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الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن سٌدنا محمد
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن ،وبعد
فإننا نشكر هللا تعالى على فضله حٌث أتاح لنا إنجاز هذا العمل بفضله ،فله الحمد أوال
وآخرا.
ثم نتقدم بالشكر الجزٌل الى جامعة بولٌتكنك فلسطٌن صاحبة الفضل الكبٌر فً انجاز
هذا البحث.
ثم نشكر اولئك األخٌار الذٌن مدوا لنا المساعدة ،خالل هذه الفترة ،وفً مقدمتهم
استاذتً المشرفة على الرسالة فضٌلة الدكتورة دٌانا حسونة التً لم تدخر جهدا فً
مساعدتنا  ،كما هً عادتها مع كل طلبة العلم فلها من هللا األجر ومنا كل التقدٌر حفظها
هللا ومتعها بالصحة والعافٌة.
كما نتقدم بالشكر والعرفان الى الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌة العلوم اإلدارٌة ونظم
المعلومات على ما قدموه لنا من خالل دراستنا فً هذا القسم.
ونشكر كل من كان له ٌد فً انجاز هذا البحث.
واخٌراً ندعو هللا ان ٌتقبل منا هذا العمل المتواضع وان تكون فٌه الفائدة للناس جمٌعاً.

فرٌق البحث

االهداء
السالم علٌكم ورحمه هللا وبركاته
أٌام مضت من عمرنا بدأناها بخطوة وها نحن الٌوم نقطف ثمار مسٌرة أعوام كان
هدفنا فٌها واضحا ً وكنا نسعى فً كل ٌوم لتحقٌقه والوصول له مهما ً كان صعبا ً
وها نحن الٌوم نقف أمامكم وها نحن وصلنا وبٌدٌنا شعلة علم وسنحرص كل الحرص
علٌها حتى ال تنطفً
ونشكر هللا اوالً وأخٌراً على أن وفقنا وساعدنا على ذلك.
ثم نتقدم بالشكر إلى القلب الحنون من كانت بجانبنا بكل المراحل التً مضت من
تلذذت بالمعاناة وكانت شمعه تحترق لتنٌر دربنا إلى أمهاتنا الحبٌبات
وإلى من علمنا أن نقف وكٌف نبدأ األلف مٌل بخطوة إلى ٌدنا الٌمنً إلى من علمنا
الصعود وعٌناه تراقبنا  ...والدنا الذي امسك بٌدٌنا وعلمنا حرفا ً  ...حرفا ً له نجاحنا
الٌوم.
إلى من كانوا سندا لنا إلى من لهم الفضل بإرشادنا إلى طرٌق العلم والمعرفة إلى
أساتذتنا األفاضل كم نحن فخورون بكم أصدقائنا وأحبتنا ومن سهروا معنا فً مسٌرتنا
العلمٌة إلى من منوا اٌادٌهم البٌضاء فً ظالم اللٌل أٌام جمٌله قضٌناها نعٌشها االن
لحظة بلحظة ونشعر وكؤنها شرٌط ٌمر بمخٌلتنا من جدٌد عام  ...وعام ٌ ...وما ً وٌوم
لن ننساكم ما حٌٌنا.

فرٌق البحث

الملخص
نظرا النتشار االنترنت الواسع والتً اصبحت بمتناول معظم افراد المجتمع ،من
المنطق تسهٌل حٌاة الناس ومواكبة التطور التكنولوجً والحضاري وتحقٌق التنمٌة فً
فلسطٌن وبهذا انطلقت فكرة المشروع وهً توفٌر موقع وتطبٌق إلكترونً للبحث عن
الطبٌب األقرب واألفضل ومن ثم ٌقوم بالحجز فً الوقت المناسب.
تقوم فكرة المشروع على توفٌر موقع وتطبٌق الكترونً تمكن األطباء من عرض
المعلومات الخاصة بهم ومواعٌد دوامهم بشكل الكترونً ،وٌساهم فً التعرف على أهم
األطباء بكل سهولة ،مما ٌمكنهم من الوصول الى أكبر عدد ممكن من الزبائن من خالل
الموقع ،بحٌث ٌحقق الهدف األساسً للمشروع وهو تسهٌل عملٌات الحجز والبحث عن
األطباء والحجز بشكل سهل وسرٌع.
وما ٌمٌز هذا الموقع عن غٌره من المواقع انو ٌحتوي على معلومات دقٌقة عن األطباء
وتشمل هذه المعلومات أوقات الدوام وموقع العٌادة باإلضافة الى تقٌٌمات خاصة بكل
طبٌب ،وبذلك ٌتمكن أي شخص من الوصول الى الطبٌب األفضل واألقرب ،وتساعد
هذه المعلومات على تسهٌل االتصال والتواصل بٌن المرضى واألطباء واختٌار الموعد
المناسب للحجز عند الطبٌب.
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 1.1المقدمة
نعٌش فً عصر ٌشهد تطوراً هائالً فً مجال التكنولوجٌا وبشكل غٌر مسبوق  ،وبذلك أصبحت
حٌاتنا ومتطلباتها تتغٌر بشكل كبٌر بالتزامن مع هذا التطور  ،النتٌجة أنها أثرت كثٌرا فً نمط
مستمر فلن تقف
كبٌر ،وما زال اإلنسان فً تطوّ ٍر
بشكل
الحٌاة التً نعٌشها وأصبحنا نعتمد علٌها
ٍ
ٍ
ٍ
مجال واح ٍد  ،فؤصبح من الواجب على من ٌفكر بإنشاء مشروع خاص
معٌن أو
التكنولوجٌا عند ح ٍد
ٍ
ٍ
به أن ٌفكر بكٌفٌة العمل على تسهٌل الحٌاة و الوصول الى أكثر الطرق التً تساعد على توفٌر
الوقت و الجهد بؤقل التكالٌف  ،قمنا بالتفكٌر فً موقع و تطبٌق الكترونً أو منصة الكترونٌة تساعد
فً حل المشاكل التً ٌعانً منها المرضى و بذلك توصلنا الى انشاء موقع و تطبٌق الكترونً ٌقوم
على البحث عن الطبٌب األقرب و األفضل و من ثم ٌقوم بالحجز فً الوقت الذي ٌناسب الطرفٌن و
ذلك لحل مشكلة االنتظار فً العٌادات و باإلضافة إلى توفٌر الوقت و الجهد فً البحث عن األطباء
 ،و سٌتم فً هذا المشروع العمل على حل مشاكل اخرى بعد دراستهم و معرفة ما ٌناسبهم .

 1.2نبذة عن الموقع االلكترونً
المشروع عبارة عن موقع و تطبٌق الكترونً ٌستهدف سكان دولة فلسطٌن ،حٌث ٌقدم مجموعة من
الخدمات منها الحجز المسبق عند األطباء ،باإلضافة إلى خدمة تقٌٌم األطباء من قبل المستخدمٌن
بعد الحجز وتجربة الطبٌب وبذلك والحصول على أفضل طبٌب فً تخصص معٌن بالمنطقة القرٌبة
من الموقع الجغرافً الخاص بالمرٌض على حسب تقٌٌم المستخدمٌن.

 1.3لماذا هذا الموقع
بعد قٌام فرٌق المشروع بعمل بحث كامل حول المشاكل والعقبات التً تواجه المرضى خالل
زٌارتهم لألطباء ،ووجد فرٌق العمل أن المشكلة تكمن فً الوصول الى الطبٌب األقرب واألفضل
وحجز الموعد المناسب.
وفً ظل التطور التكنولوجً أصبح من السهل حل هذه المشكلة التً كانت تواجه هإالء المرضى
واألطباء ،ومن أهم العقبات التً واجهتهم :
 .١عدم الحصول على الطبٌب األقرب.
 .٢ضٌاع الوقت فً انتظار الطبٌب.
 .٣عدم تنظٌم المواعٌد والزٌارات لدى األطباء.
 .٤عدم الحصول على الطبٌب األفضل لعالج الحالة المرضٌة.
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ومن هنا جاءت فكرة المشروع فً بناء نظام الكترونً لجمع كل هذه الخدمات لتلبٌة احتٌاجات
وتسهٌل وصولهم الٌها وتوفٌر الوقت والجهد علٌهم.

 1.4مقومات نجاح الموقع
بعد قٌام فرٌق المشروع بإجراء بحث على العمالء واالطباء اتضح ان العمالء ٌعانون من مشاكل
عند زٌارة الطبٌب وعند البحث عن الطبٌب ،مما ٌضطرهما أحٌانا ً لسإال اآلخرٌن ،مما ٌحرجهم
وٌزعج اآلخرٌن كما وجدنا ان االطباء ٌعانون من مشكلة عدم انتظام المواعٌد وصعوبة الحصول
على زبائن جدد فكانت فكرة المشروع لمساعدة المرضى واالطباء فً حٌاتهم وتجنبهم هذه
المواقف.
 .1سهولة استخدام الموقع وسرعة االستجابة.
 .2وجود شبكة الجٌل الثالث فً المنطقة المستهدفة.
 .3الخدمة المتمٌزة الفرٌدة.
 .4وجود أمان عالً.
 .5الحاجة الملحة لهذا الموقع لدى العمالء.
.6تنظٌم مواعٌد االطباء
.7مساعدة االطباء فً الوصول الى زبائن جدد

 1.5أهمٌة المشروع
لألطباء
 .١تنظٌم المواعٌد.
 .٢استقطاب زبائن جدد.
 .٣بناء سمعة جٌدة عن الطبٌب.

للمرضى
ٌ .١سهل الوصول الى الطبٌب االفضل واألقرب.
 .٢الحجز عند الطبٌب دون الحاجة الى زٌارة الطبٌب.
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 .٣توفٌر وقت وجهد على المرضى.
 .4توفٌر بعض التخصصات الغٌر موجودة.

