا التنافسية يمكف أف تجذب المزيد مف العمالء مف خالؿ التسويؽ السميـ بالمحتوى األصمي والترويج 

نوع مف التسويؽ المزيد مف االىتماـ اإليجابي والتفاعؿ والتحويالت المستدامة, ونتأكد اف الجميور يتمقى لو, يوفر ىذا ال

 معمومات جديدة  تيميـ  وحموال لمشاكميـ عمى أساس مستمر, ما يزيدىـ ثقة أكبر بنا ووالء أكثر .

ويقّية التي تشمؿ بناء العالقات العاّمة, والترويج يسعى التسويؽ إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ, ومنيا تطبيؽ األنشطة التس  

لممبيعات, وتوزيع الُمنتجات وفي مشروعنا . دعـ التواصؿ مع الُمستيِمكيف وبناء قيمة ليـ. تعزيز المشاركة والتعاوف بيف 

 في تحقيؽ حاجات األفراد. الشركات الناجحة في الُمجتمع. إنفاؽ المبالغ المالّية عمى اإلعالنات وتوفير الُمنتجات التي ُتساىـ

 الموظفيف والخبرات: -3

أي استراتيجّية أو خطة عمؿ ال يمكف أف تنجح دوف وجود فريؽ مؤىؿ مف ذوي الميارات والخبرات الالزمة لنجاح المشروع, 

ف الموظفيف اإليجابييف لذلؾ قمنا باختيار أشخاص موىوبيف أواًل ومؤىميف ثانيًا ليكونوا جزءًا مف نجاح المشروع. إّف بناء فريٍؽ م

وتشجيع ثقافة العمؿ الجماعي وفسح المجاؿ ليـ لمشاركتؾ رؤية المشروع, سيجعُؿ مف نجاح المشروع نجاحًا لمجميع, فاألىـ 

ىو توجيو الفريؽ لمعمؿ يدًا بيد لتحقيؽ أىداؼ المشروع ككؿ. وفي ىذا المشروع  سوؼ يتـ االستعانة بموظفيف لمراقبة الموقع 

 كؿ صحي و لعمؿ ا
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 المحتوى: -4

محتوى الموقع االلكتروني ىو الفائدة الفعمية مف الموقع وذلؾ ما يحصؿ عميو ويبحث عنو الزائر نعتمد عمى اف يكوف محتوي 

صادؽ, متجدد, و مميز وفريد وذلؾ لجذب واستقطاب الجميور و الحفاظ عمى الزبائف و الداعـ لبقائيـ لفترة اطوؿ في الموقع, 

 ثقة وارتباط عاطفي بالموقع . كي يحصؿ عمي

 الميزة التنافسية:

ىي القيمة التي يقدميا الموقع االلكتروني لزبوف وال يقدميا منافسو ,حيث يشعر الزبوف بمنفعة فريدة ونادرة عند استخداـ الموقع 

المواقع االخرى  سواء محمية االلكتروني , وتعد مف اىـ مقومات نجاح المشروع و تقـو بإثبات وجودىا وبناء سمعة جيدة اماـ 

او عالمية  . حيث تكمف الميزة ىنا بتقديـ خدمات شاممة متعمقة بالمياقة البدنية حيث أف المنصة االلكترونية تعمؿ عمى معرفة 

احتياجات الزبائف وتقديـ الخدمات المناسبة ليـ )توفير أكؿ صحي, التسجيؿ في النوادي الرياضية, توفير مراكز لمتغذية 

سجيؿ الزبائف في الحمية الغذائية المناسبة ليـ, توفير مالبس رياضية, توفير وجبات صحية, إمكانية التقييـ لمخدمات لت

 المقدمة(.

 

 أىمية المشروع : ٘.ٔ

 مف خالؿ دراسة حاجات االفراد والعمؿ عمى تحقيقيا  تكمف في عدة نقاط أىميا  :

 توفير خدمات شاممة في منصة الكترونية واحدة  ●

 وسيمة لمساعدة األشخاص لتحقيؽ أىدافيـ مثؿ : الحصوؿ عمى الوزف المثالي  ●

 إمكانية مشاىدة العروض والخدمات بشكؿ يومي وفي أي وقت حيث توفر الوقت والجيد  ●

 األشخاص الميتميف بالحصوؿ عمى معمومات ونصائح  صحية  ●

 رياضية(. توفير فرصة لألفراد الراغبيف بتقديـ خدمات أو عرض منتجات )مالبس ●

 ممخص الفصؿ : ٙ.ٔ
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لقد قمنا بالفصؿ االوؿ بالحديث عف فكرة الموقع اإللكتروني المراد انشائيا والتي تعنا بأنشاء منصة الكترونيو ,  ثـ تحدثنا    

عف الحاجة  السوقية وذكرنا اىـ مقومات المشروع التي تدعـ نجاح الموقع االلكتروني وتجعؿ مف تطبيقو امر مقنع , ثـ 

 النياية تـ االنتفاؿ لذكر اىمية المشروع والخدمات التي يقدميا .ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثاني :تخطيط و استراتيجية الموقع اإللكتروني 

  بناء استراتيجية المشروع المنوي تأسيسو  ٔ.2

 سوؼ يتـ اعتماد مجموعة مف االستراتيجيات في الموقع االلكتروني,وىي كالتالي :



  

7 
 

 التسويقية المستخدمة في الموقع : االستراتيجيات

 : (Content Marketingتسويؽ المحتوى ) ●

 وىذا يعني إدارة محتوى الموقع االلكتروني بحيث يتضمف المحتوى :

 الصور , الفيديوىات , والمعمومات النصية حوؿ مواضيع مختمفة التي تيـ الزوار الموقع و تجذبيـ .

ما ىو جديد مف خالؿ التطوير المستمر عمى المحتوى و تجديده .بحيث كما سيركز فريؽ العمؿ عمى تقديـ كؿ 

يتناسب مع أىداؼ المستخدميف لضماف بقائيـ كزائريف داخؿ الموقع بشكؿ دائـ وجذب مستخدميف اخريف الى الموقع 

 االلكتروني .

 

 : (Search Marketingتحسيف ظيور الموقع في نتائج البحث ) ●

بالفريؽ بحيث يكوف سيؿ لمزبوف الوصوؿ لمموقع االلكتروني والحصوؿ عمى معمومات بناء وتطوير الموقع الخاص 

 أو منتجات التي يبحث عنيا مف خالؿ وضع كممات مفتاحية لمموقع .

 

 : (Social Media Marketingالتسويؽ عبر منصات التواصؿ االجتماعي ) ●

جة التواصؿ مع الزبائف ولتسييؿ عممية الوصوؿ سيقـو فريؽ باستخداـ منصات التواصؿ االجتماعي لكي يزيد مف در 

 لمفريؽ فبالتالي زيادة التفاعؿ مع الزبائف .

 

 

 : (Offline Marketingاستخداـ الوسائؿ التسويقية التقميدية ) ●

يسعى الفريؽ مف خالؿ ىذه االستراتيجية إلنشاء الوعي بالمنتجات الموقع االلكتروني وخدماتو التي يوفرىا ,حيث يتـ 

 عف طريؽ حمالت الراديو واإلعالنات المطبوعة والنشرات اإلعالنية . ذلؾ

 

 األدوات المستخدمة لتحقيؽ االستراتيجيات :
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 ( :Google Analyticsتحميالت جوجؿ ) .ٔ

والتي تتعقب حركة الزوار , وتولد تقارير حوليا , ىي خدمة مجانية بشكؿ جزئي مف قبؿ شركة جوجؿ 

بعد استحواذىا عمى برنامج  ٕ٘ٓٓحيث قامت جوجؿ بإطالؽ ىذه الخدمة في شير نوفمبر لعاـ 

Urchin.حاليًا, تحميالت جوجؿ ىي أكثر خدمة تحميؿ ويب يتـ استعماليا عمى اإلنترنت . 

 

 ( :Heat mapالخريطة الحرارية ) .ٕ

الخريطة الحرارية التمثيؿ حراري :ىي تمثيؿ رسمي لمبيانات حيث يتـ تمثيؿ القيـ  المخطط الحراري أو

كعالمة تجارية مف قبؿ  ٜٜٔٔالفردية المضمونة كألواف مصفوفة , صمـ مصطمح خريطة الحرارية عاـ 

مصمـ برمجيات كورماؾ كيني كاف يبمغ مف الُعمر آنذاؾ عشروف عامًا, لوصؼ عرض ثنائي األبعاد 

 عمومات السوؽ المالية.يصور م

 نموذج العمؿ التجاري:
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 الفئة المستيدفة :

األشخاص الميتميف بالحصوؿ 

 عمى معمومة صحية 

 أصحاب النوادي 

 مراكز التغذية  وأصحاب 

المحالت الراغبيف بوضع 

 منتجاتيـ اوف اليف 

األشخاص الميتميف بالحصوؿ 

 عمى جسـ صحي.

األشخاص الميتميف بالحصوؿ 

 غذاء صحي عمى 

األشخاص الذيف يعانوف مف 

أمراض متؿ : أمراض القمب 

 ,السكري 

 

 

 

 بناء عالقات :

 إعالنات    

 

وسيط بيف مقدـ    

 الخدمة والزبوف 

 متابعة حالة الزبائف 

 

 القيمة المقدمة لمزبوف 

 

توفير محتوى  ●

معموماتي 

متعمؽ بالصحة 

 والمياقة  

 

عدة خدمات في  ●

مكاف واحد 

وقت حيث توفر 

 وجيد 

 

 

 األنشطة األساسية

تطوير الموقع  ●

 االلكتروني 

تنظيـ عالقات  ●

بيف البائع 

 والمشتري

اإلعالف  ●

 والترويج

 دعـ الزبائف  ●

 

 الشركاء الرئيسيوف:

 مراكز التغذية  ●

النوادي  ●

 الرياضية 

محالت  ●

المالبس 

 الرياضية 

 

 : القنوات

 

موقع االلكتروني   

مناسب لمموبايؿ 

 والحاسوب .

 

إمكانية عممو 

كتطبيؽ عمى 

 الموبيؿ

 

 الموارد الرئيسية:

موظفيف  ●

 لمتابعة الموقع  

 بيانات الزبائف ●
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 اإليرادات:

 عمولة مف الشركاء . ●

 العوائد مف اإلعالنات عمى الموقع . ●

بيع المنتجات الرياضية مف مالبس وأحذية  ●

 ,ومف خالؿ تقديـ الوجبات الصحية . 

 

 التكاليؼ :

 موظفيف متخصصيف بإعداد وجبات صحية.  تكمفة تعييف ●

 إعالنات. ●

 استضافة وحجز الموقع  ●

 مطوريف لمموقع  ●

 ومىذج انعمم انتجازي(1.2)جدول 

Value Proposition 

يقدـ المشروع الخدمات لمفئات المستيدفة  مف خالؿ تسييالت في عممية البحث عف خدمات في مختمؼ األماكف بحيث يسيؿ 

المستيدفة  عممية البحث حيث يمتمؾ المشروع موقع الكتروني يتيح لمزبوف الحصوؿ عمى ما يتعمؽ بالصحة  عمى االطراؼ 

كما ويمكف لمشركات والمؤسسات عرض خدماتيا , ويعمؿ الموقع عمى إيجاد األشخاص الميتميف بالمياقة  وايصاليـ الى 

 الشركات لالستفادة مف جميع الخدمات    .

Customer Segments 

 األشخاص الميتميف بالحصوؿ عمى معمومة تتعمؽ بالصحة  ●

 األشخاص المشغوليف الميتميف بالحصوؿ عمى غذاء صحي  ●

 األشخاص الميتميف بالحصوؿ عمى جسـ صحي  ●

 األشخاص المصابيف باألمراض مثؿ أمراض القمب ,سكري .  ●

 

Customer Relationships 

سطيف ,بحيث يعمؿ كوسيط بيف الشركاء و األشخاص الذيف يبحثوف عف  حياة يقدـ المشروع الخدمات لمفئات المستيدفة في فم

 .صحية  مف أجؿ تسييؿ العممية عمى جميع األطراؼ والفئات ذات المصمحة بحيث يكوف الموقع حمقة وصؿ بينيما 

Key Activities 
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راخيص والمعمومات الالزمة تصميـ الموقع بالشكؿ المطموب بناء عمى مواصفات محددة .بعد الحصوؿ عمى كافة الت  ●

 لمعمؿ وتسجيؿ الموقع وحجزه . 

 عمؿ الترويج الالـز لمموقع مف أجؿ تشجيع الفئات عمى االستخداـ والتواصؿ مع الشركات والفئات ذات المصمحة  . ●

 امكانية توفر جميع  الخدمات الخاصة لمحصوؿ عمى جسـ صحي في مكاف واحد . ●

Key Partners 

 لممشروع ىـ الشركاء األساسييف  ●

 "Nuterihealthمراكز التغذية "نيوترىيمث ●

  , I sport ,future gymنوادي رياضية  ●

 Sport Center Al Saafeenمحالت المالبس الرياضية   ●

● Salad box 

Channels 

 موقع الكتروني مع إمكانية تحويمو الى تطبيؽ عمى الموبيؿ .