 1.6الهٌكل التنظٌمً للمشروع
تم فً هذا الفصل توضٌح فكرة المشروع والحاجة السوقٌة التً ٌحققها من ثم النظر الى المقومات
الداعمة والتً ٌرتكز نجاح المشروع علٌها وتوضٌحها وفً األخٌر تم توضٌح أهمٌة المشروع.
سوف ٌتم التركٌز فً الفصل الثانً على دراسة السوق والمنافسٌن والفئة المستهدفة وبناء
اال ستراتٌجٌات التسوٌقٌة وتحدٌد التقنٌات والتكنولوجٌا المستخدمة فً الموقع ومن ثم النظر الى
المإشرات التً سوف تستخدم لعملٌة قٌاس أداء الموقع.
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 2.1المقدمة
ٌتضمن هذا الفصل شرح التخطٌط االستراتٌجً للموقع االلكترونً بالبدء بوضع خطة الموقع
باستخدام نموذج األعمال التجارٌة والعمل على اجراء دراسة سوقٌة استطالعٌة لدراسة أراء
الزبائن والتجار حول التجارة االلكترونٌة  ،من ثم تحدٌد الفئات المستهدفة وتقسٌمها وفق الخصائص
المشتركة بٌن الزبائن .

سٌتضمن الفصل أٌضا شرح لخطط فحص الموقع االلكترونً بعد عملٌة التطبٌق وبناء استراتٌجٌات
المحتوى ومواقع التواصل االجتماعً

 2.2مخطط نموذج العمل التجاري Canvas Model

Key Partners 2.2.1
 .1شبكة إخبارٌة :للحصول على أخبار الصحة أوال بؤول وٌتم إضافتها داخل الموقع وتحدٌثها
بشكل آلً وذلك عن طرٌق ربط الموقع مع وزارة الصحة الفلسطٌنٌة وتزوٌدنا بالمعلومات
واألخبار بشكل مستمر.
 .2نقابة االطباء .
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Cost structure 2.2.2
.1
.2
.3
.4
.5

االستضافة وحجز دومٌن.
تكالٌف اإلعالنات والتروٌج.
تكالٌف الحماٌة واألمان.
تكالٌف التراخٌص.
تكالٌف خدمة الزبائن.

key activity’s 2.2.3
.1
.2
.3

.4

حجز الدومٌن أو اسم النطاق.
حجز المساحة.
ربط الدومٌن والمساحة وبناء الموقع.
التروٌج للموقع من خالل مواقع التواصل االجتماعً.

Costumer segments 2.2.4
 .1المنطقة الجغرافٌة :دولة فلسطٌن .
 .2الجنس :كال الجنسٌن.
 .3العمر 16 :سنة إلى  60سنة (لهم القدرة على استخدام الموقع والمعرفة بآلٌة الحجز والدفع).

Channels 2.2.5
ٌُعد بناء عالقات تجارٌة وإنسانٌة قوٌة مع عمالئنا ضمانا ً قوٌا ً للحفاظ على والء عمالئنا ،ولزٌادة
معدالت األرباح ،وسنقوم باعتماد بعض الطرق لبناء عالقات مع الزبائن وجذبهم والحفاظ علٌهم من
أهمها:

 مباشراالٌمٌل.
مواقع التواصل االجتماعً.

 غٌر مباشرالزبائن :استخدام الزبائن أو الزوار كوسٌلة للتحدث عن خدماتنا )(Word of mouth
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Revenue stream 2.2.6
-١اشتراكات األطباء :اول مصادر الدخل للمشروع وهو عبارة عن اشترك ٌتم دفعه من قبل
االطباء عن التسجٌل بالموقع كطبٌب إلنشاء ملف للطبٌب واستقبال الحجوزات.
-٢االعالنات داخل الموقع  :تعتبر هذه الطرٌقة من أسهل الطرق واالكثر انتشارا وال تتطلب اي
مجهود اضافً او تخطٌط  ،حٌث انه بعد اكتمال الموقع ونشره ومحاولة اشهار الموقع قدر االمكان
وبعد ذلك تبدأ االعالنات فً الظهور على الموقع وستكون االعالنات تشمل األطباء حٌث سنقوم
بعرض الطبٌب فً المقدمة  ،و شركات التً تهتم فً خدمات القطاع الصحة  ،مثل  :شركات
األدوٌة ٌ ،مكن تحقٌق الكثٌر من االموال من خالل هذه الطرٌقة وٌتم ذلك من خالل ابقاء الزوار
اطول فترة ممكنة فً الموقع  ،ومع هذا تزداد االرباح المحققة من الموقع.

Value proposition 2.2.7
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

توفٌر الوقت والجهد :حٌث أن الحجز االلكترونً ومعرفة الطبٌب األفضل من خالل التقٌٌمات
سٌوفر على العمٌل الوقت فً البحث عن الطبٌب األفضل واالقرب وسٌوفر أٌضا ً وقت
االنتظار عند الطبٌب.
الخصوصٌة واألمان :وجود نظام ٓامن وٌحافظ على خصوصٌة المرٌض وال ٌسمح لألخرٌن
باالطالع على تفاصٌل وتشخٌصات المرٌض.
رضى العمٌل أوالًٌ :تم ذلك بتوفٌر الخدمات التً ٌحتاجها العمٌل ،بما سٌخلق قٌمة عالٌة عند
الزبون.
التطوٌر والتحسٌن المستمر :نظراً للتطوٌر المستمر والتغٌرات المستقبلٌة فً مجال التكنولوجٌا
ٌجب أن ٌكون النظام قابل للصٌانة الدورٌة والتطوٌر المستمر لتقدٌم خدمات اوسع.
سهولة استخدام النظامٌ :جب أن ٌكون استخدام النظام سهل من قبل المستخدمٌن ،حٌث توفر
واجهات مرٌحة للمستخدم وامنة من الوصول الى خدمات الموقع بطرق سهلة.
مساعدة المرضى على اتخاذ قرارات مستنٌرة أفضل.
موقع ٌجمع الدكاترة من كافة التخصصات فً فلسطٌن.

وسٌتم ذلك من خالل اتباع نظام ادارة العمالء المناسب

Customer relationship 2.2.8
 .1العالقة إلكترونٌة :فهو عبارة عن موقع و تطبٌق الكترونً وال ٌوجد مقر خاص بنا ،حٌث سٌتم
التعامل مع الزبائن بشكل الكترونً فقط.
 .2وجود فرٌق متخصص ومسإول عن خدمات العمالء واإلجابة عن استفساراتهم من خالل
المراسلة اإللكترونٌة.
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.3
.4
.5
.6

وجود أرقام طوارئ للتواصل فً حال حدوث مشاكل أو خلل كما انه ٌساعد على خلق قٌمة عند
الزبائن.
سنحرص على بناء عالقات إٌجابٌة وقوٌة معهم ،واخذ التغذٌة الراجعة منهم مما سٌزٌد من ثقة
الزبائن بنا.
سماع شكاوٌهم والعمل على حلهم وتقدٌم األفضل الستمرارٌة تعامل الزبون معنا.
سٌتم التواصل معهم لسماع تقٌٌمهم واقتراحاتهم.

 2.3الدراسة السوقٌة
 2.3.1مقدمة الدراسة
أحدثت ثورة التكنولوجٌا وتكنولوجٌا المعلومات تغٌرات كبٌرة فً حٌاة اإلنسان ،وعلى صعٌد
االنترنت كان هنالك نظام وٌب ( )1الذي ٌقتضً بنشر المعلومات على مواقع االنترنت من طرف
واحد وٌقوم الطرف األخر بتصفح هذه المعلومات دون أي قدرة على التفاعل معها ،ومن ثم ظهر
الوٌب ( )2الذي جعل هذا التفاعل ممكناً ،وظهرت أٌضا ً المواقع اإللكترونٌة التفاعلٌة حٌث أصبح
للمستخدم وجود وقدرة على أداء العدٌد من األنشطة لٌس فقط تلقً المعلومات بل أصبح المستخدم
قادراً على إنشاء المحتوى ونشره للبٌع أو الشراء...الخ.

 2.3.2مشكلة الدراسة
تعد مشكلة الدراسة من األمور التً ٌجب التركٌز علٌها نظراً ألهمٌتها الكبٌرة فً البحث ،لقد قمنا
نحن فرٌق البحث بتحدٌد مشكلة الدراسة التً تتعلق فً األمور الصحٌة من قبل الطبٌب أو المرٌض
وذلك بناءاً على هذه األسئلة:
ما هً العوامل التً تإثر على قرار الطبٌب فً االنضمام الى موقع حجز و تقٌٌم الكترونً؟
ما هً الخدمات الطبٌة التً ٌفضلها الزبون الكترونٌا؟

 2.3.3الهدف من الدراسة
ال بد من وجود هدف للدراسة وهو بٌان أو معرفة مدى رغبة كل من المرضى واألطباء فً
وجود موقع و تطبٌق الكترونً ٌعمل على تمكٌن المستخدمٌن من الحجز فً العٌادات الطبٌة فً
أي وقت ومن أي مكان ,وبالنسبة لألطباء دراسة اهتمام األطباء فً هذا الموقع الذي ٌعمل على
تنظٌم عملٌة الحجز.
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 2.3.4حدود الدراسة
أ -حدود مكانٌة
سوف تكون الدراسة على عٌنة من مختلف المدن الفلسطٌنٌة فً الضفة الغربٌة.

ب -حدود زمانٌة
سوف تكون الدراسة فً الوقت الحالً من عام  2021 \ 2020الفصل الدراسً
االول.

.

 2.3.5اإلطار الفلسفً للبحث ()Interpretivism
أي النموذج التفسٌري حٌث ال ٌوجد حقٌقة مطلقة بال آراء متعددة مختلفة بحسب إدراك أو قناعة
العٌنة التً تم إجراء الدراسة علٌها وٌكون الوصول للمعرفة عن طرٌق استكشاف اآلراء وال تؤثٌر
للباحث على نتٌجة البحث.

 المنهجٌةتم البحث من خالل استبانة الكترونٌة للمرضى و استبانة ورقٌة لالطباء حٌث تم زٌارتهم بشكل
فٌزٌائً وكانت العٌنة موزعة على مدٌنة الخلٌل بٌت لحم رام هللا ونابلس,حٌث كانت عملٌة جمع
البٌانات من خالل دراسة استطالعٌة تصف أراء االطباء والمرضى حول موضوع محدد باإلجابة
على مجموعة من االسئلة.
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 األدواتاستخدمنا االستبانات االلكترونٌة عن طرٌقة Google formsو االستبانات الورقٌة لجمع البٌانات
من اجل الدراسة.