 

Key Resources 

 مف الفئات المستيدفة .موقع إلكتروني الستقباؿ الطمبات  ●

 األشخاص المسؤوليف عف متابعة الموقع , وصيانتو واي لواـز اخرى . ●

 البرامج األساسية لممساعدة في تقديـ الخدمات لممستفيديف . ●

 

 

 

 

Revenue Streams 

 يحصؿ الموقع عمى اإليرادات مف خالؿ
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 نسبة معينة مف جميع الشركاء . ●

 قع االلكتروني  .وضع إعالنات عمى صفحة الخاصة بالمو  ●

 بيع المباشر مف المنتجات )المالبس , االحذية( الرياضية التي نستوردىا مف تركيا  . ●

 

Cost Structure 

تكمفة المشروع تتمثؿ في تسجيؿ الموقع االلكتروني  تكاليؼ مف اجؿ التطوير المستمر والمتابعة والمراقبة وتحميؿ البيانات 

 ستخداـ الوسائؿ المناسبة .العمميات الترويجية المناسبة با

 

 الدراسة السوقية : ٖ.ٕ

 األسباب التي دفعت الفريؽ بالقياـ بيذا المشروع :

 عدـ وجود منصة الكترونية تحتوي ىذا الكـ مف الخدمات , حيث سوؼ يكوف األوؿ في فمسطيف . 

 رغبة الشركاء بعرض خدماتيـ  اوف اليف .  

 الخدمات المتعمقة بالصحة والمياقة وزيادة نسبة االفراد .عدـ وجود مكاف واحد تتوافر فيو 

 

 :ٌمكه طٍاغة مشكهة اندزاسة بىاء عهى انتساؤالت انتانٍة

 ما ىي العوامؿ التي تدفع األشخاص لمذىاب اوناليف ؟

 ما ىي الخدمات التي يفضؿ الزبائف مشاىدتيا اوف اليف ؟

 ف وجية نظر الزبائف ؟ ما ىي الطريقة المناسبة لعرض الخدمات اوف اليف م

 

 

 

 أىداؼ الدراسة السوقية :

 حؿ مشكمة البحث عف نوادي رياضيو ومراكز تغذيو الذي  يأخذ الكثير مف وقت لألفراد. .ٔ
 التشجيع عمى استغالؿ التسويؽ اإللكتروني )التجارة اإللكترونية( مف اجؿ اشباع رغبات الزبائف. .ٕ
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 دمات والمنتجات في مكاف واحد .ايجاد منصة الكترونيو توفر مجموعو مف الخ .ٖ
 

 منيجية الدراسة :

كانت عممية جمع المعمومات مف خالؿ دراسة استطالعيو تصؼ اراء االفراد)اصحاب النوادي والمزوديف والزبائف( حوؿ 
 المنصة اإللكترونية باإلجابة عمى مجموعو مف األسئمة. 

 

 مصادر المعمومات :

ـ المقابالت واالستبانات ومف مصادر اوليو في عممية جمع البيانات مف خالؿ اجراء كاف االعتماد عمى مصادر المعمومات 
 دراسة مف قبؿ الباحثيف لمتوصؿ الى النتائج بسبب االفتقار لوجود مراجع دراسات سابقو حوؿ الموضوع .

 

 أسموب جمع البيانات :

لورقي و ذلؾ لموصؿ الكبر فئة عشوائية و ايضا االستبياف االلكتروني اسموب يوفر الوقت والجيد و ايضا االستبياف ا 
 استخدمنا المقابالت لمحصوؿ عمى معمومات دقيقة .

 

 

 أدوات جمع البيانات :

في البحث تـ استيداؼ فئات مختمفة مف األفراد الراغبيف بالحصوؿ عمى صحة غذائية و لياقة بدنية و متابعتيـ عف طريؽ 
 google( مف خالؿ موقع ) online surveyدراسة عبر االستبياف االلكتروني )االنترنت , جمعنا البيانات مف عينة ال

foms حيث كانت العينة تحتوي عمى )ٔٓٓ ( فرد , و االستبياف الورقي تـ تحميمو مف خالؿspss حيث كاف العينة تحتوي )
و لموصوؿ ألكبر قدر مف االفراد  فرد , و المقابالت تـ اضافتيا لتحميؿ و ذلؾ لمحصوؿ عمى معمومات دقيقة لمغاية ٖٓعمى 

 مف مختمؼ المدف الفمسطينية في الضفة الغربية.
 

 تحديد الجنس

 % مف العينة ىـ نساء .ٛٙ% مف العينة ىـ ذكور وٖٓفكاف 
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 : العمر

اما  % مف مجموع العينةٜٗ( حيث كانت نسبتيا ٙٔ-ٕٙتـ تقسيـ العمر الى اربع فئات فكانت النسبة االكبر لمفئو مف عمر )
 الفئات االخرى فكانت نسبتيا قميمو جدا .

 

 ىؿ تقوـ بمراقبة وزنؾ ؟ 
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% مف العينة بنعـ أي اف ىنالؾ نسبة جيدة مف االفراد ييتموف بوزنيـ.ٛٙاجاب

 

 

 ىؿ تقـو بمتابعة صحة غذائؾ ؟

 % ييتموف لغذائيـ الصحي .ٕٔكاف نصؼ العينة يتابع غذائو بشكؿ غير دائـ و نسبة 

 

 بممارسة الرياضة في النوادي الرياضية او في البيت ؟ىؿ تقـو 



  

16 
 

 % يمارسوف الرياضة بشكؿ دائـ .ٕٔ% مف العينة يمارس الرياضة بشكؿ غير دائـ و  ٓٗكاف 

 

 

 اذا كانت االجابة ال ىؿ ترغب بالذىاب الى نوادي رياضيو لممارسة الرياضة ؟

 كبير يود ممارسة الرياضة . % اجابتيا نعـ أي اف عددٗٚكانت نسبة كبيرة مف العينة 

 

 

 ىؿ قمت مف قبؿ بزيارة المراكز المتخصصة بالتغذية؟
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 %ٕٛكانت النسبة كبيره جدا لمف لـ يذىبوا لمراكز التغذية 

 

 

 اذا كانت اجابتؾ ال , ىؿ ترغب بزيارة مراكز تغذيو ؟

 ة .% مف العينة أجابوا بنعـ أي نسبة ال بئس بيا ترغب الذىاب لمراكز التغذيٖٗ
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 ىؿ قمت مف قبؿ بمتابعة تطبيقات او منصات الكترونيو متعمقة بصحة الجسـ ؟

 %  قاموا بمتابعة منصات الكترونيو. ٕٙكانت ىنالؾ نسبة كبيرة مف العينة 

 

 

 في حاؿ توفر خدمات مرتبطة بالمياقة الصحية والتغذية عبر االنترنت ىؿ ترغب بالحصوؿ عمييا الكترونيا ؟

 العينة اجابتيـ نعـ أي اف ىنالؾ نسبة ال باس بيا تفضؿ استخداـ ىذه الخدمات الكترونيا . % مفٛٚكاف 
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 : المنافسيفٖ.2

 تحميؿ المنافس:

يعتبر المشروع األوؿ مف نوعو في فمسطيف بحيث ال يوجد موقع يقدـ الخدمات التي يقدميا ىاذا الموقع و بالتالي تعتبر 
 ظيور الموقع األولى. المنافسة غير شديدة في مراحؿ 

عمؿ الفريؽ عمى تحديد المنافسيف المباشريف و الغير مباشريف لمعرفة الوضع الحالي و التخطيط لممستقبؿ المحتمؿ بعد إطالؽ 
 الموقع بحيث مف الممكف أف تقـو بعض المشاريع المشابية ليذا المشروع. 

لفمسطيني, فقد تجاوز فمسطيف ليصؿ المنافس العالمي فالشبكة تحميؿ المنافسيف لـ يقتصر عمى دراسة المنافس المحمي ا   
 العنكبوتية ساعدت شركات عمى العمؿ في االسواؽ العالمية.

 

 المنافسيف المباشريف: 

● Future gym 
● I sport gym 
● Power fitness 
● Nutria health  
● Egy fitness 

 المنافسيف غير المباشريف :

● Onhealth  
● Sport Center Al Saafeen 
● Suurat web  
● Salad Box 
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 تحميؿ المنافسيف 

قمنا بعمؿ تحميؿ لمنافسيف موقعنا اإللكتروني بحيث لـ نجد منافسيف مباشريف لموقعنا    
اإللكتروني فكاىي المنافسيف يقدموف جزء مف الخدمات والمنتجات التي نقدميا مثؿ نادي 

متواجديف الكترونيا  و محؿ فيوتشر و اي سبورت يقدموف خدمات رياضيو فقط و غير 
السعافيف يقدـ اكسسوارات رياضيو وغير متواجد الكترونيا و موقع سعرا و اجي فتنس يقوموف 

بتقدـ خدمات خاصو بالتغذيو فقط, فميزة موقعنا اإللكتروني مقارنو مع المنافسيف ىي انو يجمع 
 كؿ الخدمات و المنتجات في مكاف واحد و بنفس الوقت. 

ٔ) Future gym 

يقـو فيوتشر جيـ ب توفير العاب و منتجات رياضيو و متابعتيا مف قبؿ المتخصصيف و مكمالت غذائية مف أجؿ 
 دعـ حصوؿ الشخص عمى خدمات و منتجات متكاممة مف ناحية الرياضة و التغذية. 

ٕ) I sport gym 

 نادي رياضي ويقـو بتوفير منتجات رياضية ومكمالت غذائية. 

ٖ) Power fitness gym 

 دي رياضي وتوفير منتجات رياضية ومكمالت غذائيةنا

ٗ) On health  

 منصة الكتشاؼ األخبار الطبية , والمعمومات الطبية , والنظاـ الغذائي والتغذية,

 التماريف الرياضية

٘) Sport Center Al Saafeen 
 

 تقديـ منتجات رياضية مف مالبس رياضية و احذية رياضية لجميع االعمار

ٙ) Suurat 



  

21 
 

 ” ُسعرات“ع ويتيح موق

 إمكانية كتابة اسـ أي نوع مف أنواع المأكوالت و عرض سعراتيا الحرارية. 

 

ٚ) Nutria health  

 . متابعة الوزف مف خالؿ طاقـ مف متخصصي وخبراء تغذية 

 

ٛ) Salad box 

 تقديـ وجبات غذائية صحية ذات سعرات حرارية مناسبة 

ٜ) Egy fitness 

 االكاديمية الدولية لعمـو الرياضةأخصائي تغذية و مدرب معتمد مف 
  

يستعرض الجدوؿ التالي المقارنو بيف المنافسيف مف ناحية وجود موقع إلكتروني والكممات المفتاحية و 
نسبة زيارة موقعيـ االلكتروني و تقيميـ و موقعيـ الفيزيائي و ما الذي يقدمونو وطرؽ الدفع و دعـ 

 الزبائف و التوصيؿ : 
 Future GYM I sport 

GYM 
Power Fitness 

GYM 
On Health 

Have a web 
site 

 
Yes 

 
__ 

 
__ 

 
Yes  

Web site  
 

 
www.futuregym.ps 

 
__ 

 
__ 

 
www.onhealth.com 

 
key words 

 

 
None 

 
 
__ 

 
 
__ 

● Fatigue 

● appendix 

● lesion 

● stages of 
pregnancy 

http://www.futuregym.ps/
http://www.futuregym.ps/
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● bacterial infection 

Traffic 
 
 

 
None 

__ __ 
 

 
82.8% 

Ranks 
 

 
None 

 
__ 

 
__ 

89.097 

 
Physical 
location  

 
Yes 

 
Yes 

 
Yes 

 
No 

Provides 
product / 
service 

Product & service  
Product & service 

 
Product & 

service 

 Service 

Working 
principle 
(what is 

provided)  

رياضي ومتابعة مف قبؿ  نادي
متخصصي التغذية وتوفير 
منتجات رياضية ومكمالت 

 غذائية

نادي رياضي وتوفير 
منتجات رياضية 
 ومكمالت غذائية

نادي رياضي وتوفير 
منتجات رياضية 
 ومكمالت غذائية

منصة الكتشاؼ األخبار الطبية , 
والمعمومات الطبية , والنظاـ الغذائي 

 والتغذية,
 اضيةالتماريف الري

 
Payment 
method 

 
Cash, prepaid 

 
Cash, prepaid 

 
Cash, prepaid 

 
Complimentary 

Customer 
technical 
support 

 
● Phone num 

● E-mail 
● Social media  

 
● Phone 

num 
● E- mail  

● Social 
media  

● Phone 
num 

● E-mail  
● Social 

media  
 

 