 اسلوب جمع البٌاناتاالستبٌان االلكترونً اسلوب ٌوفر الوقت والجهد فً عملٌة جمع البٌانات وبالتالً المساعدة فً
عملٌة جمع البٌانات دون التقٌٌد بالمكان لذا تم استخدام هذا االسلوب فً جمع البٌانات

 ادوات جمع البٌاناتفً البحث تم استهداف فئة االطباء الذٌن ٌرغبون فً تنظٌم وقت عملهم و تروٌج انفسهم الكترونٌا و
المرضى الذٌن ٌرغبون فً الحصول على افضل طبٌب لحل مشكلتهم الصحٌة.
جمعت البٌانات من عٌنة الدراسة عبر استبٌان الكترونً من خالل موقع ( )google formsحٌث
كانت العٌنة مكونة من  100طبٌب و 200فرد من مختلف المدن الفلسطٌنٌة فً الضفة الغربٌة.

 النتائج -1نتائج استبٌان األطباء

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

نتائج استبٌان االطباء:
بناءاً على النتائج اعاله تبٌن لنا ان  81.7من االطباء المشاركٌن فً تعبئة االستبٌان ٌرغبون فً
التسجٌل فً هذه الخدمة.
 88.5من االطباء ٌعتقدون ان هذه الخدمة تساعد فً تنظٌم وقتهم وعملهم.

تم اختٌار خدمة التقٌٌم والحجز واخر االخبار عن الصحة بناءا على اختٌار االطباء لخدمة التقٌٌم
بنسبة  %79.6وخدمة الحجز بنسبة  %88.5واخر االخبار عن الصحة بنسبة .%64.4
نسبة %49من االطباء ٌواجهون صعوبة فً كسب ثقة الزبائن(المرضى) الجدد سٌعمل الموقع على
زٌادة ثقة الزبائن الجدد باألطباء وذلك من خالل وجود التقٌٌمات والتعلٌقات لكل طبٌب.
 %82.7من االطباء قاموا باالشتراك من قبل بمواقع مشابهة وهذا ٌعنً ان هنالك قابلٌة عالٌة
لالشتراك فً مثل هذه الخدمات.
بناءا على نتائج سإال مدى السعر الذي تتقبله لالشتراك بمثل هذه الخدمة بشكل سنوي تراوحت
االسعار بٌن ،250-100وتم تصنٌف خطط السعر بناءاً على هذه النتٌجة ،وسٌتم اعتماد طرٌقة الفع
بشكل الكترونً حٌث ان  %77.9من االطباء قاموا باستخدام طرق الدفع االلكترونً من قبل.

-2نتائج استبٌان المرضى:

24

25

26

27

28

29

نتائج استبٌان المرضى:
نسبة ٌ %94.9رغبون بالحجز عند االطباء بشكل الكترونً.
 %70.7من المشاركٌن فً االستبٌان ٌواجهون صعوبة فً الحصول على موعد عند الطبٌب.
 %85.9قاموا باالشتراك من قبل فً تطبٌقات مشابهة.

 2.4تحلٌل المنافسٌن
تم تحلٌل المنافسٌن أربعة اون الٌن وواحد اوف الٌن وهم عن النحو التالً:

 2.4.1اون الٌن
 .1الطبً
 نبذة عن الموقعهو عبارة عن موقع وتطبٌق الكترونً ٌضم حوالً  85,374طبٌب معتمد موجودون لتقدٌم
استشارات طبٌة فورٌة عبر مكالمة هاتفٌة أو محادثة شخصٌة .باإلضافة إلى تقدٌم محتوى طبً
عربً لجمٌع الموضوعات المتخصصة بالطب والصحة .وٌصل عدد التنزٌالت للتطبٌق ١+
ملٌون ،وتقٌٌم التطبٌق . 4.5

 الخدمات التً ٌقدمها.1
.2
.3
.4
.5

حجز مواعٌد عند األطباء.
استشارات طبٌة.
اسئلة واجوبة مجانٌة.
موسوعة لألدوٌة.
مكالمة صوتٌة او محادثة نصٌة مع الطبٌب مباشرة .

 نقاط القوة .1التوسع فً مناطق الشرق االوسط .
 .2تصمٌم جذاب.
 .3التفاعل جٌد .
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 نقاط الضعف.1
.2
.3
.4

ال ٌتوفر عدد كبٌر من االطباء من فلسطٌن.
التشتت وعدم استهداف فئة صحٌحة.
ال ٌوفر الحجز عند جمٌع االطباء.
ٌحجز لمدة ٌوم واحد فقط .

 طرق الدفعٌتم االشتراك للدفع من خالل ثالث طرق:
Jawwal PSE .1
Oredoo PSE .2
 .3بطاقة االئتمان

 التغذٌة الراجعةهناك تقٌٌمات عالٌة وتعلٌقات اٌجابٌة على التطبٌق ،وذكرو األشخاص أن التطبٌق كان جٌد بالنسبة
لهم ولكن ال بد من وجود التعلٌقات السلبٌة ،حٌث حاولوا البعض من األشخاص االتصال بطبٌب
ً
اضافة إلى أن هناك اشخاص اشتركوا فً
معٌن ولكن لم ٌجدوا رد او ان االتصال كان ضعٌف،
التطبٌق وبعد الغاء االشتراك استمر التطبٌق بسحب اموال اشتراك بشكل اسبوعً.

 .2حكٌم
 نبذة عن التطبٌقهو تطبٌق طبً متاح على نظام  Androidو  ، IOSعدد المستخدمٌن  1000+التقٌٌم .4.9 :

 الخدمات التً ٌقدمهامثل :الحجز  ،لتقٌٌم  ،معلومات عن الصٌدلٌات المناوبة وغٌرها.

 نقاط القوة .1توفٌر العدٌد من الخدمات الطبٌة المهمة فً مكان واحد مثل عناوٌن المختبرات والمإسسات
الطبٌة والصٌدلٌات المناوبة.
 .2سهولة استخدام التطبٌق.
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 نقاط الضعف .1وجود بعض المشاكل البرمجٌة داخل التطبٌق مثل بعد العٌادة بالكٌلومتر.
 .2عدم وجود تقٌٌمات من قبل المستخدمٌن.
 .3عدم وجود سٌاسة خصوصٌة توضح العالقة بٌن التطبٌق والمستخدمٌن.

 الربح فً التطبٌق من خالل .1اشتراكات األطباء.
 .2االعالنات داخل التطبٌق.

 .3حجزك الطبً
 نبذة عن التطبٌقتطبٌق حجزك الطبً عبارة عن حلقة وصل بٌن الطبٌب والمرٌض ٌشمل كافة تخصصات عٌادات
االطباء المختلفة واماكنها و طرق التواصل معها اسس عام .٢١١٩
وٌصل عدد التنزٌالت للموقع  ،١١١١+وتقٌٌم الموقع .٩,٤

 الخدمات التً ٌقدمها .1الحجز عند االطباء.
 .2تذكٌر المرٌض فً مواعٌده.
 .3الغاء اي حجز.

 نقاط القوة .1تحدٌد الفئة المستهدفة وهً فلسطٌن.
 .2تصمٌم سهل االستخدام.

 -نقاط الضعف

 .1التفاعل ضعٌف جداً.
 .2عدم تفاعل االطباء مع المرضى.

ال ٌوجد دفع ،الربح عن طرٌق االعالنات لألطباء داخل الموقع .
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 .4مجموعات على موقع التواصل االجتماعً (الفٌسبوك)
هناك العدٌد من المجموعات األخرى وتم اختٌار اكثرهم تفاعالً وهً:

 .1دلٌل أطباء مدٌنة الخلٌل
مجموعة على الفٌس بوك عدد مستخدمٌها 1800 :شخص ،حٌث تجمع بٌن عدد قلٌل من األطباء
داخل مدٌنة الخلٌل وتذكر اسمهم ،عنوانهم ،تخصصهم ،الرقم ،الخدمات التً ٌقدمونها ،أوقات
الدوام.

 نقاط القوة .1خدمة مجانٌة.
 .2تواجد عدد كبٌر من سكان الخلٌل على الفٌس بوك

 نقاط الضعف .1ال ٌوجد عدد كبٌر من األطباء داخل المجموعة.
 .2عدد األشخاص المستخدمٌن قلٌل جداً
 .3التفاعل ضعٌف جداً على المنشورات وداخل المجموعة.

 .2اسأل طبٌب Ask Doctor
مجموعة على الفٌس بوك تقوم بتقدٌم العدٌد من الخدمات ،منها :المقاالت والنصائح ،دلٌل األطباء،
أطباء و عٌادات ،الصٌادلة  ،استشارات  .عدد المستخدمٌن  48,200 :شخص.

 نقاط القوة.1
.2
.3
.4

تجمع عدد كبٌر من األشخاص .
مجموعة على أكثر المواقع التواصل االجتماعً استخداما ً .
تفاعل األشخاص بشكل مستمر وقوي .
تعدد الخدمات التً تقدمها المجموعة .
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 .5الرد ٌكون من قبل الطبٌب فقط وٌتم متابعة الردود.

 نقاط الضعف.1
.2
.3
.4

ال ٌتم الرد على جمٌع األسئلة واالستفسارات.
ال ٌتوافر عدد كبٌر من األطباء المختصٌن.
وال ٌتم توجٌه السإال للطبٌب المختص بل ٌتم السإال بشكل عشوائً وامام الجمٌع.
ال تتوفر الخصوصٌة.

 2.4.2اوف الٌن
 .1البرامج الحاسوبٌة للحجز عند األطباء
مبدأ عمل هذه البرامج االتصال الهاتفً او زٌارة العٌادة للحصول على موعد من خالل تسجٌل
سكرتٌرة الطبٌب.

 الوظائف الخاصة بهذه البرامج .1تنظٌم مواعٌد المرضى المراجعٌن للعٌادات.
 .2مشاهدة أو طباعة ادوٌة المرٌض فتح سجل للمرٌض .
 .3مشاهدة فواتٌره المدفوعة والتً لم تدفع.

 نقاط الضعف.1
.2
.3
.4

ال ٌقوم بتوفٌر الوقت والجهد على من ٌقوم بإدخال المعلومات.
عدم القدرة على الحجز بشكل الكترونً من قبل المرضى.
عدم إمكانٌة استخدام النظام من قبل الطبٌب اال من جهاز واحد.
ٌتوجب التدرٌب الستخدام هذه البرامج.