No customer support  

 
 Delivery 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 
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 Sport 
Center Al 
Saafeen 

 
Suurat web 

 
Nutria  
health 

 
Salad Box 

 
EGY 

Fitness 
Have a web 

site  
 

 
__ 

 
Yes 

 
__ 

 
__ 

 
Yes 

Web site   
__ 

 
www.aitnews.com 

 
__ 

 
__ 

 
www.egyfitness.com 

 
key words 

 

 
__ 

● Notificati
ons 

● Galaxy 

● I pad 

● Pro 

● Security  

● Ios 

 
__ 

 
__ 

● Universal nutrition 

● Fitnation 

● Nutrition 

● Bullteproofe coffee 

● Fitnation 

● Coffee  

● Stak 

 
 

Traffic 
 
 

 
__ 

 
62.5% 

 

 
__ 

 
__ 

 
48.5% 

Ranks 
 

 
__ 

 
14,876 

 
__ 

 
__ 

 
119,221 

 
Physical 
location 

 
Yes 

 
__ 

 
__ 

 
__ 

 
__ 

Provides a 
product / 
service 

 
Product  

 
Service 

 
Product and 

service  

 
Product  

 
Service 

http://www.aitnews.com/
http://www.aitnews.com/
http://www.egyfitness.com/
http://www.egyfitness.com/
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Working 
principle 
(what is 

provided)  

تقديـ منتجات 
رياضية مف 

مالبس رياضية 
و احذية رياضية 
 لجميع االعمار

”   ُسعرات“ويتيح موقع 
إمكانية كتابة اسـ أي نوع 
مف أنواع المأكوالت و 
 عرض سعراتيا الحرارية

متابعة الوزف مف 
خالؿ طاقـ مف 
متخصصي 
 وخبراء تغذية

تقديـ وجبات غذائية 
صحية ذات سعرات 

 حرارية مناسبة

أخصائي تغذية و مدرب معتمد مف 
 االكاديمية الدولية لعمـو الرياضة

Payment 
method 

 

Payment 
when 

receiving 

 
Complimentary 

 
Pre-paid 

Payment 
when 

receiving 

 
Complimentary 

Customer 
technical 
support 

 
● Pho

ne 
num 

● Soci
al 

medi
a 

No customer 
support  

● Phon
e 

num 
● Socia

l 
medi

a 

 
Social media  

● E - mail  
● Web site 

Delivery  
No 

 
No 

 
No 

 
Yes 

 
No 

 

 

 المستيدفة :تقسيـ الفئة  ٗ.ٕ

 تـ تقسيـ الزبائف إلى مجموعات بناءا عمى عدة خصائص :

 *خصائص سكانيو :

 سنة ٘ٙحتى  ٗٔبحسب الفئو العمرية مف عمر 

 بحسب الجنس : اناث و ذكور 

 بحسب الدخؿ : دخؿ منخفض و متوسط ومرتفع 

 و العامميف بخاصة االميات .سنو فما فوؽ , طالب الجامعات  ٗٔبحسب المينة او التعميـ : طالب المدارس مف 
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 *التقسيـ حسب السموكيات :

 حسب اىتماىـ بالصحة والمياقة البدنية :

 الميتميف بالتغذية الصحية . ●

 الميتميف بالحصوؿ عمى جسـ رشيؽ رياضي مف اجؿ حاجات نفسيو . ●

 الميتميف باستغالؿ وقت الفراغ بما يقيدىـ . ●

 
 تقسيـ بحسب الخصائص النفسية :

 تماـ بالصحة والمياقة البدنية والتغذية ؼ بعد تحميؿ االستبياف وجدنا فئو كبيره تيتـ بيذا االتجاه .بحسب االى

 
 التقسيـ حسب المنطقة الجغرافية :

 استيداؼ كافة مناطؽ الضفة الغربية والتركيز االكبر عمى مدينة الخميؿ

 

 

 

 :(Buyer Personaتفضيؿ شخصية المشتري) ٘.ٕ

", حيث يتـ تفصيؿ الفرد بذكر الفرد الذي يتمثؿ المستيمؾ Personaبالتفصيؿ األفراد المستيدفيف ب اؿ" يعني
 الذي يقـو بطمب الخدمات وعممية الشراء لممنتجات مف الموقع االلكتروني.

 

 (:Buyer Personaما الغرض مف تفضيؿ شخصية المشتري )

قديـ خدمة  ومنتج أفضؿ لمعميؿ, والشخصية المشتري الغرض مف تفضيؿ شخصية المشتري يمكف حصره في ت
تتحدث إليؾ أقرب ما يكوف إلى إجراء مقابمة و محادثة وجيا لوجو مع أفراد مف عمالئؾ وتناقش معيـ مشاكميـ, 
 وىموميـ, واىتماماتيـ. لتكوف لديؾ الفكرة األوضح حوؿ ما يريدوف الحصوؿ عميو لتعمؿ أنت عمى توفيره ليـ .
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مشتري  يمكف أف تتمثؿ في شخصية واحدة أو أكثر وأثناء وضع خطة تسويقية معينة أو خالؿ إعداد وشخصية ال
محتوى تسويقي لعمالء عمينا استحضار شخصية أو شخصيات المشتري نتحدث معيا. وبناء عمى الصفات التي 

 منيا ما يمي:وضعناىا  تقـو بإعداد الخطة التسويقية, وصفات شخصية المشتري تختمؼ وتتنوع ونذكر 

االسـ ,العمر, اليوية الجنسية ,المينة , السموكيات , األىداؼ , المشاكؿ والتحديات , اىمية و حاجة العمالء  
 لمخدمة والمنتج الذي نقدمو , مكاف تواجدىـ  االلكتروني , كيفية اقناعيـ .

 .تفضيؿ شخصية المشتري ( ٗ.ٕ)كما ىو موضح في الجدوؿ  

 

تري كمسوؽ ليا مميزات دائمة, وتعتبر إضافة البد منيا في سبيؿ اتخاد القرارات الصائبة, والخروج امتالؾ شخصية المش
باستراتيجيات ناجحة في ظؿ اشتداد المنافسة, خصوصا في مجاؿ التسويؽ اإللكتروني حيث اصبحت إدارة عمميات تسويؽ 

 الفيـ الشامؿ بالعمالء.ناجحة يتطمب أكثر مف المعمومات السطحية وىي الدراسات المعمقة, و 

 

 

 

 

  

 :تفضٍم شخظٍة انمشتسي1.2

 : ٌستعسع انجدول انتانً شخظٍات افتساضٍة نهمشتسكٍه ال مستهدفٍه 

  

 
 صورة افتراضية
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 االسـ الرابع : محمد االسـ الثالث: خالد االسـ الثاني : ريما االسـ األوؿ : مروة مف؟

 معمومات اساسية :
 المينة ●

 سموكيات ●

 األىداؼ ●

 التحديات ●

 طالبة جامعية 
18-22  

 انثى
تيتـ بالحصوؿ عمى جسـ  

مثالي وذلؾ مف خالؿ متابعة 
نظاـ الغذائي و ممارسة 

 الرياضة.
تواجو تحدي الحصوؿ عمى 

 جسـ مثالي.

 ربة منزؿ 
35 
 انثى

تيتـ بأطفاليا و البيت وتحرص 
عمى تناوليـ طعاـ صحي و 

 مغذي.
متخصصة تبحث عف جيات 

تقدـ طعاـ صحي ألسرتيا و 
أخصائييف تغذية يتواجدوف عمى 
منصات  الكترونية و يقوموف 

 بمتابعتيـ .

 موظؼ مريض بالسكري
55 
 ذكر

يعتمد األغذية والعصائر 
 الطبيعية مف السكر الصناعي.
يواجو تحدي الحصوؿ عمى 
عصائر خالي مف السكر 
 الصناعي خالؿ العمؿ .

 موظؼ يعاني مف السمنة
29 
 ذكر

يعتمد عمى االغذية قميمة الدسـ 
 وصحية .

يواجو تحدي الحصوؿ عمى جسـ 
صحي والحصوؿ عمى طعاـ 

 صحي اثناء العمؿ .

 لماذا
لماذا سيكوف بحاجة 
لمحصوؿ عمى خدمة 

 /السمعة التي سأقدميا؟ 

ألنو يساعدىا عمى       
 الحصوؿ عمى جسـ مثالي

ألنو يوفر العناصر الغذائية 
 المزمة.والصحية 

ألنو سيساعده في المحافظة 
 عمى سكر طبيعي في الدـ.

ألنو سيساعده عمى التخمص مف 
السمنو و خفض الكروستروؿ في 

 الدـ.

 أيف سأجدىـ ؟
 أي منصة أو مكاف؟

 سناب شات
 

 Linkdien الفيس بوؾ الفيس بوؾ

  كيؼ سأقنعيـ؟
نظاـ غذائي مع اشتراؾ في 

 نادي الرياضي .
 
 

 
مغذية و لذيذة وجبات صحية و 

 في اف واحد

 
عصائر طبيعية و صحية مع 
 امكانية توصيمو لمكاف عممو.

 
وجبات صحية و قميمة السعرات 
الحرارية مع امكانية توصيمو 

 لمكاف عممو

 

 
 التقنيات و التكنولوجيا المستخدمة في الموقع: ٘.ٕ  
 
التقنيات البرمجية , التي بدورىا ستساعد في جعؿ الموقع بناء موقع اإللكتروني وتطويره سيعتمد عمى مجموعة مف    

 اإللكتروني متاح لمعمؿ وسيـ استخداميا لمبناء أجزائو و كانت التقنيات كاالتي :

 
 التصميـ و البرمجة  ❖
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 سنعتمد في عممية بناء الموقع اإللكتروني عمى مجموعة مف لغات التصميـ لمواجيات ولغات البرمجة كاالتي:    
 

, وىي المغة القائمة والمؤسسة Hypertext Markup Languageاختصارا الى  HTMLبناء الصفحة لغة  ●
 لصفحات اإلنترنت حيث تعتبر بمثابة الييكؿ الرئيسي لمموقع والمحتوى عمى االنترنت.

, حيث انيا مزيج مف ثالثة انواع مف االكواد  HTMLوىو احدث اصدار مف لغة توصيؼ التشعبي  HTML٘لغة  ●
, وىي متطورة يمكف مف خالليا انشاء تطبيقات الويب في طريقة اسرع و   CSS, HTML, JavaScriptبرمجية :ال

 اكثر انسيابية ,لتشمؿ أوامر إضافية كالشروط عند مؿء اليوامش و الحقوؿ .
 TAGلنخبر متصفح االنترنت بكيفية عرض النص في الموقع. ما وراء العالمات ” TAG“تحوي بعض العالمات  ●

كيفية عرض  CSSحيث تحدد  HTMإلضافة الجمالية "لمغة “و ىي لغة  CSSأتت لغة التنسيؽ  HTMLوممفات 
 عناصر .

" ال ضافة عناصر تحكـ قريبة لممستخدـ الى الموقع JavaScriptبمغة جافا سكربت " Scriptجاء السكربت   ●
 وامكانية جعؿ الموقع يتفاعؿ مع المستخدـ .

عمى الموقع , لمتحكـ في كيفية  HTML(وىي جزء ال يتجزأ في Personal Home Pageاختصارا )  PHPلغة  ●
سحب المعمومات مف والى قاعدة البيانات ,في حيف انا جافا سكربت تقـو بالتحكـ في كيفية عرض المعمومات في 

 الموقع.
 .JavaScript: وىي عبارة عف مكتبة تحوي مجموعة توابع و صغيرة وخاصة بالػ  queryلغة  ●
: ىي لغة الترميز عامة لخمؽ لغات الترميز ذات الغرض الخاّص, قادرة عمى وصؼ العديد مف األنواع XMLلغة  ●

 المختمفة لمبيانات .
 " :حيث بناء الصفحات أكثر سيولة توافؽ الكامؿ مع الشاشة.bootstrapتقنية " ●
 قية متعدد المستخدميف .( :نظاـ إدارة قواعد البيانات العالئMYSQLنظاـ إدارة قواعد البيانات ) ●

 
 

 أنظمة تشغيؿ :  ❖
" Linux Hostingبالنظر الى البيئة التي سوؼ تعمؿ عمى ترجمة المغات المذكورة فييي سيرفرات تحمؿ نظاـ التشغيؿ "       

 " .Linux" تعمؿ عمى نظاـ تشغيؿ مف نوع "PHPحيث اف لغة "

 
 

 تقنيات الحماية واألماف: ❖
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كتروني الى تقنيات حماية و اماف نظرا الى انيا تقدـ منتجات التسوؽ عبر الموقع و كونيا تحتوي يحتاج الموقع االل       
 Secure Socketsعمى معمومات ىامة لمزبائف مثؿ "المعمومات البنكية" مف الميـ اف تحتوي عمى شيادة تشفير "

Layer" التي تعمؿ عمى تشفير البيانات التي يتـ تناقميا بيف"User abd Server" 

 
 المعدات التكنولوجية: ❖
" وكاف ذلؾ لسبب استخداـ العديد مف برامج GBٛ" وبذاكرة "Core Iٚتمثمت المعدات التكنولوجية المادية بجياز حاسوب بمعالج "        

 التصميـ والتعديؿ عمى الصور و العديد مف الخوادـ التي تحتاج جياز حاسوب بيذه المواصفات.

 

 

 

 الموقع بعد التطبيؽ:خطة فحص  ٙ.ٕ
فحص الموقع يكوف أثناء التطبيؽ لمتأكد مف عمؿ األدوات بشكؿ جيد وعدـ وجود أخطاء وسوؼ يتـ فحصة بأدوات مف شركة 

 جوجؿ منيا:
 .Google analyticsاختبار المغات مف  ●

 اختبار عمى عينة مف الناس مف الب توب و موبايؿ وتابمت . ●

 . testsize.comخالؿ اختباره عمى كافة الشاشات مف  ●

 . seotesteronlineاختباره ع محركات البحث  مف خالؿ  ●

 . page speed insightاختبار سرعة الموقع مف خالؿ   ●

 
 cmsسبب اختيار نظاـ المحتوى  ٚ.ٕ

 
 المنصة االلكترونية تحوي عدة ميزات أىميا :

 امكانية التسجيؿ وتسجيؿ الدخوؿ  ●

 ص إضافة منتجات وبالتالي صور ونصو  ●

 التحكـ مف لوحة التحكـ المرتبطة  بقواعد البيانات التي تعمؿ عمى تغير حسب البيانات  ●

 backstageوالزبوف   font stageواجية المستخدـ  ●

 يمكف إضافة التعميقات والتقييمات لممنتجات والخدمات  ●
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 ( SOCIAL MEDIAاستراتيجية مواقع التواصؿ االجتماعي :) ٛ.ٕ 

 المستيدفة:تحديد الفئة  .ٔ
 
 التجار: .ٔ

 أصحاب النوادي ومراكز التغذية وأصحاب األعماؿ وأصحاب محالت المالبس الرياضية ويقسموف لنوعيف :  

 * فئة تستخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي لمترويج والعرض .

 *فئة ال تستخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي .

 

 الزبائف :  .ٕ
 

 وتشمؿ عدة تقسيمات :
 

 : لخصائص السكانية*التقسيـ حسب ا
 سنة.  ٘ٙسنة حتى  ٗٔالعمر :مف

 الجنس : ذكور واناث .
 الدخؿ : منخفض متوسط و مرتفع .

 التعميـ  : نوع التخصص  , ميارات عمميو , الدرجة العممية .

 المينة: نوع المينة و يمتمكوف عمؿ أو محالت تجاريو أو ال .

 
 :التقسيـ حسب السموؾ*

 الصحية .اشخاص ميتميف بالتغذية 
 اشخاص ميتميف بالمياقة البدنية .

 اشخاص ميتميف بتوفر خدمات ومنتجات اوف اليف .

 
 :التقسيـ حسب المنطقة الجغرافية*              
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 منطقة الضفة الغربية وتخصيص الخميؿ .                 

 

 (  تحديد اسـ الموقع عمى صفحات التواصؿ االجتماعي :ٕ

( عمى اغمب مواقع التواصؿ االجتماعي , بحيث أف efitlifeتحمؿ نفس اسـ الموقع االلكتروني  )سوؼ يتـ عمؿ صفحات 
  efitlife.co .امتداد الموقع اإللكتروني ىو 

 

 

 

 (مواقع التواصؿ االجتماعي التي تـ اختيارىا :ٖ

 لسنةٝ مف الشباب  ىـ مستخدميف ىذا التطبيؽ في فمسطيف ٓٙبحيث أف   Face book* موقع" : "

 (alwatanvoice.com2019)  

 Instagram% يستخدموف تطبيؽ ٜ٘" : مف اجؿ عرض صور واعالنات عف الموقع حيث اف Instagram*موقع "
(socialstudio.me,2017) . 

  بحيث اف الفئة المستيدفة لمموقع تعد  فئة الشباب واكثر مستخدميف ىذا التطبيؽ ىـ ف ىذه الفئوsnap chat":   "* تطبيؽ 
 , ومف اجؿ نشر فيديوىات قصيرة عف ما يوفره الموقع .

 

 (  االساليب والطرؽ التي ستستخدـ  لقياس اداء مواقع التواصؿ االجتماعي :ٗ

 معدؿ الضغطات عمى المنشورات  ●

 بحيث يتـ حساب عدد االفراد الذيف شاىدو المنشورات والذيف تفاعموا معيا .

 كميات الوصوؿ : ●

 كؿ ما يتـ نشره عمى الصفحات مف اجؿ معرفة نسبة التفاعؿ عمييا.تحديد نسبة الوصوؿ ل
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 معدؿ االرتداد:  ●

تحديد تفاعؿ الزبائف مع الصفحات وامكانية تحوليـ لزبائف دائميف وجذب زبائف اخريف ويتـ تحديده مف خال ؿ 
 " .google analyticتحميالت الويب "

 : "content strategyخطة بناء المحتوى "  ٜ.ٕ 

 "".SEOد العديد مف الطرؽ التي يمكف استخداميا االنشاء محتوى جاذب لمزبائف ويحسف مف نتائج البحث عمىيوج

 (blogsالمدونات )

المدونات ىي عباره عف مقاالت  ُمرّتبة زمنّيًا مف األحدث إلى األقدـ؛ بحيث يرى الزائر المقاالت األحدث في البداية 
 شر التعميقات والمشاركة ليذه المقاالت.,  مع إمكانّية التفاعؿ  عف طريؽ ن

وتعد المدونات  احد افضؿ الطرؽ لجذب الزبائف بحيث انو عند قراءة المقاالت مف الممكف اف يتشجع الزبوف عمى 
استخداـ المنتجات والخدمات بخاصة اذا كاف زبوف غير ميتـ بالمنتجات والخدمات عف طريؽ استخداـ عناويف 

 النتباه ,  و لتحسيف ظيور الموقع  بالنتائج االولى عمى محرؾ البحث .وكممات مفتاحيو تمفت ا

 
 وبناءا عمى ذلؾ سوؼ يتـ استخداـ المدونات في الموقع اإللكتروني  الذي نعمؿ عميو , وتشمؿ المدونة عمى :

 
مة ومواضيع عف بحيث انو سوؼ يتـ نشر مقاالت تتعمؽ بمواضيع الصحة والمياقة البدنية والتغذية السميمقاالت :  ●

 .seoمقاالت اخرى خارج الموقع ما يحسف مف اؿ ""  linkالتحديثات في الموقع اإللكتروني ومف الممكف ربط " " 

 
بحيث يتضمف القسـ عمى تحديثات لتجارب مستخدميف الموقع وقصص نجاحيـ بخسارة وزنيـ  :تجارب الزبائف  ●

بحيث اف تجارب ىذه الفئات تشجع االشخاص عمى قراءة والوصوؿ لما يحتاجونو  والتحديات التي واجيتيـ , 
 المقاالت .

 

نشر منشورات تتعمؽ بموضوع الصحة والمياقة البدنية عف عدد السعرات التي يجب تناوليا يوميا   :نصائح يوميو  ●
 .مثال او الرياضة التي يمكف القياـ بيا لتخفيؼ الوزف أي تقديـ اكبر فائدة ممكنو لمزبائف بشكؿ يومي  

 
 ومف الممكف انشاء اقساـ اضافيو عند بناء الموقع . ●
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يوجد طرؽ كثيرة لمزيارات عمى الموقع االلكتروني فيي ال تقتصر عمى محرؾ البحث فاستخداـ الروابط لمواقع اخرى وبخاصة 
بحيث كؿ زبوف  lEmaiمواقع التواصؿ االجتماعي بحيث اف النشر عمييا يشكؿ مصدرا كبيرا لجذب الزبائف  , وايضا استخداـ 

خباره بكؿ التحديثات لمموقع. emailيقـو بإدخاؿ حسابو ومعموماتو عمى   يمكف التواصؿ معو وا 

 لمتحسيف مف المدونة وزيادة التفاعؿ عمى المقاالت سوؼ يتـ إضافة خاصية :

مكانية التعميؽ واإلعجاب بالمقاالت . ●  أزرار لمشاركة المقالة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي وا 

 
 تحميؿ تفصيالت الفئة المستيدفة : ❖

سوؼ يتـ تحمي الكممات المفتاحية التي يبحث عنيا الزبائف وسموكيـ عمى الموقع اإللكتروني مف خال تحميالت الويب " 
Google analytic.مف اجؿ إنشاء محتوى يتناسب مع الفئة المستيدفة " 

 
 فترة النشر المخطط ليا :  ❖

 تكوف كؿ يـو أو يوميف تختمؼ باختالؼ نوع المقالة.فترة النشر لممقاالت سوؼ 

 
 تحسينات خطة بناء المحتوى: ❖

 
 ( مف اجؿ قياس فاعمية الكممات المفتاحية المستخدمة بالمقاالت .Yeast SEOاستخداـ) (ٔ

 
البحث ربط المواضيع ذات صمة بالمقالة ما يشجع عمى قراءة المزيد مف المقاالت ويحسف مف نتائج tagsاستخداـ  ) ) (ٕ

 ".SEOعمى أؿ " 
 

 
 يمكف االستفادة مف ظيور المحتوى عمى محرؾ البحث لمترويج لصفحات الموقع عمى مواقع التواصؿ اإللكتروني . (ٖ

 
المواقع اإللكترونية تعمؿ عمى توفير محتوى مقنع لمزبائف مف اجؿ تشجيعو عمى الشراء والتسجيؿ  ❖

 بالموقع وتحقيؽ اليدؼ مف دخوؿ الموقع مف خالؿ :
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عرض الخدمات والمنتجات التي يقدميا الموقع    بطريقة توضح لمزبوف تفاصيؿ ىذه الخدمات والمنتجات وتوفير  ●
 الكثير مف المعمومات عنيـ .

 توفير خانات لتقديـ أسئمة عف كؿ ما يريد الزبوف التساؤؿ عنو والرد المباشر عمييا  . ●

 بالموقع . وضع فيديو توضيحي  لكؿ المنتجات والخدمات المقدمة ●

 السماح لمزبائف بالتفاعؿ والتعميؽ واإلعجاب والماركة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي . ●

 

 

 الفصؿ الثالث

 مقدمة :

 يحتوي ىذا الفصؿ عمى الخطوات المتبعة في عممية الحجز واالستضافة لممنصة االلكترونية ونوع الموقع الذي تـ استخدامو 

 خطوات حجز الموقع :

  hostingومف ثـ الضغط عمى   go daddyموقع الذىاب الى  ▪

  Economy planاختيار  ▪

 تحديد الفترة الزمنية لمحجز التي تـ تحديدىا سنة  ▪

 كيدية مع االستضافة    domainالحصوؿ عمى اسـ الموقع االلكتروني  ▪

 وضع قسيمة خصـ لمحصوؿ عمى السعر الجديد  ▪

 تـ الحجز في   serverبعد القياـ بعممية الدفع نتجو إلى أؿ  ▪

 ربط االستضافة مف خالؿ اختيار اسـ الموقع مف حسابنا  ▪

 

 نوع الموقع :

لمبدء بالعمؿ عمييا حيث أنيا عبارة عف منصة عالمية ومجانية سيمة االستخداـ  توجد بعدة    word pressتـ اختيار منصة 
نماذج يمكف االختيار بينيا  لمالئمة لغات مجمع خاص بالمستخدميف لممساعدة في حاؿ وقوع مشاكؿ و تحوي عمى عدة 

الموقع مف دوف الحاجة  الى مبرمجيف حيث تحتوي عمى لوحة تحكـ سيمة االستخداـ  , تمكف ىذه المنصة المستخدـ مف تثبت 
 الممفات البرمجية ورفعيا عمى االستضافة وربطيا بقواعد البيانات مف خالؿ استخداـ واجية تثبيت .   