 نقاط القوة .1امكانٌة استخدام البرنامج بدون انترنت.
 .2حفظ المعلومات عن العمالء لفترات طوٌلة.
ٌ .3ساعد فً امور الحسابات.
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 2.4.3المٌزة التنافسٌة
إمكانٌة التعدٌل على الحجوزات وتغٌٌر موعدها أو الغائها.

 2.4.4سبب اختٌار انشاء الموقع
فكرة الموقع تعمل على حل مشكلة داخل مجتمعنا ،و تكمن هذه المشكلة فً صعوبة الحجز و العثور
على الطبٌب المناسب و األقرب  ،و أن المنافسٌن لٌس لدٌهم القدرة الكاملة لتلبٌة احتٌاجات السوق
و هً فرصة استثمارٌة ناجحة بحسب نتائج االستبٌان .

 2.5الفئة المستهدفة
هناك فئة مستهدفة للموقع االلكترونً و سٌتم تصنٌف الفئة بناءاً على عدة خصائص ،و هً :

 2.5.1المرضى
 التجزئة الدٌموغرافٌة
الجنس :كال الجنسٌن (الذكور واالناث) .
العمر :من  15سنة الى  +65سنة .

الصحة :المرضى الذٌن لدٌهم أمراض مزمنة.
 التجزئة النفسٌة
المهتمٌن بمتابعة أخبار الصحة .
المهتمٌن بالوصول الى الطبٌب االفضل من خالل التقٌٌمات والتعلٌقات.
المرضى الذٌن ال ٌرغبون فً النشر او السإال بشكل عام عن طبٌب لحالتهم المرضٌة.

 التجزئة الجغرافٌة
سٌتم استهداف المرضى فً جمٌع المناطق الفلسطٌنٌة .

 2.5.2الشركاء (األطباء)
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 التجزئة الدٌموغرافٌة
الجنس :كال الجنسٌن (الذكور واالناث).
العمر :من  22سنة الى  70سنة .

 التجزئة النفسٌة
.1
.2
.3
.4

مالكً العٌادات الخاصة بهم.
المهتمٌن بعرض خدماتهم وقصص نجاحهم.
المهتمٌن بمتابعة أخبار الصحة.
المهتمٌن بالحصول على زبائن جدد .

 التجزئة الجغرافٌة
سٌتم استهداف األطباء فً جمٌع المناطق الفلسطٌنٌة وسٌقومون األطباء بعرض تفاصٌل عن
عٌاداتهم وخدماتهم ووضع بٌاناتهم لٌتم التواصل معهم.

 2.6تفصٌل ال Proposal
 .1المستخدمٌن








أشخاص ٌعانون من مشاكل صحٌة وبحاجة إلى أطباء .
الموظفٌن وغٌرهم من األشخاص الذٌن لٌس لدٌهم الوقت الكافً لالنتظار فً العٌادات .
أشخاص ٌفضلون استخدام التكنولوجٌا لتسهٌل مهامهم الٌومٌة
أشخاص تبحث عن قٌمة الخدمة ولٌس الخدمة فقط أي من ٌبحثون عن الطبٌب األفضل.
أشخاص تهتم بمتابعة صحتها.
أشخاص تهتم بمتابعة أخبار الصحة ٌومٌاً.
أشخاص تبحث عن الطبٌب األقرب ألسباب عدٌدة منها :للحاالت الطارئة ،صعوبة بالتنقل.

 .2األطباء






األطباء الباحثٌن عن زبائن جدد .
األطباء الذٌن ٌبحثون عن نظام لتنظٌم مواعٌدهم.
األطباء الذٌن ٌهتمون بالتواجد فً أماكن تواجد المرضى .
األطباء الذٌن ال ٌحبون االكتظاظ فً عٌاداتهم الخاصة .
األطباء المهتمٌن بمتابعة أخبار الصحة.
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 األطباء الذٌن ٌرٌدون التروٌج ألنفسهم.
 األطباء الذٌن ٌرغبون فً عرض خدماتهم.

 2.7التقنٌات و التكنولوجٌا المستخدمة
 حجز النطاق واسم المجال )(domain nameفً الفصل الثالث ٌوجد تفاصٌل كاملة عن الحجز والتقنٌات

 جهاز حاسوبCpu:

i5-9400f
Gpu:gtx 1660 ti 8GB
Hdd: 1 Tb
Ssd: 256 GB
Ram: 1×8GB 2400

سٌتم استخدام جهاز ٌتوفر فٌه المواصفات التالٌة  ،ألنه سعره مناسب و ال نرٌد وضع تكالٌف
اضافٌة على تطبٌق الموقع  ،حٌث أنه تتم عملٌة بناء الموقع بدون مشاكل و تتوفر السرعة المناسبة
و وحدة معالجة مركزٌة تستوعب العملٌات الناتجة عن بناء الموقع

 Microsoft windowsهو عباره عن نظام تشغٌل تم اصداره من قبل ماٌكروسوفت حٌث قمنا باستخدامه ألنه متوفر بسعر
مناسب باإلضافة الى سهولة استخدامه وعمله واحتوائه على العدٌد من الممٌزات التً تسهل عملٌة
بناء الموقع مثل األمان ودعمه التطورات الحدٌثة فً أجهزة الكمبٌوتر مثل السرعة فً األداء
المتكاملة .

 WordPress





سٌتم استخدام الورد برٌس لتساعد فً انشاء المواقع بكافة أنواعها مما دفعت فرٌق البحث
الختٌارها بدالً عن البرمجة ولعدة أسباب:
ٌمكن انشاء الموقع المناسب وبسهولة وبوقت قٌاسً مقارنة مع البرمجة من الصفر.
ٌوفر  Word pressقوالب متنوعة واحترافٌة لكافة مجاالت المواقع االلكترونٌة.
سهلة االستخدام تؤتً بواجهة بسٌطة وخٌارات سهلة ومرتبة وتمكن المستخدم من التحكم فً
موقعه بسهولة وهذه الخاصٌة تساعد على استغالل الوقت والجهد.
ٌمكن التحكم بها بشكل جماعً من عدد كبٌر من المستخدمٌن بمهام مختلفة وبشكل منفرد وهذا
ٌجعل المصمم قادر على تكوٌن فرٌق عمل إلدارة الموقع وتوزٌع الصالحٌات والمهام على
أعضاء الفرٌق بكل سهولة.
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 منصة مفتوحة المصدر وتتطور بسرعة مما ٌساعد فً توفٌر العدٌد من التحدٌثات الدائمة
ومزاٌا جدٌدة بشكل مستمر ومجانً.

 تقنٌات الحماٌة واألمانالمواقع االلكترونٌة أكثر حساسٌة لقضاٌا اختراق المعلومات كونها تحتوي على معلومات هامة عن
العمالء ،لذلك مهم جداً الحصول على شهادة التشفٌر) (SSLالتً تعمل على تشفٌر البٌانات التً ٌتم
نقلها.

 2.8خطة فحص الموقع بعد التطبٌق
هذه الخطة من أهم مراحل تطوٌر النظام ونجاح الموقع ،وٌتم بهذه الخطوة التؤكد من عدم وجود
أخطاء وأن الموقع ٌعمل بالشكل المثالً وأنها تعمل بالشكل الصحٌح وتتناسب مع المستخدمٌن،
وتتضمن هذه الخطة عدة خطوات:

 2.8.1الخطوة األولى







سٌتم فحص كل جزء من أجزاء الموقع بشكل منفصل بعد اتمام عملٌة التصمٌم للتؤكد من
أن كل جزء ٌعمل بالشكل الجٌد.
اختبار استقرار الموقع (قدرة الموقع على العمل).
اختبار اداء الموقع عند دخول المستخدم كطبٌب.
اختبار اداء الموقع عند دخول المستخدم كعمٌل.
اختبار الموقع عند الضغط ودخول عدد كبٌر من المستخدمٌن.

 2.8.2الخطوة الثانٌة
سٌقوم فرٌق البحث فً هذه الخطوة من التؤكد:






بان جمٌع الروابط تعمل دون اخطاء وأنها ستظهر للمستخدم بالشكل المطلوب.
من صحة الروابط الخارجٌة.
من صحة الروابط التً ٌستخدمها الزبون سواء لتسجٌل او إرسال الرسائل أو للحجز
ال ٌوجد روابط ٔتودي إلى نفس الصفحة.
القٌم المسموحة فً كل حقل.

38

 2.8.3الخطوة الثالثة
فحص االجزاء داخل الموقع ومدى ترابطها مع بعضها البعض- :
-١إمكانٌة الوصول للصفحة الرئٌسٌة من جمٌع الصفحات .
 -٢صحة بٌانات اإلدخال :عند تسجٌل الدخول بمدخالت صحٌحة ٌتم االنتقال الى صفحة المستخدم
الشخصً.
 -٣الخطؤ فً البٌانات :عند تسجٌل الدخول بمدخالت خاطئة تظهر رسالة تفٌد بوجود خطا ٔ فً
البٌانات المدخلة.

 2.8.4الخطوة الرابعة
فحص مدى قبول الموقع من قبل المستخدمٌن وسٌتم ذلك من خالل تجربته من قبل عٌنة صغٌرة من
المستخدمٌن للتؤكد من عدم وجود أخطاء وتحسٌنها ان وجدت ،سٌقوم فرٌق البحث التؤكد من مما
ٌلً:
•
•
•
•
•
•
•
•

اختبار سرعة الموقع االلكترونً باستخدام أداة " .“ page speed insights
األزرار والقوائم مالئمة لالستخدام.
اختبار فهم المستخدم لجمٌع الصفحات وإذا كان من السهل استخدامها.
اختبار مدى تجاوب الموقع مع محركات البحث وذلك باستخدام أداة " .“ sitechecker.pro
عمل النظام على العدٌد من المتصفحات ،مثل.Chrome ،Opera ،Google :
اختبار الموقع على أجهزة مختلفة وبؤنواع مختلفة.
التؤكد من عدم وجود أخطاء إمالئٌة.
التحقق من حجم الصور والخطوط واأللوان ووضعها بالشكل الصحٌح وبالحجم المناسب.

 2.8.5الخطوة الخامسة
األمان فً الموقع:






سٌقوم فرٌق البحث بالتحقق من أن نظام المعلومات ٌحمً البٌانات وٌحافظ علٌها
التؤكد من عدم إمكانٌة تسجٌل الدخول أثناء إدخال كلمة مرور خاطئة أو اسم مستخدم غٌر
صحٌح .
التؤكد من عدم إمكانٌة الوصول غٌر مصرح به إلى الصفحات.
اختبار وظائف. SSL
تحقق من اختبار  CAPTCHAباستخدام البرامج النصٌة التلقائٌة.
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 2.9اعتماد تصنٌف الموقع
 2.9.1النظام المنوي استخدامه فً بناء الموقع Content ( CMS
)Mangement System
وهً مجموعة اإلجراءات المتبعة إلدارة سٌر العمل فً بٌئة تعاونٌة ،هذه اإلجراءات إما أن تكون
ٌدوٌة او مبنٌة على الحاسوب.
البٌانات فً نظام إدارة المحتوى قد تكون أي شًء تقرٌباً ،وثائق ،أفالم ،صور ،أرقام هواتف،
أرقام خاصة ،بٌانات علمٌة ،وهكذا تستخدم نظم ادارة المحتوى عاد ًة فً التحكم فً الوثائق وترتٌبها
والتحكم بالمراجعات الموجودة منها ،فنظام إدارة المحتوى ٌزٌد رقم اإلصدار ( )Versionمع كل
تعدٌل ٌطرأ على الملف ،فالتحكم بالمراجعات هو أحد الممٌزات الرئٌسٌة لنظام إدارة المحتوى.

 2.9.2أسباب اعتماد الموقع CMS
الخدمات التً ٌقدمها النظام للمستخدم والتً تسهل عملٌة انجاز األعمال بداخل الموقع وهً :
-1إمكانٌة إنشاء وتسجٌل حسابات للمستخدمٌن هذه المٌزة رغم بساطتها وتوفٌرها إال أنها مهمة
جداً ،وتساعد على تنظٌم محتوى الموقع بشكل أفضل والوصول إلى المحتوى المطلوب بسهولة.
-2إضافة وتعدٌل المحتوى بشكل سهل ،تختلف طرق توفٌر هذه الخاصٌة من نظام الى نظام،
فؤحٌانا تكون هذه الخاصٌة ضمن البنٌة األساسٌة للنظام كما هو فً منصة .Word press
-3توفٌر واجهة للزبائن وواجهة أخرى لألطباء.
ٌ-4عد صدٌق لمحركات البحث أي انه ٌظهر بمرتبة أعلى من المواقع الثابتة (.)static

 2.10استراتٌجٌة  Social Mediaالداعمة للموقع
ٌتم إعداد استراتٌجٌة وسائل التواصل االجتماعً من خالل عدة خطوات وهً :

 .1تحدٌد األهداف التً سنحققها الشركة من استخدام sms
فً هذه الخطوة ٌتم تحدٌد األهداف المتعلقة باستخدام وسائل التواصل المناسبة وما هو المطلوب
منها  ،والهدف فً البداٌة سٌكون زٌادة الوعً حول الموقع االلكترونً وزٌادة عدد المتابعٌن للموقع
من خالل مشاركة رابط الموقع على صفحات الموقع على مواقع التواصل االجتماعً وسٌكون
المطلوب من الزبائن )  ( call to actionوبناء قاعدة تواصل مع الفئة المستهدفة تسمح للشركة
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بمحاولة معرفة أراء الزبائن حول الموقع االلكترونً والمنتجات وأٌضا تشجٌع الزبائن على التفاعل
وإبداء ا ٓ
الراء حول الموقع وما المقدمة من اجل معرفة مدى رضا الزبون عن الموقع والمنتجات
والخدمات التً ٌقدمها.

 .٢تحدٌد الفئة المستهدفة لوسائل التواصل االجتماعً للموقع االلكترونً
المرضى
-١البحاثٌٌن عن الطبٌب األفضل.
-٢المهتمٌن بصحتهم
-٣المهتمٌن باستخدام االنترنت لتسهٌل حٌاتهم
-٤المهتمٌن بتجنب وقت االنتظار داخل العٌادات الطبٌة
-٥األشخاص المتهمٌن فً متابعة اإلخبار المتعلقة بالصحة

األطباء
.1
.2
.3
.4

.5

الذٌن ٌبحثون عن زبائن جدد .
الراغبٌن بعرض خدماتهم.
أطباء ٌستخدمون االنترنت إلنجاز مهامهم.
أطباء ٌبحثون عن طرق لتنظٌم المواعٌد.
أطباء مهتمٌن فً متابعة أخبار الصحة.

 .3مواقع التواصل االجتماعً التً تم اختٌارها
سوف ٌتم استخدام المواقع التالٌة للشركة:
● موقع التواصل االجتماعً " "Facebookكونه الموقع االكثر استخدامها فً فلسطٌن حٌث ٌبلغ
معدل المستخدمٌن " "%76.6لسنة .2019
http://ipoke.co/SocialMediaOnPalestine2019.pdf
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● منصة  "Instagram":مفٌدة لنشر الصورة و عرض المعلومات األطباء ،حٌث بلغ معدل
مشتركٌن منصة " "Instagramفً فلسطٌن هً " "%45.1لسنة 2019
http://ipoke.co/SocialMediaOnPalestine2019.pdf

● منصة  "YouTube":هناك فئة من الزبائن ال ٌمتلكون المعرفة الكافٌة الستخدام المنصة فً
أولى مراحل انطالقها فٌمكن استخدام منصة " "YouTubeللمساعدة فً ذلك باإلضافة لنشر
فٌدٌوهات عن بعض األطباء و عملٌاتهم الناجحة.

-٤األسالٌب والطرق المتبعة لقٌاس األداء ((KPI
 معدل (CTR):حٌث ٌتم تقسٌم عدد الضغطات التً تحصٌها منشورات الصفحات على عدد
المشاهدات التً تم مشاهدتها لٌتم بذلك تمٌز عدد األفراد الذٌن تفاعلوا مع المقاالت من عدد
األفراد الذٌن شاهدوا اإلعالن.
 كمٌات الوصول ): (Reachتحدٌد كمٌة الوصول لكل مشاركة فً الصفحات من كافة
المعجبٌن لمعرفة نسبة التفاعل التً تجدٌها المشاركات.

 2.11خطة بناء المحتوى ()Content Lead Gen
ٌمكن جلب الزبائن إلى الموقع االلكترونً بالعدٌد من الطرق المجانٌة وهذا ٌعتمد على ظهور
الموقع فً نتائج البحث األولى وتفوقه على المواقع المنافسة أو المواقع التً تستخدم الكلمات
المفتاحٌة.

المدونات
تعد المدونات أحد أهم األمور التً تساعد الموقع للظهور فً النتائج األولى لمحرك البحث بشكل
خاص وبشكل عام تعد جاذبة لزبائن من خالل استخدام المحتوى والكلمات المفتاحٌة الفرٌدة التً من
خاللها سٌتم تحوٌل الزبائن للموقع المنوي عمله ،ومن فوائدها أنها مجانٌة أٌضا تمكن جذب الزبائن
بؤقل التكالٌف.
لذلك سٌتم عمل مدونة تحتوي على هذه األمور:

Updates -1
ٌحتوي هذا القسم على التحدٌثات التً ٌمكن أن ٌقوم بها فرٌق العمل إلشراك الزبون فً عملٌة
اتخاذ القرار.

Success stories -2
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تخصٌص بعض المحتوى لقصص نجاح أطباء نجحوا فً إجراء عملٌات معقدة.

Call to action -3
سٌتم وضع  call to actionفً نهاٌة كل صفحة لالستفادة من الزائر.

 -4خدمة RSS
وهً خدمة توصل لزبائن الموقع آخر تحدٌثات محتوى الموقع فور حدوثها مثال :عناوٌن األخبار
الرئٌسٌة ،محتوٌات المدونة.

أ .أمور ٌجب توفرها فً الموقع والمدونة
 سهولة االستخدامإذا كان الموقع سهل االستخدام ٌصبح أداة سهلة العمل وفعالة فً مساعدة الزائر فً العثور على
المعلومات التً ٌرٌدها.
 سرعة الموقعال شًء ٌحبط المستخدمٌن أكثر من بطًء تحمٌل صفحات الوٌب حٌث جعلت شركة قوقل السرعة
عامل أساسً فً خوارزمٌة البحث ،أي ان المواقع البطٌئة تحصل على نتائج ضعٌفة لذلك سٌقوم
فرٌق البحث باالهتمام فً سرعة فتح الموقع وصفحاته.

 تصمٌم الموقع مالئم للهواتف المحمولةسٌتم تصمٌم الموقع للتجاوب مع التقنٌات المتنوعة سواء كان الزبائن ٌستخدمون الهاتف او
الحاسوب او أي أداه أخرى ،سٌقوم فرٌق العمل على جعل الموقع متالئم مع أحجام الشاشات
المختلفة.

 مربع بحث ذكًقام فرٌق البحث بتوفٌر مربع بحث سرٌع وذكً ٌقدم اقتراحات للزبائن  ,وذلك بهدف تسهٌل عملٌة
وصول الزبائن لهدفهم .

ب .تحسٌن محرك البحث





.Being SEO-friendly
 Title tagsفً كل الصفحات.
 Meta description tagsفً كل الصفحات.
 Header contentفً كل الصفحات.
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 Body content فً كل الصفحات.
.Clean URL 
.Content management system 

• الكلمات المفتاحٌة
قام فرٌق البحث بتحدٌد الكلمات المفتاحٌة التً سٌستخدمها الزبائن للبحث عن الموقع للحصول على
الخدمات  ,سٌتم تضٌق نطاق التركٌز على الكلمات المفتاحٌة التً احتمالٌة استخدامها أكثر ستكون
هذه الكلمات لدٌها القدرة على المنافسة لظهور فً المواقع األولى فً محرك البحث.

• Sitemap
عند انتهاء فرٌق البحث من الكلمات المفتاحٌة سٌتم إنشاء ملف  sitemapبالتفصٌل ،فً كل
صفحة من موقع الوٌب ،سٌضمن  sitemapعدم وجود مشاكل أي انه ال ٌوجد تداخل بٌن الكلمات
المفتاحٌة.