 حجز الموقع:

 حث عف عدة منصات الكترونية يتوفر فييا السعر والجودة المناسبة وتـ اختيارتـ الب
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 ”go daddy“بسبب التعامؿ السابؽ معيا , وأيضا مف توفر عدة خدمات وتتميز بسيولة 

عطاء عروض بشكؿ مستمر  حيث كانت صفات االستضافة كالتالي :  االستخداـ , حيث تتميز أيضا بالسمعة الجيدة وا 

  Gٓٓٔساحة : الم      

  Bandwidth: ال محدود  

 ايميؿ مجاني 

 عدد صفحات ال محدود 

 دوميف واحد 

$ ولكف بعد  استخداـ ٜٗبما المشروع في بدايتو تـ اختيار الخطة االقتصادية لرخص ثمنيا وتـ االتفاؽ عمى سعر 
 $٘.ٔٔالكوبوف أصبح السعر 

 

 اسـ الموقع االلكتروني  ومبررات اختياره: 

e-fit.com  

 يتكوف اسـ الموقع مف شقيف :

 اختصار إللكتروني    eاألوؿ  

 ومعناىا المياقة   fitالثاني 

وىو اسـ قصير يسيؿ حفظة ومعناه يرتبط ارتباط كبير بمحتوى الموقع و دوت كـو إلمكانية جعؿ الموقع عالميا حيث ال 
 يقتصر عمى فمسطيف فقط 
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 الفصؿ الرابع :  

 وتنظيـ عمؿ المشروع . بناء 

 أفراد العمؿ ودور كؿ فرد منيـ ومبررات اختيارىـ: ٔ.ٗ

وىو الحصوؿ  اشخاص مه طهبة انتسىٌق االنكتسووً ٌسعىن إنى تحقٍق هدف معٍه3ٌتكىن فسٌق عمم هرا انمشسوع مه 

الفريؽ الحس ( , حيث يمتمؾ أعضاء e fit lifeعمى درجة البكالوريوس مف خالؿ مشروع الموقع االلكتروني  )

باالنتماء لتحقيؽ اليدؼ و يعمموف معا كفرد واحد كؿ منيـ يقدـ مساىمتو بطريقو تمكف الفريؽ مف العمؿ بالشكؿ 

 األمثؿ . 

 : يستعرض الجدوؿ التالي أعضاء الفريؽ و دور كؿ واحد منيـ في المشروع  و سبب اختياره 

 سبب االختيار  الدور في المشروع  االسـ 

نشاء الموقع و تصميمو  شرارضحى أبو  تصميـ وا 

 حتى ظير بالشكؿ النيائي. 

امتالؾ ميارة في بناء المواقع 

 وتصميميا و تجييزىا .

حجز الموقع وتصميـ واجيتو و  اسراء الجوالني

تحميؿ الكممات المفتاحية و 

 توثيؽ المشروع 

امتالؾ ميارة جيدة في التحميؿ 

 .والتصميـ والتسويؽ االلكتروني 

تنسيؽ ممؼ المشروع و التواصؿ  جناف حسونة 

 مع الشركات و تحميؿ المعمومات 

امتالؾ ميارة تواصؿ جيده  و 

 اختيار التفاصيؿ لألبحاث . 

 أعضاء الفريؽ ٔ.ٗجدوؿ 
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 خطة التكمفة والسعر بشكؿ تفصيمي : ٕ.ٗ

 حجز االسـ والموقع االلكتروني : .ٔ

الموقع االلكتروني باالسـ الذي تـ اختياره عف طريؽ موقع  لقد قاـ فريؽ العمؿ بعد تحديد االسـ بحجز

(GODADDY وقد كمؼ حجز الموقع و االسـ )ٔٓ  شيكؿ . ٓٗدوالر أي ما يقارب 

 

 

 

 شراء قالب الموقع و مستمزماتو: .ٔ

ب دوالر أي ما يقار  ٖٓبعد حجز الموقع االلكتروني الخاص بالمشروع بحث الفريؽ عف قالب لمموقع وشراءه بتكمفة 

 شيكؿ. ٖٓدوالر ما يقارب  ٛشيكؿ وبعد ذلؾ قاـ الفريؽ ببعض التعديالت التي كمفت  ٜٓ

 

 شراء المنتجات:  .ٕ

شيكؿ  ٓٓ٘قاـ الفريؽ بشراء بعض المنتجات المعروضة مف اجؿ تصويرىا ووضعيا عمى الموقع والتي كانت قيمتيا 

 . 

 شيكؿ سنويا  ٓٙٙإجمالي التكاليؼ= 

 

 : (PROPOALلمموقع )تحضير المقترح األولي  ٖ.ٗ
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 لمحة عف الموقع االلكتروني : ٔ.ٖ.ٗ

( ىو األوؿ مف نوعو بحيث انو سيعمؿ عمى نقؿ المفيـو التقميدي E-Fit Lifeمشرؽ الموقع االلكتروني )

بحيث يقدـ برامج النادي الرياضي ويزود الزائر لمنوادي الرياضية والتغذية الصحية لمفيـو الكتروني جديد 

باإلضافة إلى التسوؽ لممالبس والمعدات الرياضية. يمكف أيًضا طمب وجبات صحية لمكاف بمراكز التغذية 

 العمؿ.

 

 الرؤية : ٕ.ٖ.ٗ

(الى ربط أخصائييف التغذية و النوادي الرياضية واألغذية الصحية بالموقع E-Fit Lifeيسعى فريؽ )

المستيدفة( مف البحث عف نوادي االلكتروني , و العمؿ عمى توفير الوقت و الجيد عمى األفراد )الفئة 

رياضيو وأخصائييف تغذيو بحيث يجدوىـ بمكاف واحد  , و يسعى الفريؽ لعمؿ عروض مناسبة مف اجؿ 

 استقطاب الزبائف و الحصوؿ عمى والئيـ.

 

 معمومات االتصاؿ : ٖ.ٖ.ٗ

 

 /http://www.efitlife.coرابط الموقع : 

 الخميؿ  –العنواف : فمسطيف 

 56 972+-834-3486رقـ الياتؼ : 

 info@efitlife.coالبريد االلكتروني : 

 وصؼ المشروع )التصميـ(: ٗ.ٖ.ٗ

 فيما يتعمؽ بالتصميـ فإننا نتطمع إلى االىتماـ باألمور التالية :

 ميـ جذاب ومناسب لميدؼ مف الموقع .تص (ٔ

 موقع االلكتروني متوافؽ مع كافة الشاشات  (ٕ

http://www.efitlife.co/
about:blank
mailto:info@efitlife.co
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 ألواف مريحة لمعيف وخطوط وكممات واضحة لمجميع . (ٖ

 السرعة في األداء و تحميؿ صفحات الموقع . (ٗ

 السرعة في األداء و تصميـ صفحات الموقع . (٘

الصفحات التي يحتاج الفرد لدخوليا سرعة وصوؿ الزبائف ليدفيـ بأقؿ وقت ممكف بتقميؿ مستوى  (ٙ

 لموصوؿ ليدفو .

سيولة التعامؿ مع الموقع اإللكتروني و االبتعاد عف التعقيدات المغة واضحة وغير صعبو ومفيومو  (ٚ

 مف قبؿ الجميع ويمكف ترجمتيا لمعربية .

 يعمؿ الموقع عمى كافة المتصفحات بدوف استثناء .  (ٛ

 وصؼ المشروع )البرمجة(: ٘.ٖ.ٗ

( بحيث انو ال يحتاج إلى الكثير Word Pressعمؿ ببناء الموقع عمى المنصة اإللكترونية )قاـ فريؽ ال

مف البرمجة في الوقت الحالي ىو فقط بحاجو لبعض التعديالت قاـ أعضاء الفريؽ بيا , و لكف سيكوف 

 ىنالؾ حاجو كبيرة لمبرمجيف بالمستقبؿ .

 

 معمومات االتصاؿ بالفريؽ : ٙ.ٖ.ٗ

 التالي أعضاء الفريؽ و معمومات االتصاؿ بيـ:يستعرض الجدوؿ 

االسـ 

 األوؿ 

االسـ 

 األخير

 الدور في المشروع رقـ الياتؼ  البريد االلكتروني 

التعديؿ عمى الموقع   Israajolany@gmail.com 0598399975 الجوالني إسراء

 و اإلعالف عنو

duha.m.abusharar@gmail.co أبو شرار  ضحى 

m 

تصميـ واجية  0568499527

الموقع و بناءه 

mailto:Israajolany@gmail.com
mailto:Israajolany@gmail.com
mailto:duha.m.abusharar@gmail.com
mailto:duha.m.abusharar@gmail.com
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 بالشكؿ المطموب 

Jinan.hassoneh@gmail.com 0593036200 حسونة جناف

0 

القوالب و اختيار 

 العالقات العامة

 معمومات التواصؿ بالفريؽ ٕ.ٗجدوؿ 

 األوقات و األياـ المناسبة لمتابعة العمؿ : ٚ.ٗ.ٗ

ساعة و يفضؿ فريؽ العمؿ التواصؿ عف طريؽ رسائؿ االيميؿ و المكالمات الياتفية  ٕٗالعمؿ يتـ عمى مدار 

 و االجتماعات عند الضرورة . 

 

 اإللكتروني:مسؤوليتنا في تصميـ الموقع  ٛ.ٗ.ٗ

 [  او وفقا لجدوؿ زمني وىو :ٕٕٓٓ-ٙ-ٔقاـ فريؽ العمؿ بكماؿ العمؿ عمى الموقع بتاريخ ]

 [ٕٕٓٓ-ٖ-ٔتخطيط مسار العمؿ : ]

 [ٕٕٓٓ-ٖ-ٕٓتصميـ :]

 [ٕٕٓٓ-ٙ-ٔالتطوير :]

 مسؤولية الفريؽ:

 . (go daddyحجز االستضافة و النطاؽ مف موقع ) ●

 استيدافو. جمع الممومات ودراسة السوؽ الذي تـ ●

 تصميـ الموقع بالشكؿ المطموب والذي تـ التخطيط لو مسبقا . ●

 عرض المنتجات بحيث تتناسب مع الفئة المستيدفة. ●

 كتابة تفاصيؿ المنتجات و المعمومات الخاصة بيا وعرضيا عمى الموقع . ●

 تصميـ إعالف صوتي بحيث يقدـ المشروع لمفئة المستيدفة . ●

 االجتماعي و عمؿ صفحات عمى الوسيمة األفضؿ .الترويج عمى وسائؿ التواصؿ  ●

 تصميـ الشعار الخاص بالموقع . ●

mailto:Jinan.hassoneh@gmail.com
mailto:Jinan.hassoneh@gmail.com
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 الميزانية : ٜ.ٗ.ٗ

ال تتوفر لدينا ميزانيو مرنة بحيث يتـ العمؿ عمى المشروع مف قبؿ مجموعة مف الطمبة المختصيف في مجاؿ التسويؽ 

 االلكتروني و لدينا قدره محدده لإلنفاؽ .

 عمر المشروع : تحديد النقاط اليامة في فتره ٗ.ٗ

فترة االكتشاؼ االجتماع والتخطيط األولي أخذت ىذه المرحمة ما يقارب األسبوع لعمؿ عمى الفكرة  ●

 بالشكؿ الدقيؽ و النيائي.

كتابة االستبياف و توزيعو وتحميؿ النتائج : حيث تطمبت ىذه المرحمة أسبوعيف مف اجؿ تحميؿ النتائج  ●

 روع والحصوؿ عمى معمومات تحدد مسار المش

اختيار اسـ الموقع و الحجز تطمب اختيار االسـ فترة ما يقارب األسبوع نظرا لكوف االسـ اوؿ ما يمفت  ●

 االنتباه لمموقع و تـ حجز االسـ بيوميف .

تصميـ الموقع بالشكؿ المطموب : تع ىذه المرحمة مناىـ المراحؿ في المشروع حيث تطمب تجييزه ما  ●

 كمو النيائي .يقارب ست أسابيع لوصولو إلى ش

اختيار وفحص الموقع لمتأكد مف عممو : فقد قاـ فريؽ العمؿ عمى جعؿ أشخاص يستخدموف الموقع  ●

 لمدة أسبوع الكتشاؼ أي مشكمة وحميا قبؿ نشر الموقع .

إطالؽ الموقع االلكتروني و عمؿ ترويج لو مف خالؿ صفحات الموقع عمى مواقع التواصؿ االجتماعي  ●

 لمموقع .و اعمؿ إعالف صوتي 

 (.ٕٕٓٓ/ٙ/ٔٔتسميـ المشروع بتاريخ ) ●

 

 (  التي سيتـ اعتمادىا في نياية تطبيؽ الموقع :WEB METRICSتحديد إؿ ) ٘.ٗ

مف الضروري جدا تفسير و تحميؿ األحداث عمى الموقع االلكتروني الخاص بفريؽ المشروع مف اجؿ محاولة فيـ 

 :المقاييس المستخدمة  اىـسموؾ الزائريف لمموقع , وقد قاـ الفريؽ بتحديد 

 :(PAGE VIEWعدد مشاىدات الصفحة ) ٔ.٘.ٗ
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 .يوضح نسبة األشخاص الذيف يقوموف بعمؿ طمب مباشر لمموقع مف محرؾ البحث أو الرابط

 :( Unique visitorsزائريف فريديف ) ٕ.٘.ٗ

مرة أخرى مف تحديد نسبة الزيارات المتكررة مف كافة الزيارات , كمية الزوار الذيف يقوموف بالعودة لمموقع 

 كافة الزيارات التي تمت األوؿ مرة .

 :(referrersاإلحاالت) ٖ.٘.ٗ

 تحديد مصادر الزيارات التي يتمقاىا الموقع مف اجؿ تحديد المكاف األمثؿ لمحمالت الترويجية.

 :(top search enginesمحركات البحث األكثر استخداما ) ٗ.٘.ٗ

ت البحث المستخدمة مف الزائريف .لمموقع ليتـ تحديد أكثر محركات البحث استخداما مف بيف كافة محركا

 زيادة اإلعالنات عمييا .

 :(top key wordsالكممات المفتاحية األكثر استخداما ) ٘.٘.ٗ

الكممات المستخدمة لموصوؿ لمموقع او أي محتوى فيو  عند كتابتيا عمى محرؾ البحث وىما يتـ تحديد 

 كممات المحددة.أكثر الكممات استخداما مف اجؿ التركيز عمى نوع ال

 :(exit pageالصفحات األخيرة التي غادرىا الزبائف ) ٙ.٘.ٗ

تحديد أكثر الصفحات التي انتيت جمسة الزائريف بيا و ساعد ىذا في اكتشاؼ وجود مشاكؿ في بعض 

 الصفحات التي يصعب االنتباه ليا .

 :(entrance pageالصفحات األولى لمزبائف ) ٚ.٘.ٗ

 موقع .أوؿ صفحة تظير لمزائر عند دخوؿ ال

 :( bounce rateمعدؿ االرتداد ) ٛ.٘.ٗ

نيائيا  بنفس الصفحة وىو مقياس ميـ جدا في تحديد  يحدد نسبة األشخاص الذيف قاموا ببدء الجمسة وا 

وجود أخطاء بالموقع مف حيث ترتيب الصفحة أو تصميميا أو عدـ تمكنيـ مف الوصوؿ لما يرغبوف 

 بسيولة أو بطء الموقع 

 :( conversion rateمعدؿ التحويؿ ) ٜ.٘.ٗ

 .ىؿ قاـ الزائريف بالوصوؿ لميدؼ الذي يريده أصحاب الموقع االلكتروني وىي اليدؼ األساسي لمموقع



  

43 
 

 

 :(click through rateمعدؿ الضغطات عمى معدؿ المشاىدات ) ٓٔ.٘.ٗ

تجديد نسبة األشخاص الذيف قاموا بالدخوؿ لمموقع والقياـ بما ىو مطموب أي الوصوؿ لميدؼ مف خالؿ 

 الضغط عمى اإلعالف عند طرحو في مكاف ما , يحدد فاعمية اإلعالف .

 :( traffic sourceمصادر زوار الموقع االلكتروني ) ٔٔ.٘.ٗ

تحديد ىؿ كافة الزيارات التي تقـو بدخوؿ الموقع مف فمسطيف أو مف دوؿ أخرى ونسبة الزيارات مف اإلعالف مف 

 و دولة مستيدفو .كافة الزيارات ىؿ الزيارات مف الفئة المستيدفة أ

 

 :(top pagesالصفحات األكثر زيارة) ٕٔ.٘.ٗ

 . تحديد الصفحات األكثر زيارة مف كافة الصفحات و يمكف معرفة اىتمامات الزائريف مف ىذا القياس
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 الفصل الخامس

 بشكميا النيائي:sitemapبناء خريطة الموقع   ٔ.٘

يتالءـ مع احتياجات و متطمبات الزوار و الطريقة التي يفكروف فييا تـ تصميـ خريطة الموقع والتعديؿ عمييا بما 
 :انشكم انتانًوهً عهى 
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 :ROTوضع خطة بناء المحتوى و تجييزه حسب  استراتيجية ٕ.٘
(، Outdated،Redundant, Trivial) 

 

 تنص االستراتيجية عمى أف ىناؾ ثالث أسس يجب أف يبنى عمييا محتوى الموقع. وىي:

 تجنب تكرار نفس المحتوى, حيث كؿ صفحة بالموقع يوجد معمومات ومحتوى مختمؼ  .ٔ

 حداثة المعمومات و المقاالت و األخبار بشكؿ مستمر, لكي ال يمؿ المستخدـ  .ٕ

اف يكوف المحتوى ميـ و غير سخيؼ و نظرا االىمية المحتوى في الموقع عمؿ الفريؽ عمى عمؿ استراتيجية  .ٖ

 : الخطوات التاليةتوى تنطبؽ عميو شروط. تتمثؿ في المحتوى مف اجؿ نشر مح

بحث أف اليدؼ األساسي لممحتوى ىو جذب زبائف ميتميف بالموقع و المحتوى فبعد  تحديد اليدؼ مف المحتوى : (ٔ

تحديد الفئة المستيدفة قمنا بتحديد أىداؼ المحتوى , حيث حرصنا عمى وجود منتجات وخدمات تيـ الفئات 

 المستيدفة .

و قابمة لمتطبيؽ والقياس و التركيز عمى أىـ األىداؼ حسب أولويتيا بالنسبة األىداؼ بطريقة واقعية  صياغة (ٕ

 لممشروع .

 :اختيار نوع المحتوى (ٖ

 :كما يمينوع المحتوى يجب أف يتناسب مع الفئة المستيدفة و ليذا قاـ الفريؽ قاـ الفريؽ بعمؿ استطالع يعبر إف الزبائف 

 لمقراءة؟ , حيث تنوعت المقاالت مف قصيرة إلى طويمة  ىؿ لدى الزبائف وقت ●

 ىؿ يفضؿ الزبائف الصور أو الفيديو؟  ●

ىذه األسئمة ستساعد بالوصوؿ إلى نوع المحتوى المناسب و في مثؿ ىذا الموقع يعتبر المحتوى المندب بيف صورة و 

 فيديو ىو أفضؿ خيار لضماف مالئكتو مع أذواؽ الزبائف.

 : ى(تجييز المحتو ٗ
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النسبة األكبر مف المحتوى ىي عبارة عف مقاالت صحية و منتجات صحية مثؿ سمطات و مالبس رياضية و احذية و 

 اكسسوارات  رياضية و خدمة حساب الوزف المثالي و عروض.

 

 

 :الترويج لممحتوى (5

التي تـ استيدافيا لتحديد  تتطمب ىذه المرحمة وصوؿ المحتوى الذي تـ وضعو و التخطيط لو الى فئو معينو وىي الفئو

رغباتيا بشكؿ مسبؽ , وبعد ذلؾ سيكوف الفريؽ لديو القدرة عمى مالحظة األثر بعد نشر المحتوى في األماكف و األوقات 

المناسبة لمفئة المستيدفة و تـ اعتبار وسائؿ التواصؿ االجتماعي )الفيس بوؾ,االنستغراـ ,المنكد إف( وسيمة لترويج 

 وجود عدد كبير مف الفئة المستيدفة عمييا.المحتوى نظرا ل

 
 

 :KEY WORDالكممات المفتاحية المستخدمة في مختمؼ أقساـ الموقع  ٖ.٘

 :وستعسع فً هرا انجٍم انكهمات انمفتاحٍة نكم طفحه مه طفحات انمىقع 

 

 ( الكممات المفتاحية ٔ.٘جدوؿ  رقـ )

  KEY WORDالكممات المفتاحية Navigation item 
name 

 Healthy , life , sport ,fit , to view , view ,to stay, the 

challenge , sport club ,happy life , club , provide , 

nutrition center , addition , shopping , happy , 

challenge , happy , easy , mtv the challenge , Boston 

sports club  

 

home 

Running shoes , running , shoes shop , life , healthy 

, men , salad , sport , Nike , Adidas , Nike shoes , 

products 
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Nike outlet fashion , Nike store , best running shoes , 

food and sport . 

Healthy ,healthy tips , tips fit , life , the challenge , 

easy , to stay , challenge , stay ,mysterious , in a 

mood , take the challenge , a mood , to start , stay 

healthy , refuse , happiness , eating healthy tips .  

healthy tips 

Healthy , sport , life , view , to view , sport club , for 

sports , club , provide , nutrition's , centers , addition 

, shopping , to change , sport clothes , healthy meals 

, ready , change , program . 

About us 

Team , our team , life , sport , Hebron ,western Asia 

, join our team , state of Palestine , meet , meet our 

team , countries , member .  

Out team  

Center , specialist center , specialist , health 

nutritional health , nutritional , nutritional health 

center of the body , health center , the body , the 

center , the individual , beneficial bacteria , third floor 

, medical center , body , bacteria , helps , individual , 

helps , individual .  

Services  

Contact , life , sport , Hebron ,  

ap human geography, 

human geography 

 

Contact us 
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submit a request , request , submit , gym , 

Nuterihealth , silver package , silver , package , 

register , consultation , packages , life , contact, 

healthy , sport .   

packages 

 

 خطة المستندات و الوثائؽ و كيفيو تتبعيا : ٗ.٘

تعد المستندات و الوثائؽ مف أىـ مصادر المعرفة بما تتضمنو مف معمومات , ومف الميـ وضع خطو تيدؼ الى حفظ وتتبع 

 المستندات والوثائؽ. 

 أسماء الممفات الداعـ في كؿ صفحة مف صفحات الموقع عمى حده. وسوؼ نعرض في الجدوؿ التالي 

 ( خطة المستندات القسـ االوؿٕ.٘جدوؿ رقـ )

 انشخض انمسؤول  انظفحة اسم انمهف  مىقع انمهف

-http://www.efitlife.co/wp

content/uploads/2020/05/lo

go.png/  

-http://www.efitlife.co/wp

content/uploads/2016/05/bg

3.jpg 

Logo.png/hometoproduct.jpg
\ vigitables.jpg 

 حىض الصفحة الرئيسية

-http://www.efitlife.co/wp

content/uploads/adodasmen

s.jpg 

-http://www.efitlife.co/wp

Adidas men's 

tracksuit.jpg/nike.jpg/Nike 

sport bag.jpg/pink gym bag. 

Jpg/pink Nike 

 إسراء المنتجات 

http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/05/rrrr.png
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/05/rrrr.png
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/05/rrrr.png
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/05/rrrr.png
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/bg3.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/bg3.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/bg3.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/94404262_2967757769949976_2947993684286636032_n.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/94404262_2967757769949976_2947993684286636032_n.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/94404262_2967757769949976_2947993684286636032_n.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/94404262_2967757769949976_2947993684286636032_n.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/Nike
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content/uploads/2016/05/Ni

k 

shoes.jpg/fattoush 

salad.jpeg/Quinoa salad 

with chicken. Jpeg/Nike 

sportswear 

backpack.jpg/date salad. 

Jpeg/salmon salad.jpeg/ 

-http://www.efitlife.co/wp

content/uploads/2016/05/A

HABrainHealth.jpg/  

-http://www.efitlife.co/wp

content/uploads/2016/05/pe

3838389.jpeg-photo-xels 

AHABrainHealth.jpg/pexels-

photo-

3838389.jpeg/gallery-3. 

Jpeg /old-quarter-

3_24241122582_o.jpg / 

 جناف نصائح عامة

-http://www.efitlife.co/wp

content/uploads/2020/05/lo

go.png 

-http://www.efitlife.co/wp

content/uploads/2020/05/au

dio.mp3 

Logo. Png / "audio". 

Released: 2020.mpeg 

 ضحى عف الموقع 

-http://www.efitlife.co/wp

content/uploads/2020/06/f9

-ad6e-4fed-80c5-2de3c2

Doha. Jpeg/ 

Israa. Jpeg/ 

Jinan. Jpeg.  