• Custom title tags
سٌحرص فرٌق البحث على ان تكون العناوٌن فردٌة لكل صفحة من صفحات الوٌب وتتضمن
الكلمة الرئٌسٌة المستهدفة المناسبة وتلبٌة طلبات الفئة المستهدفة.

• Body content
ٌجب ان ٌستوفً محتوى موقع الوٌب العدٌد من معاٌٌر الجودة لزٌادة زٌارة الزبائن للموقع
واستقطاب الزبائن الجدد باإلضافة إلى ذلك تحسٌن محركات البحث مع توفر المعاٌٌر التالٌة:
المالئمةٌ :جب ان ٌكون المحتوى مالئما للفئة المستهدفة من حٌث الموضوع واألسلوب.
اإلقناع :سٌقوم فرٌق البحث بإنشاء محتوى بشكل احترافً قادر من خالله على إقناع العمٌل لمتابعة
القراءة وشراء خدمات الموقع.
الفائدة :سٌكون المحتوى المعروض فً الصفحات مفٌد للزبائن سواء حل مشاكلهم او غٌرها.

جConversion .
Call to action 
سٌقوم فرٌق البحث بوضع  call to actionالذي ٌحث الزبائن على الحجز.
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 القوائم الرئٌسٌة فً الموقع
سٌقوم فرٌق البحث باختٌار القوائم التً تناسب الموقع ووضعها فً الصفحة الرئٌسٌة للموقع حتى
تجعل استخدام الموقع سهل ومالئم للزبائن.

 معلومات االتصال والتواصل
سٌقوم فرٌق البحث بوضع روابط التواصل االجتماعً مع وجود حقل لدردشة اون الٌن على
الموقع لتسهٌل الوصول إلى المعلومات والرد على استفسارات الزبائن.

Landing page 
االهتمام بكل صفحة من صفحات الموقع كؤنها صفحة  landing pageالتً سوف تظهر للزبون.
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الفصل الثالث

 3.1المقدمة
 3.2خطة حجز و استضافة الموقع

 3.3الخطوات المتبعة فً تحضٌر وحجز الموقع
االلكترونً
 3.4نوع الموقع المنوي العمل علٌه
 3.5مبررات استخدام المساحة
 3.6اسم النطاق ومبررات استخدامه
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 3.1المقدمة
ٌحتوي هذا الفصل على الخطوات المتبعة فً عملٌة نطاق ومساحة الموقع االلكترونً  ،كون هذه
العناصر مهمة لتشغٌل الموقع االلكترونً واتاحته لجمهور الزبائن وتحدٌد نوع الموقع االلكترونً
وسبب اختٌار هذا النوع  ،ومن ثم تحدٌد ما هو النطاق الذي تم االتفاق على اختٌاره للموقع
االلكترونً.

3.2خطة حجز و استضافة الموقع
سٌتم تحضٌر المتطلبات لحجز موقع و هً :الفٌزا كارد ،جهاز حاسوب ،ومن ثم الدخول الى الموقع
 Go daddyلحجز  TLD : comحٌث أنها معتمدة من قبل منظمة االٌكان العالمٌة لتسجٌل
النطاقات ،وتنشؤ نسخة احتٌاطٌة ،و فٌها حسابات  FTBغٌر محدودة.

 3.3الخطوات المتبعة فً التحضٌر و حجز الموقع االلكترونً
Go daddy
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 3.4نوع الموقع
الموقع المنوي العمل علٌه موقع  Rating and Reviewوسٌتم تصمٌم الموقع من خالل منصة
 WordPressحٌث أن هذه المنصة مجانٌة وسهلة االستخدام وتوفر قوالب متنوعة واحترافٌة
وتساعد على استغالل الوقت والجهد وٌمكن التحكم بها بشكل جماعً وهً منصة مفتوحة المصدر
وتتطور بسرعة.

 3.5مبررات استخدام المساحة
تم البحث عن أفضل شركات االستضافة التً تقدم الجودة والسعر األفضل وبعد عملٌة البحث تم
اختٌار شركة "  " godaddyكونها من الشركات الرائدة فً هذا المجال وباألخص فً العروض
التً تقدمها وفً مواصفات االستضافة ذات الجودة العالٌة ،باإلضافة لتجربتها مسبقا وبالتالً
التجربة تحكم علٌها باألفضلٌة:

بعض التصفح على بكجات/الحزم تم اختٌار حزمة  Ultimateلعدة أسباب:
.1
.2
.3
.4

تقدم شهادة  SSLمجانٌة خالل فترة الحجز.
المساحة غٌر محدودة وذلك بسبب الحاجة الى مساحة كبٌرة لتخزٌن بٌانات العمالء.
اٌمٌل تجاري مجانً لمدة سنة.
عدد الزوار غٌر محدود.
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 .5امكانٌة عمل نسخة احتٌاطٌة من خالل ضغطة زر واحدة.
 .6توفٌر اسم مجانً مع خطة الحجز.

 3.6اسم النطاق و مبررات اختٌاره
 - Tbebi.comطبٌبً
 .1له عالقة بالخدمات التً ٌقدمها الموقع.
 .2قصٌر سهل التذكر والحفظ.
 .3سهل الكتابة.
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الفصل الرابع

 4.1المقدمة
 4.2أفراد العمل و دور كل فرد منهم و مبررات اختٌارهم
4.3خطة التكالٌف و السعر مفصالً لكل البنود الواردة فٌها
 4.4المقترح االولً للموقع Personalبصٌغة رسمٌة
 4.5تحدٌد النقاط المهمة فً فترة عمل المشروع
 4.6تحدٌد  web metricsالتً سٌتم اعتمادها فً نهاٌة تطبٌق
المشروع
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 4.1مقدمة
سٌتم فً هذا الفصل التحضٌر لعمل المشروع وذلك بتحدٌد المهام لكل فرد فً المشروع ومن ثم
تحدٌد خطة التكلفة بالتفصٌل ،والبدء بالعمل على تحضٌر خطة المشروع بصٌغتها الرسمٌة
" ،”proposalومن ثم تحدٌد الفترة لعمر المشروع والتً تشمل الفترات الزمنٌة التً ٌتم فٌها انجاز
العمل على المشروع وتارٌخ تسلٌم كل جزء ،وفً النهاٌة ٌتم قٌاس أداء الموقع االلكترونً " Web
 "Metricsوالتً ٌتم تتبعها عبر األداة الشهٌرة لشركة " "Googleوهً "Google analytics”.

 4.2أفراد العمل و دور كل فرد منهم و مبررات اختٌارهم
ٌتكون فرٌق العمل من  4طلبة بتخصص تسوٌق الكترونً وفٌما ٌلً اسم كل طالب ودوره األساسً
فً المشروع باإلضافة الى المبررات:

اسم الطالب
منار الزغٌر

مً مواس
هاشم طهبوب

منجد العدرة

مبررات اختٌارهم
دور كل فرد
 مهارة جمع البٌانات امتالك مهارة جمع البٌانات
 االشراف على الموقع واالشراف ومهارة استخدام
و التطبٌق
لتعدٌل
Premier
 التعدٌل
على الفٌدٌوهات
الفٌدٌوهات
 ادارة العالقات العامة خبرة سابقة فً االشراف
 االشراف على مواقع على مواقع التواصل
التواصل االجتماعً االجتماعً وامتالك مهارة
التدقٌق فً البٌانات
 تدقٌق البٌانات
استخدام خبرة سابقة فً استخدام
 مهارة
ومهارة
wordpress
wordpress
إنشاء محتوى وتحلٌل
 إنشاء محتوى
البٌانات
 تحلٌل البٌانات
الصور خبرة سابقة فً البرامج
 معالجة
الخاصة فً معالجة الصور
وتصمٌمها
 بناء وتصمٌم الموقع وامتالك مهارة فً بناء
وتصمٌم الموقع
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 4.3خطة التكالٌف و السعر مفصالً لكل البنود الواردة فٌها
تكالٌف انشاء الموقع
Domain
Host
SSL
Plugins

= .com
 105$سنوٌا ً
 25$سنوٌا ً
 50$سنوٌا ً

تكالٌف التروٌج واالعالنات
Facebook
Instagram
Google

 20$أسبوعٌا ً
 30$أسبوعٌا ً
 25$أسبوعٌا ً

 3$سنوٌا ً

اجمالً التكالٌف = تكالٌف انشاء الموقع  +تكالٌف التروٌج واالعالنات
= 75 + 183
= 258
 4.4المقترح األولً للموقع  Proposalبصٌغة رسمٌة
 4.4.1لمحة عن الموقع االلكترونً
موقع ٌ tbebi.comعمل على تقدٌم خدمات متعددة فً المجال الطبً ،حٌث ٌكون دور الموقع
االلكترونً وسٌط بٌن المرضى واالطباء.
ٌقدم الموقع االلكترونً  :الحجز ،التقٌٌم ،اخر االخبار الصحٌة.

 4.4.2معلومات االتصال
العنوان  :الخلٌل  -فلسطٌن.
برٌد الكترونًinfo@tbebi.com :
رقم الشركة0598209593 :
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 4.4.3رؤٌة الشركة
ان ٌكون موقع طبٌبً النموذج األفضل فً تقدٌم أعلى مستوى من الخدمات الطبٌة وفق أحدث
المواصفات والمعاٌٌر الدولٌة لجمٌع مرضانا بمهنٌة ومحبة واحترام.

 4.4.4رسالة الشركة
تقدٌم خدمات طبٌة فً فلسطٌن من خالل الموقع االلكترونً الذي ٌعمل على ربط زبائننا االطباء
المختصٌن بـ(المرضى)  ،و ذلك لتسهٌل عملٌة البحث عن الطبٌب األفضل و األقرب من قبل
المرٌض.

 4.4.5وصف المشروع أو نٌته
ٌقدم الموقع مجموعة من الخدمات الطبٌة وهً الحجز المسبق حٌث ٌم ّكن الموقع االلكترونً
المستخدم الحجز عند الطبٌب المناسب للحالة المرضٌة و اختٌار الطبٌب على اساس الموقع
الجغرافً و التقٌٌمات السابقة له من المستخدمٌن على الموقع .