 إسراء عف الفريؽ

http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/Nike
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/Nike
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/AHABrainHealth.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/AHABrainHealth.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/AHABrainHealth.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/AHABrainHealth.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/pexels-photo-3838389.jpeg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/pexels-photo-3838389.jpeg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/pexels-photo-3838389.jpeg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/05/logo.png
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/05/logo.png
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/05/logo.png
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/05/logo.png
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/05/audio.mp3
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/05/audio.mp3
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/05/audio.mp3
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/05/audio.mp3
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/06/f92de3c2-80c5-4fed-ad6e-5b215db130f6.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/06/f92de3c2-80c5-4fed-ad6e-5b215db130f6.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/06/f92de3c2-80c5-4fed-ad6e-5b215db130f6.jpg
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5b215db130f6.jpg 

-http://www.efitlife.co/wp

content/uploads/2016/05/isr

aa.jpg 

-http://www.efitlife.co/wp

content/uploads/2016/05/n.

health.png 

-http://www.efitlife.co/wp

content/uploads/2020/05/jb

h.jpg  

health. Png/ 

AHABrainHealth. Jpg 

pexels-photo-3838389.jpeg 

/ I sport. Jpg 

 جناف الخدمات 

 ضحى الباكيجات   ***********'******** ********************

-http://www.efitlife.co/wp

content/uploads/2020/06/1.j

pg 

-http://www.efitlife.co/wp

content/uploads/2016/05/ico

nmap.png 

Contact us. Jpg 
Iconmap. Png 

 ضحى تواصؿ معنا

 

 ( خطة المستندات القسـ الثاني. ٖ.٘جدوؿ رقـ )

ما تحتويو كؿ صفحو كـ صفحات الموقع  و نستعرض في الجدوؿ التالي وصؼ كؿ صفحو مف تـ عمؿ خطة المستندات و   
 الصفحات عمى الموقع :

 

http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/06/f92de3c2-80c5-4fed-ad6e-5b215db130f6.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/06/f92de3c2-80c5-4fed-ad6e-5b215db130f6.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/israa.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/israa.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/israa.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/israa.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/n.health.png
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/n.health.png
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/n.health.png
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/n.health.png
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/06/1.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/06/1.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/06/1.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2020/06/1.jpg
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/iconmap.png
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/iconmap.png
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/iconmap.png
http://www.efitlife.co/wp-content/uploads/2016/05/iconmap.png


  

51 
 

 

 اسـ الصفحة وصؼ الصفحة

تحتوي الصفحة عف نبذة بسيطة عف ما يقدمو الموقع 

و بموغ لقياس الوزف المثالي مقارنة مع الطوؿ و 

  .الجنس

 الصفحة الرئيسية

المنتجات عمى فئات الفئة األولى تحتوي صفحة 

السمطة )أغذية صحية(  الفئة الثانية اكسسوارات 

 رياضيو مثؿ األحذية و المالبس و الُشنت..

 المنتجات

تحتوى الصفحة عمى مجموعو مف المقاالت الصحية 

 التي تشجع األشخاص عمى إتباع نمط حياة صحي

 نصائح صحة

اليدؼ مف  تتحدث الصفحة عف الموقع و ما يقدمو و

 وجوده و إعالف صوتي.

 عف الموقع

تحتوى الصفحة عمى فريؽ العمؿ و معمومات تواصؿ 

 كؿ شخص

 الفريؽعه 

تحتوي عمى الخدمات المقدمة بحيث تحتوي عمى 

صفحة مركز الصحة و النوادي الرياضية المرتبطة 

  .بالموقع و كيفية التواصؿ والتسجيؿ فييا

 الخدمات 

عروضات  لمجموعو مف تحتوى الصفحة عمى 

  .الخدمات

 البكيجات 

تحتوي ىذه الصفحة عمى المعمومات الالزمة 

 .لمتواصؿ و تسجيؿ الدخوؿ

 تواصؿ معنا

 

 

 :(SEO. خطة تصميـ الموقع باستخداـ عناصر محرؾ البحث األمثؿ )٘
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 :on the page ))تييئة الموقع داخميا لمحركات البحث (1

لصفحات موقعنا اإللكتروني يعتبر أمر ىاـ وأساسي في ظؿ المنافسة , إذ عمؿ اف التحسيف الداخمي      

الفريؽ  عمى التحسيف داخميا مف خالؿ التركيز عمى وضع محتوى جيد وغني بالمعمومات و عناويف ممفتة 

االنتباه , وقاـ الفريؽ باستخداـ صور و وصور متحركة ونصوص جذابة لجعؿ الموقع أكثر حيوية, والعمؿ 

مى تحسيف سرعة الموقع مف خالؿ ضغط الصور و جعميا اقؿ حجما مع الحفاظ عمى جودتيا باإلضافة إلى ع

إضافة نص بديؿ او كممات توضيحيو في حاؿ عدـ عرض الصورة , كما تـ تصميـ الموقع بما يتالءـ مع 

واتؼ و بالتالي يكوف الياتؼ المحموؿ و وليس فقط أجيزة الكمبيوتر و ذلؾ بسبب االستخداـ الكبير جدا لمي

 الموقع مييأ داخميا.

 (off the page)  تييئة الموقع خارجيا لمحركات البحث (2

تـ العمؿ عمى تييئة الموقع خارجيا مف خالؿ تحسيف سمعة الموقع و شيرتو فكمما كانت سرعتو أفضؿ كاف 

بحيث تكوف مناسبة لممحتوى  ظيوره في نتائج البحث األولى اسيؿ تـ التركيز بدايتا عمى الكممات المفتاحية 

 Googleالموقع وتستخدـ مف قبؿ الفئة المستيدفة أثناء البحث عمى محركات البحث .

 wordوقد تـ تحديد الكممات تحديد المستخدمة بالموقع بشكؿ عاـ و لكؿ صفحو بشكؿ خاص باستخداـ أداة))

tracker 

 و يعمؿ الفريؽ عمى تحسيف شيري و سمعة الموقع مف خالؿ :

 ( الروابط الخارجية أو وجود روابط خاصة بموقعنا اإللكتروني في أماكف اخرى.ٔ

يقـو الفريؽ بالعمؿ عمى مواقع التواصؿ االجتماعي وصفحة الفيس بوؾ باعتبارىا المتحدث الرسمي عف  (3

 الموقع والتي تمعب دورا كبيرا في تحقيؽ الشيرة لمموقع.

 

 

 (design user experienceتصميـ واجيات المواقع المختمفة ) ٙ.٘ 

تجربة المستخدـ تيدؼ إلى تحسيف تفاعؿ المستخدـ )الفئة المستيدفة ( مع الموقع االلكتروني مف خالؿ تحسيف البحث و 

 اختيار التصميـ المناسب والذي يتصؼ بسيولة االستخداـ و البساطة.
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تيجية خاصة بالمحتوى والشكؿ العاـ لمموقع عمى تطوير تجربة المستخدـ مف خالؿ إتباع استراe-fit lifeعمؿ فريؽ 

لتقديمو بالشكؿ األنسب لالستخداـ مف قبؿ الزوار حيث تـ البدء بتحميؿ الفئة المستيدفة و تحديد رغبتيا ومتطمباتيا مف 

ات حيث السيولة في التعامؿ مع الموقع و الشكؿ الخارجي , ودرجة ثراء وغنى المحتوى , ووضع خطة لتمبية ىذه االحتياج

 بالشكؿ األمثؿ مف خالؿ اختيار التصميـ األكثر تالءما مع متطمباتيـ و تطوير العالمة التجارية الخاصة بالموقع.

ولحظة دخوؿ الزوار لمموقع ىي نقطة البداية لتجربة المستخدـ بما تتضمنو مف تفاعؿ و التركيز عمى ىذه النقاط يعمؿ 

 لكتروني.عمى زيادة وتحسيف رضا ووالء زوار الموقع اال

وتـ التركيز عند تصميـ الموقع عمى التأكد مف عمؿ جميع الصفحات بشكؿ جيد , باإلضافة إلى توفير كافة البيانات 

 والمعمومات التي يمكف أف يحتاجيا الزائر باإلضافة إلى تمكيف وصولة إلى أي صفحو أخرى بسيولة.

لتأكد مف تجاوبو و تفاعمو مع الزوار بالشكؿ المطموب والمخطط كما يقـو الفريؽ عمى متابعة التصميـ التطوير لمموقع و ا

لو و عمى جميع األجيزة و يسعى الفريؽ إلى معالجة اي خمؿ قد يحصؿ بأقصر وقت ممكف لضماف ظيور الموقع بشكؿ 

 ثابت لمجميع و بدوف أخطاء.

 

 

 

 

 الفصؿ السادس 

 بناء  تشغيؿ الموقع 

 لتشغيؿ الموقع الجديد صؼ إال عدادات المطموبة  ٔ.ٙ

 ىنالؾ مجموعة إعدادات أساسية لتشغيؿ الموقع عمى النحو التالي :

 .(Go Daddyعف طريؽ موقع ) E FitLife.co( وىو Domain nameحجز اسـ النطاؽ ) .ٔ

 .(Go Daddy(عف طريؽ موقع )Serverحجز مساحة المستضيؼ ) .ٕ

 . (Word pressتحميؿ تطبيؽ ورد بريس ) .ٖ

 طريؽ إضافة القالب المطموب .تصميـ موقع عف  .ٗ
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 . (Woo commerceتحميؿ اإلضافات مف أجؿ تحويؿ الموقع إلى موقع تجارة إلكترونية ) .٘

إضافة محتوى لمموقع  مف خالؿ إضافة الصفحات , القوائـ  الصور و غير ذلؾ . ومف ثـ تخصيص قالب والموقع  .ٙ
 الرئيسة الثابتة , و إعداد  إضافة المنتجات لمموقع . مف خالؿ : إضافة و تغير العنواف و الشعار , إعداد الصفحة

 وصؼ خطوات تحميؿ الموقع  ٕ.ٙ
 أما تحميؿ الموقع فقد تـ في عدة خطوات , كما يمي :

 . (Sitemapdoc.comعف طريؽ موقع ) XMLإنشاء خريطة الموقع في ممؼ  .ٔ

فريؽ العمؿ عمى رفعو إلى  وبعد تحميؿ الممؼ عمى جياز   HTMLإثبات ممكية الموقع عف طريؽ تحميؿ ممؼ  .ٕ
 لوحة التحكـ الخاصة بالموقع  بالتالي تـ إثبات ممكية الموقع .

 بعد إثبات الممكية تبدأ البيانات الخاصة بالموقع بالظيور. .ٖ

 

 تنفيذ الخطة الترويجية  ٖ.ٙ
إلى بعد االنتياء مف تصميـ الموقع االلكتروني , وقبؿ إطالقو قاـ فريؽ العمؿ بعمؿ خطة ترويجية تسعر 

التعريؼ الفئة المستيدفة بالموقع االلكتروني مف أجؿ تشجيعيـ عمى استخداـ  الموقع  الطمب مف خاللو , و 
إتاحة المعممات الضرورية المتعمقة بخطوط المنتجات و طبيعة عمؿ موقع والخدمات التي يقدميا , ثـ اتفؽ 

ىداؼ التي تـ وضعيا و ذلؾ بسبب االنتشار الفريؽ عمى استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي  لتحقيؽ ىذه األ
 , Face bookالكبير ليذه الوسائؿ , حيث تـ إنشاء الحسابات عمى مواقع التواصؿ االجتماعي )

Instagram , Linked in سيتـ نشر الصور  النصوص ومقاطع الفيديو و المحتويات األخرى التي تجذب )
 انتباه الجميور والفئة المستيدفة .

 
 

 الخطة الترويجية صياغة 
تـ تحديد األىداؼ مف الخطة الترويجية , وىي النشر المعمومات الكافية عف الموقع االلكتروني أوال : 

والخدمات التي يقدميا لمفئة المستيدفة بشكؿ أولى مف أجؿ تشجيعيـ عمى زيادة زيارة الموقع  الطمب مف خاللو 
. 

 
ية إلى تحقيؽ الكثير مف الزيارات لمموقع خالؿ أوؿ أسبوع مف يسعى الفريؽ مف خالؿ الخطة الترويجثانيا : 

 نشر الموقع وتمقي طمبات الشراء أيضا .
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 , Face book: تحديد قنوات التسويؽ األنسب ىي استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي مثؿ )ثالثا 
Instagram , Linked inنية .( بشكؿ أولي ومف ثـ التسع  االعتماد عمى النشرات اإلعال 

 
تحديد محتوى مناسب لمجميور المستيدؼ  باالعتماد عمى المعمومات التي تـ جمعيا في بداية رابعا : 

 المشروع مف أجؿ جذب الزوار إلى الموقع .
 