 4.4.6وصف المشروع – التصمٌم
 .١السرعة فً االداء و تحمٌل صفحات الموقع .
 .٢تقلٌل استٌراد شفرة استٌراد  JavaScriptمن المصادر الخارجٌة التً تحتاج الى وقت عند
تحمٌل الصفحة.
 .٣موقع الكترونً متوافق مع كافة الشاشات.
 .٤خطوط و كلمات واضحة للجمٌع و الوان مرٌحة للعٌن.
 .٥سهولة التعامل مع الموقع االلكترونً ،لغة واضحة و مفهومة للجمٌع.
 .٦سرعة وصول الزبائن الى هدفهم فً اقل وقت ممكن.
 .٧موقع الكترونً ٌعمل على كافة المتصفحات بدون استثناء و االعتماد على خاصٌة cache
.memory
ٌ .٨عمل الموقع على اجهزة مختلفة و بؤنواع مختلفة.
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 .٩حجز  serverقرٌب على مكان العمالء.

 4.4.7وصف المشروع – البرمجة
ال ٌحتاج المشروع فً بداٌاته كثٌرا الى البرمجة  ،كونه مبنً على منصة الكترونٌة توفر الحاجة
لمبرمجٌن و هً "  " wordpressوقد نحتاج فً البداٌة بعض التعدٌالت البرمجٌة وٌمكن االعتماد
على أعضاء الفرٌق فً ذلك  ،فً المستقبل سٌكون هناك حاجة كبٌرة المبرمجٌن

 4.4.8االسم و البرٌد االلكترونً و معلومات االتصال لفرٌق العمل
االسم األول
منار
مً
هاشم
منجد

االسم األخٌر
الزغٌر
مواس
طهبوب
العدرة

رقم الهاتف
البرٌد االلكترونً
0568223148 manar@tbebi.com
0569360640
may@tbebi.com
0598209593 hashem@tbebi.com
0569968161 monjed@tbebi.com

 4.4.9االسلوب المفضل لالتصال
ٌفضل اعضاء فرٌق هذا المشروع التواصل معهم من خالل البرٌد االلكترونً ومن خالل المكالمات
الهاتفٌة واالجتماعات عند الضرورة.

 4.5تحدٌد النقاط المهمة فً فترة عمل المشروع







فترة االجتماعات و التخطٌط االولً – ()2/1
انشاء المحتوى – ()2/15
تطوٌر الواجهة االمامٌة – ()3/1
اختبار الموقع و ضمان الجودة – ()4/15
المراجعة النهائٌة – ()4/20
تسلٌم المشروع – ()5/16

 4.6تحدٌد ( )Web metricsالتً سٌتم اعتمادها فً نهاٌة تطبٌق المشروع
Page views .1
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هو مإشر ٌظهر عدد الزوار للصفحة .
Referral .2
ٌقوم بتحدٌد المصادر التً ٌؤتً منها الزائرٌن للموقع
Top keyword .3
الكلمات المفتاحٌة األكثر استخداما ً من قبل الزوار فً البحث
Top search engine .4
تحدٌد أكثر المتصفحات استخداما ً فً تصفح الموقع
Exit page .5
الصفحات التً ٌغادرها المستخدمٌن
Sessions .6
و هً الفترة التً ٌبقى فٌها الزوار داخل الموقع
Traffic source .7
تحدٌد هل كافة الزٌارات التً تؤتً للموقع من فلسطٌن أو من دول أخرى  ،و هل الزوار من الفئة
المستهدفة أم ال  ،هل دولة الزوار هً الفئة المستهدفة أم ال
Top page .8
تحدٌد الصفحات األكثر استخداما ً فً الموقع
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 5.1المقدمة
تم فً هذا الفصل توضٌح فكرة المشروع والحاجة السوقٌة التً ٌحققها من ثم النظر الى المقومات
الداعمة والتً ٌرتكز نجاح المشروع علٌها وتوضٌحها وفً األخٌر تم توضٌح أهمٌة المشروع .
سوف ٌتم التركٌز فً الفصل الثانً على دراسة السوق والمنافسٌن والفئة المستهدفة وبناء
االستراتٌجٌات التسوٌقٌة وتحدٌد التقنٌات والتكنولوجٌا المستخدمة فً الموقع ومن ثم النظر الى
المإشرات التً سوف تستخدم لعملٌة قٌاس أداء الموقع .

 5.2خرٌطة الموقع sitemap

الصفحة الرئٌسٌة
تواصل معنا
من نحن
الملف الشخصً
 5.3وضع خطة بناء المحتوى و تجهٌزه حسب استراتٌجٌة ROT
استراتٌجٌة )  : ( Redundant , outdated , Trivial ) : ( ROTتنص هذه االستراتٌجٌة على أن
هناك ثالث أسس ٌجب أن ٌبنً علٌها محتوى الموقع  ،وهً :
 .1أال ٌكون هناك نفس المحتوى فً صفحات مختلفة (تجنب تكرار نفس المحتوى ) .
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 .2أن تكون المعلومات  ،األخبار  ،االحصائٌات وغٌرها من المحتوى حدٌث ومتجدد باستمرار .
 .3أن ٌكون المحتوى مهم و غٌر سخٌف .
ونظرا ألهمٌة المحتوى فً الموقع االلكترونً عمل فرٌق المشروع على صٌاغة استراتٌجٌة
المحتوى من اجل التؤكد من وضع الخطة بالشكل الصحٌح باالعتماد على الخطوات التالٌة :

 .4تحدٌد الهدف من المحتوى
فبعد أن قام الفرٌق بتحدٌد الفئة المستهدفة  ،عمل على وضع األهداف بنوعٌها األساسٌة
والثانوٌة  ،وتسعى هذه األهداف إلى بناء قاعدة جماهٌرٌة لهذا الموقع وجذب الزبائن المحتملٌن.

 .4صٌاغة األهداف بطرٌقة سهلة وقابلة للتحقٌق والقٌاس والتركٌز على أهم
األهداف حسب أولوٌتها بالنسبة للمشروع والفرٌق.
 .4اختٌار نوع المحتوى
فً هذه الخطوة ٌجب اختٌار النوع المناسب من المحتوى الذي ٌتناسب مع الفئة المستهدفة .
ولهذا  ،فقد تم طرح تساإالت تعبر عن الزبائن على النحو التالً :
 هل ٌفضل الزبائن متابعة الفٌدٌو أم الصور ؟ هل ٌملكون الوقت للقراءة ؟هذه األسئلة ستساعد فً الوصول الى نوع المحتوى المناسب  ،بعد القٌام بجمع المعلومات .
وقد تبٌن من إجابات هذه األسئلة  ،أن المحتوى األمثل سٌكون مزٌج ما بٌن الصور والنصوص
الضمان مالئمة المحتوى مع الفئة المستهدفة .

 .5تجهٌز المحتوى
النسبة األكبر من المحتوى هً عبارة معلومات خاصة عن األطباء  ،وبالتالً تم تجهٌز مستند
ٌتضمن اسم كل طبٌب تتبعه المعلومات الخاصة به والتً تتضمن العنوان و التقٌٌم و معلومات
االتصال .

 .6التروٌج للمحتوى
تتطلب هذه المرحلة وصول المحتوى الذي تم وضعه والتخطٌط له الى فئة معٌنة  ،وهً الفئة
التً تم استهدافها  ،لتحدٌد رغباتها بشكل مسبق  ،وبعد ذلك سٌكون الفرٌق لدٌه القدرة على
مالحظة األثر بعد نشر المحتوى فً األماكن واألوقات المناسبة للفئة المستهدفة  ،حٌث تم
التركٌز على وسائل التواصل االجتماعً فً نشر المحتوى نظرا ألهمٌتها ولكونها األكثر
استخداما فً الوقت الحالً لألغراض التروٌجٌة .
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 5.4خطة الكلمات المفتاحٌة  keywordالمستخدم فً مختلف أقسام الموقع
الكلمات المفتاحٌة
طبٌب  ،طبٌبً  ،دكتور  ،مرٌض  ،دكتور عٌون  ،دكتور اسنان  ،دكتور جلد  ،أشطر دكتور ،
دكتور شاطر  ،احسن دكتور  ،دكتورة  ،اشطر دكتورة  ،احسن دكتورة  ،دكتور عظام  ،دكتور فً
الضفة  ،دكتورة فً الضفة  ،تجربة المرضى  ،عنوان الدكتور  ،دكتور باطنً  ،دكتور نسا ًٌٔ ،
دكتورة نسا ٌٌٔة  ،الصحة  ،أعصاب  ،أمراض  ،مرض
Doctors, doctor, tbebi , tabibe , tabebe , tabiby , tbebe , Dentist , dentist,
dermatologist , Orthopedic doctor , best doctor

 5.5خطة المستندات و الوثائق و كٌفٌة تتبعها

 5.6خطة تصمٌم الموقع باستخدام عناصر محرك البحث األمثل SEO
لقد اعتمدنا على عدة نقاط فً تصمٌم الموقع لظهور الموقع فً نتائج البحث األولى على محركات
البحث :

 5.6.1تصمٌم الموقع داخلٌا ً و تهٌئته لمحركات البحث )(On The Page
 .1عملنا على وضع عناوٌن جذابة و كتابة محتوى مناسب غنً بالمعلومات و إضافة الكلمات
المفتاحٌة التً تبحث عنها الفئة المستهدفة  ،باإلضافة إلى استخدام الصور و الفٌدٌوهات لجعل
الموقع أكثر حٌوٌة .
 .٢اضافة  Alt text , title , caption , Descriptionلكل صورة  ،و استخدام صور ذات
امتداد  JPEGو ذلك ألنها صغٌرة الحجم و ذات جودة عالٌة .
 .3تصمٌم الموقع بطرٌقة تتناسب مع جمٌع الشاشات و األجهزة المختلفة .
 .4إضافة شهادة تشفٌر البٌانات . SSL
 .5إضافة  Faviconبجمٌع األحجام لتتناسب مع جمٌع األجهزة .
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 . 6رفع الفٌدٌوهات المستخدمة فً الموقع على منصة الٌوتٌوب الخاصة بالموقع و ذلك لزٌادة
السرعة فً الموقع .

 5.6.2تهٌئة الموقع خارجٌا ُ لمحركات البحث )(Out The Page
 .1نشر الموقع االلكترونً الخاص بنا بالمواقع االلكترونٌة المشابهة
 .2إضافة ازرار المشاركة على مواقع التواصل االجتماعً لتشجٌع الزبائن على مشاركة الصور و
المعلومات فً صفحاتهم .
 .3تشجٌع المواقع األخرى على اإلشارة للموقع االلكترونً الخاص بنا و ذلك بوضع الرابط
الخاص بموقعنا داخل مواقعهم .