متابعة التقييـ لمحممة الترويجية مف أجؿ التأكد مف تحقيؽ األىداؼ قياس مدى تأثير الحممة بالمقارنة خامسا : 
 تـ بذليا .مع الجيود التي 

 

 التقارير الخاصة بتقييـ أداء الموقع حوؿ )سموؾ المستيمؾ , الخريطة الحرارية( ٗ.ٙ
 باستخداـ تحميالت جوجؿ .ٔ

 بعد أف قمنا بربط الموقع مع تحميالت جوجؿ  نشر الموقع ظيرت النتائج التالية :

 
 ( لغة المتصفح ٔ.ٙشكؿ )

    

في التصفح بحيث يقوموف بتحويؿ لغة الموقع االنجميزية  % مف زوار الموقع يستخدموف المغو العربيوٕ٘ 
 ٝ يستخدموف الموقع بالمغو االنجميزيو. ٕٓإلى العربيو و 
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 ( موقع الزائرٕ.ٙشكؿ )

 

ٝ مف ٛٝ مف زوار الموقع كانو مف فمسطيف بحيث انيا الدولة المستيدفة لتقديـ منتجاتنا و خدماتنا اما  ٜٓ
 الواليات المتحده  . الزيارات كانت مف إسرائيؿ و

 

 

 ( الجياز المستخدـ عند زيارة الموقعٖ.ٙشكؿ )

 

% في حيف كانت نسبة مف قاـ باستخداـ ٚ٘غالبية الزوار الموقع وقاموا بزيارتو عف طريؽ الياتؼ بنسبة 
 % .ٖٗجياز الحاسوب بنسبة 
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 ( الوصوؿ لمموقع ٗ.ٙشكؿ )

 

إليو بشكؿ مباشر مف خالؿ كتابة الرابط الخاص بالموقع بنسبة  غالبية الزوار الموقع االلكتروني قد وصموا
% في حيف كانت نسبة الزوار الذيف جاؤوا مف خالؿ موقع التواصؿ االجتماعي  الفيس بوؾ بنسبة ٙٙ
ٖٗ.  % 
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 ( نسبة زيارة صفحات الموقع٘.ٙشكؿ )

 

% في حيف أف صفحة ٖٙلتي تـ الدخوؿ إلييا بنسبة كانت الصفحة الرئيسية بالمغو النجميزيو في الموقع ىي أكثر الصفحات ا
 % . ٙالخدمات في الموقع شكمت ما نسبتو 

  

 باستخداـ الخرائط الحرارية  .ٕ

 نشر الموقع ظيرت لنا النتائج التالية :  Hot jarبعد ربط الموقع في موقع الخرائط الحرارية 

و باألخص تـ النقر عمى المنتجات الموجودة  تركيز النقرات كاف بشكؿ أساسي عمى المنيو لمموقع االلكتروني
 (ٛ.ٙفي الموقع كما ىو موضح بالشكؿ )
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 Clicks Heat map( ٙ.ٙشكؿ )

 

 

كانت ىذه مف أىـ التحميالت  اإلحصاءات التي قمنا بالتوصؿ إلييا مف خالؿ تحميالت جوجؿ و الخرائط الحرارية , التي 
الموقع بحيث نتابع أي مشكالت قد تحدث مف أجؿ تحديد سبب المشكمة  العمؿ سنعمؿ مف خالليا عمى دراسة سموؾ الزوار 

عمى حميا بشكؿ سريع  في الوقت المناسب مما يؤدي إلى زيادة رضى الزوار عف الموقع االلكتروني  وبالتالي تحقيؽ نجاح 
 أكبر مف خالؿ االستفادة مف ىذه النسب الميمة .



  

61 
 

 الفصؿ السابع 

 االستنتاجات  ٔ.ٚ

( في البداية بتجييز استبياف مف أجؿ الحصوؿ عمى بعض النتائج لوضع األىداؼ العامة و E Fit Lifeفريؽ عمؿ ) قاـ
االنطالؽ منيا , وقد توصؿ إلى األفكار العامة ليذا المشروع والتي تـ االنطالؽ منيا  تطويرىا حتى وصمت إلى ما ىي عميو 

ما ليا مف در كبير في تحديد آلية و طريقة تنفيذ المشروع مف دور كبير في تحديد اآلف , فقد كانت نتائج االستبياف األساسية ل
 آلية تنفيذ المشرع مف خالؿ تحديد الفئة المستيدفة ومتطمباتيا  أىمية ىذا المشرع بالنسبة ليا .

 

ياجاتيا  رغباتيا في أغمب مجتمع الدراسة مف اإلناث مما دفع الفريؽ إؿ التركيز عمى ىذه الفئة  العمؿ عمى تمبية احت ❖
 الموقع االلكتروني لضماف الحصوؿ عمى رضا الزبائف  الحصوؿ عمى نتائج التي تـ التخطيط ليا مسبقا.

 

أحد االستنتاجات التي توصؿ إلييا الفريؽ أثناء العمؿ : التركيز عمى الفيسبوؾ عند تنفيذ الخطة الترويجية ,ذلؾ  ❖
 انتشاره في المجتمع المستيدؼ .بسبب استخداـ في غالبية مجتمع الدراسة ,

 
توصؿ فريؽ العمؿ إلى ضرورة توفير جميع الخيارات التي قد يحتاجيا الزائر لمموقع االلكتروني .فمثال :قاـ الفريؽ  ❖

 بتوفير خاصية الدفع عند االستالـ لمف ال يمتمؾ بطاقة االئتماف لضماف سيولة استخداـ الموقع وجعمو أكثر مرونة .

 
تصميـ الموقع بحيث يتالئـ مع األشخاص الذيف يفضموف تصفح اإلنترنت عف طريؽ الياتؼ المحموؿ , وذلؾ  تـ ❖

 بسبب األشخاص الذيف يفضموف استخداـ الياتؼ المحموؿ في التصفح .

 
صاؿ تـ تصميـ الترجمة مف المغة االنجميزية إلى المغة العربية و ذلؾ لمراعاة الزائريف و جعمو أكثر مرنة  و إي ❖

 المعمومات بسيمة أكبر .

 
أما مستقبال , فسيتـ تنفيذ و إنشاء تطبيؽ عمى الياتؼ المحموؿ مع وجود أغمب المراكز الصحية و النوادي الرياضية  ❖

 وأخصائييف التغذية .

  توصيات  ٕ.ٚ
 خرج الفريؽ المشروع بعد االنتياء منو بعدة توصيات, تتمثؿ في:



  

61 
 

لمشروع, ألف ىكذا نوع مف المشاريع يتطمب تطوير مستمر واستخداـ ضرورة التطوير المستمر في ىذا ا ❖
 أحدث التقنيات التكنولوجية بما يتناسب مع احتياجات رغبات الفئة المستيدفة. 

 

 مف الضروري جدا البقاء عمى االطالع بجميع األمور والتطورات و التغيرات التي تحدث بالقطاع . ❖

 
التخطيط بشكؿ محكـ مف أجؿ تجنب المشاكؿ التي قد تحدث باالختالؼ متابعة الجميور المستيدؼ , و  ❖

 تأثيرىا عمى المشروع .

 
مف الميـ جدا التفكير بالمستقبؿ  أخذ بعيف االعتبار كيؼ سيكف الموقع االلكتروني بعد تجييزه و إطالقو  ❖

ف االعتبار الطريقة مف أجؿ تصور عممية إدارة الموقع و التحضير ليا مسبقا , و مف الضروري األخذ بعي
 التي يفكر فييا الزوار بالموقع عند إجراء تعديالت أو تطويرات فيو.

 الخطط تطورية لممستقبؿ  ٖ.ٚ

يسعى الفريؽ إلى جعؿ الموقع آمف جدا لمحفاظ عمى سرية  خصوصية معمومات المستخدميف مف خالؿ استخداـ  ❖
 معمومات زوار الموقع ومستخدميو .خاصية أماف الموقع التي تقدميا شركة جوجؿ لمحفاظ عمى 

 

زيادة شيرة العالمة التجارية لمموقع , وزيادة المبيعات ومتابعة العمؿ فيو وتطويره مستقبال مف خالؿ توسيع قاعدة  ❖
الجماىيرية , توسيع نطاؽ المشروع لمدوؿ المجاورة مثؿ األردف في حاؿ نجاح الموقع و الوصوؿ إلى األىداؼ 

 المخطط ليا مسبقا.

 
بناء شبكة وقنوات تواصؿ و إيصاؿ خدمات خاصة بالمشروع مف أجؿ توصيؿ المنتجات الى الزبائف في جميع أنحاء  ❖

 مدف فمسطيف بشكؿ فعاؿ .

 
و مف الخطط المستقبمية الميمة و ىي إنشاء تطبيؽ االلكتروني تابع لمموقع االلكتروني لمياتؼ المحموؿ لموصوؿ  ❖

دي رياضية , خدمات صحية ,أخصائييف التغذية ,وذلؾ لموصوؿ إلى أكبر فئة في إلى جميع المراكز الصحية مف نوا
 فمسطيف  الدوؿ المجاورة .

 
 زيادة حجـ المشروع مف خالؿ تقديـ منتجات متنوعة بشكؿ أكبر . ❖
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مالحظة : لـ يقـ الفريؽ بوضع آليات واضحة مف أجؿ تحقيؽ ىذه الخطط المستقبمية في الوقت الحالي ,ولكف نسعى  ❖

 لدراسة االستراتيجيات األنسب لبناء ىذه اآلليات بعد التخرج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع :

 ( ٕٚٔٓمركز المعمومات الوطني الفمسطيني )عدد النوادي الموجودة في الضفة الغربية/ ●

 ( ٕٚٔٓالجياز المركزي  لإلحصاء الفمسطيني )عدد األفراد الذيف يعانوف بالسمنة/ ●

 ( ٕٛٔٓمعدؿ زيادات الوزف و البدانة لدى األطفاؿ/موقع معا اإلخبارية ) ●



  

63 
 

 مقاالت صحية ●

-http://learning.portal365.org/ar/articles/3151312
-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9#:~:text=%D9%85%
D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B
1%D9%88%D8%B9,%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8

8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D
D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A3%D9%85%20%D9%84%D8%A7) 

 

موقع ويكيبيديا  ●
(

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%
A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85)  

https://www.cbs 19news.com/story/41881772/healthy-موقع يعرض مقاالت صحية ) ●
)brain-and-heart-your-help-habits 

tips-exercise/features/3-https://www.webmd.com/fitness-موقع يعرض مقاالت صحية ) ●
fun-fitness 

age.htm -you-as-well-eating/eating-guide.org/articles/healthyhttps://www.help)  

 (/https://unsplash.comموقع خاص بالصور جودتيا عالية) ●

 

 المرفقات 

 االستبياف 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

http://learning.portal365.org/ar/articles/3151312-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9#:~:text=%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9,%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A3%D9%85%20%D9%84%D8%A7
http://learning.portal365.org/ar/articles/3151312-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9#:~:text=%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9,%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A3%D9%85%20%D9%84%D8%A7
http://learning.portal365.org/ar/articles/3151312-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9#:~:text=%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9,%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A3%D9%85%20%D9%84%D8%A7
http://learning.portal365.org/ar/articles/3151312-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9#:~:text=%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9,%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A3%D9%85%20%D9%84%D8%A7
http://learning.portal365.org/ar/articles/3151312-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9#:~:text=%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9,%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A3%D9%85%20%D9%84%D8%A7
http://learning.portal365.org/ar/articles/3151312-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9#:~:text=%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9,%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A3%D9%85%20%D9%84%D8%A7
http://learning.portal365.org/ar/articles/3151312-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9#:~:text=%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9,%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A3%D9%85%20%D9%84%D8%A7
http://learning.portal365.org/ar/articles/3151312-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9#:~:text=%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9,%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%20%D8%A3%D9%85%20%D9%84%D8%A7
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85
https://www.webmd.com/fitness-exercise/features/3-tips-fitness-fun
https://www.webmd.com/fitness-exercise/features/3-tips-fitness-fun
https://www.webmd.com/fitness-exercise/features/3-tips-fitness-fun
https://www.helpguide.org/articles/healthy-eating/eating-well-as-you-%20age.htm
https://www.helpguide.org/articles/healthy-eating/eating-well-as-you-%20age.htm
https://unsplash.com/
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لدراسة والتعرؼ عمى واقع االحتياجات الصحية و السموؾ البدني ف حضرتكـ اإلجابة عمى ىذا االستبياف الذي ييدؼ نرجو م
ألفراد المجتمع , يعد مف متطمب مشروع التخرج في جامعة بوليتكنؾ فمسطيف ,عمما بأف المعمومات سيتـ معاممتيا بسرية و 

 خصوصية تامة ألغراض البحث العممي . 

 أنثى     الجنس  :ذكر ●

 
 

 فأكثر ٜٗ   16 - 26   27 - 37  38 – 48  العمر  : ●

 

 ىؿ تقـو بمراقبة وزنؾ ؟ ●

 

 نعـ                        ال        

 

 ىؿ تقـو بمتابعة صحة غذائؾ ؟ ●

 
 نعـ                        ال        

 
 ىؿ تقـو بممارسة الرياضة في النوادي الرياضية او في البيت  ؟ ●

 

 إذا إجابتؾ ال ؟ال   نعـ   

 

 ترغب بالذىاب الى نوادي رياضية لممارسة الرياضة ؟ىؿ  ●

  ال   نعـ   
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 ىؿ قمت مف قبؿ بزيارة المراكز متخصصة بالتغذية ؟ ●

 

  إذا إجابتؾ ال ؟ ال    نعـ   

 

 ىؿ ترغب بزيارة المركز متخصصة بالتغذية  ؟ ●

 

 ال       نعـ    

 

 الكترونية متعمقة بالصحة الجسـ ؟ىؿ قمت مف قبؿ بمتابعة تطبيقات او منصات  ●

 

 ال                                   نعـ  
 
 

 في حاؿ توفر خدمات مرتبطة بالياقة الصحية و البدنية عبر االنترنت , ىؿ تفضؿ الحصوؿ عمييا الكترونيا ؟ ●

 

 ال   نعـ  

 

 

 : عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي  E-FitLifeالحسابات التابعة لمموقع  �

 

 فيسبوؾ 
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 انستقراـ :
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 لينكد إف :
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