 5.7تصمٌم واجهات الموقع المختلفة ) UX-Design ( user experience
تجربة المستخدم
تهدف ٕالى تحسٌن تفاعل المستخدم ( الفئة المستهدفة ) مع الموقع االلكترونً من خالل تحسٌن
البحث  ،واختٌار التصمٌم الخاص بالموقع والذي ٌتصف بسهولة االستخدام والبساطة .

عمل الفرٌق على تطوٌر تجربة المستخدم من خالل اتباع استراتٌجٌة خاصة بالمحتوى والشكل
العام للموقع لتقدٌمه بالشكل األنسب لالستخدام من قبل الزوار  ،حٌث تم البدء بتحلٌل الفئة
المستهدفة وتحدٌد رغباتها ومتطلباتها من حٌث السهولة فً التعامل مع الموقع والشكل الخارجً ،
ودرجة ثراء وغنى المحتوى  ،ووضع خطة لتلبٌة هذه االحتٌاجات بالشكل األمثل من خالل اختٌار
التصمٌم األكثر مالئمة مع متطلباتهم وتطوٌر العالمة التجارٌة الخاصة بالموقع .

كما وقام الفرٌق بعد تجهٌز الموقع بوضع دلٌل للمستخدم والذي ٌوضح طرٌقة التسجٌل واستخدام
الموقع  ،بالرغم من أن الموقع سهل االستخدام بشهادة بعض مستخدمً الموقع قبل إطالقه ولحظة
وصول الزوار الى الموقع  ،هً نقطة البداٌة لتجربة المستخدم بما تتضمنه من تفاعل  ،والتركٌز
على هذه النقاط ٌعمل على زٌادة وتحسٌن رضا ووالء زوار موقعنا االلكترونً .

وتم التركٌز فً تصمٌم الموقع على التؤكد من عمل جمٌع الصفحات بالشكل المطلوب  ،باإلضافة
إلى توفٌر البٌانات كافة والمعلومات التً ٌمكن أن ٌحتاجها الزائر  ،باالٕضافة إلى تمكٌن وصوله
إلى أي صفحة أخرى بشكل سهل .
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 6.1المقدمة
سٌتضمن هذا الفصل شرح حول الموقع االلكترونً من حٌث االعدادات المطلوبة لتشغٌل الموقع
االلكترونً وجعله متاح للعمل  ،ومن ثم التطرق الى خطوات تحمٌل الموقع االلكترونً من لحظة
دخول المستخدمٌن الٌه وانتهاء بتحولهم ألعضاء فً الموقع االلكترونً ووصولهم لهدفهم المرغوب
سٌتم العمل على انشاء حملة تروٌجٌة للموقع االلكترونً الستقطاب الزبائن والعمل على تحدٌد
سلوك المستخدمٌن داخل الموقع االلكترونً من حٌث الصفحات األكثر دخوال والصفحات التً تلقی
زٌارات قلٌلة  ،و تحدٌد سلوكٌات الزبائن داخل الصفحة الواحدة .

 6.2وصف االعدادات المطلوبة لتشغٌل الموقع الجدٌد
 اسم النطاق
هو نظام عام ٌخزن معلومات تتعلق بؤسماء نطاقات االنترنت فً قاعدة البٌانات الالمركزٌة على
االنترنت  ،من خالل اسم النطاق ٌتم ربط الموقع واسم النطاق وذلك من خالل عنوان  IPالمرتبط
بذلك النطاق.

Host 
هً مساحة تخزٌنٌة ٌتم استخدامها لحفظ بٌانات الموقع على سٌرفرات متخصصة تعمل على مدار
الساعة .7/24

 برنامج بناء الموقع
قام فرٌق البحث باختٌار منصة  word pressلبناء الموقع ،لعدة أسباب :
 .1لدٌنا خبرة عملٌة مسبقة باستخدام هذه المنصة.
 .2تعد أكثر المنصات الشائعة لبناء المواقع.
 .3منصة مجانٌة.
Google analytics 
وهً خدمة مجانٌة مقدمة من جوجل تعمل على تعقب الموقع و تقدٌم تقارٌر حول حركة الموقع و
ٌتم استخدام هذه األداة لتحلٌل البٌانات من اجل تطوٌر الموقع و المساعدة على فهم زوار الموقع و
تحلٌل الفئة المستهدفة.

 الصور
سٌتم استخدام الصور بصٌغة  JPEGذات جودة عالٌة وسبب استخدام هذه الصٌغة من الصور هو
مساحتها القلٌلة حتى ال تشكل ضغط على الموقع.
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 الشعار
ٌعد استخدام الشعار من أفضل الطرق للمساعدة فً انشاء العالمة التجارٌة وموقع الوٌب حٌث قام
فرٌق البحث بتصمٌم شعار خاص بالموقع وتم عرضه على أكثر من مختص لفحص الشعار وكذلك
مجموعة متنوعة من العمالء  ،حٌث كانت الردود إٌجابٌة وتم استخدامه فً الموقع االلكترونً
ومواقع التواصل االجتماعً المختلفة.
وسٌتم ادخال الشعار على موقع  faviconلتتم معالجته بما ٌتناسب مع جمٌع أجهزة العرض.

 6.3وصف خطوات تحمٌل الموقع





تصدٌر قاعدة البٌانات الخاصة من الخادم المحلً  ،و فً هذه الخطوة سنقوم بتصدٌر قاعدة
بٌانات  word pressالستخدام .DHP
تحمٌل ملفات  Word pressالى الموقع المباشر  ،و فً هذه الخطوة سٌتم نقل جمٌع ملفات
الموقع الى الخادم  ،سنحتاج الى  phpMyAdminلتحمٌل الملفات على الموقع.
انشاء قاعدة بٌانات .MySQL
انشاء حساب .Google Search

 6.4تنفٌذ خطة تروٌجٌة
 بعد االنتهاء من تصمٌم الموقع قام الفرٌق بتطبٌق الخطة التروٌجٌة الموضحة مسبقا ً والتً
بهدفها تعرٌف الفئة المستهدفة بالموقع االلكترونً و الخدمات التً ٌقدمها و طبٌعة عمل
الموقع ،وقرر فرٌق العمل التواجد على المنصات االتٌة  :فٌس بوك  ،انستجرام ٌ ،وتٌوب .
وسٌتم نشر الصور و النصوص و مقاطع الفٌدٌو على هذه المنصات لتعرٌف الجمهور
بالموقع االلكترونً .

 تنفٌذ الخطة التروٌجٌة  ،حٌث قام فرٌق البحث بتنفٌذ الخطة التروٌجٌة على مرحلتٌن ،
وكانت كالتالً :
 .4التسوٌق المباشر
حٌث قمنا بزٌارة الفئة المستهدفة (األطباء) بشكل فٌزٌائً لعرض الخدمة و آلٌة عمل
الموقع له.
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 .4التسوٌق من خالل منصات التواصل االجتماعً







اإلعالنات على موقع  ، Facebookقمنا باستخدام أداة Facebook ads manager
من اجل نشر اإلعالنات كما كان مخطط له مسبقاً.
اإلعالنات على موقع  ، Instagramقمنا بعمل منشورات واعالنات على موقع
 Instagramلعرض صور الموقع االلكترونً و آلٌة عمله لتشجٌع الفئة المستهدفة
على زٌارة الموقع و استخدام الخدمة او تجربتها.
استخدام منصة  ، YouTubeبعد قٌامنا بإنشاء قناة الٌوتٌوب ستقوم بنشر فٌدٌوهات
تعرٌفٌة عن الموقع و كٌفٌة استخدامه.
اإلعالنات على  ، Google adsسٌتم استخدام منصة  Google adsإلنشاء إعالنات
 display adsمن اجل تعرٌف الفئة المستهدفة بالخدمة  ،و استخدام search ads
لٌظهر الموقع فً عملٌات البحث األولى عند بحث المستخدمٌن عن احد الكلمات
المفتاحٌة التً تم تحدٌدها مسبقاً.

 6.5تقٌٌم أداء الموقع
لقد استخدمنا منصة  Google analyticsلتحلٌل أداء الموقع :

 .1عدد زوار الصفحة .page views
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 .2المصادر التً ٌاتً منها الزائرٌن للموقع.

 .3المتصفحات االكثر استخداما من قبل الزوار.
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 .4الصفحات التً غادر منها المستخدمٌن.

 .5تحدٌد الصفحات االكثر استخداما فً الموقع .top page

 .6الصفحة التً ٌبقى فٌها الزوار أطول وقت .page session
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-7تحدٌد اماكن التً تاتً منها الزٌارات traffic source
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 7.1المقدمة
بعد انتهاء أعضاء المشروع من بناء الموقع االلكترونً و تشغٌله  ،تم التوصل الى مجموعة من
النتائج و التوصٌات التً تإدي الى تحسٌن أداء الموقع االلكترونً و بناء سمعة و صورة ذهنٌة
جٌدة فً اذهان الزبائن .

 7.2االستنتاجات
قام الفرٌق فً البداٌة بتجهٌز استبٌان من أجل الحصول على بعض النتائج لوضع األهداف العامة
لالنطالق منها  ،و قد توصل إلى األفكار العامة لهذا المشروع و التً تم االنطالق منها و تطوٌرها
حتى وصلت الى ما هً علٌه اآلن  ،فقد كانت نتائج االستبٌان أساسٌة لما لها مندور كبٌر فً تحدٌد
آلٌة و طرٌقة تنفٌذ المشروع من خالل تحدٌد الفئة المستهدفة و متطلباتها و أهمٌة هذا المشروع
بالنسبة لها

 7.3التوصٌات
خرج فرٌق المشروع بعد االنتهاء منه بعدة توصٌات  ،تتمثل فً :

ضرورة التطوٌر المستمر فً هذا المشروع  ،ألن هكذا نوع من المشارٌع ٌتطلب تطوٌر مستمر
واستخدام أحدث التقنٌات التكنولوجٌة بما ٌتناسب مع احتٌاجات ورغبات الفئة المستهدفة بشكل
متزامن وبدون هذه التطوٌرات ٌعتبر المشروع قدٌم وغٌر مالئم للوقت الراهن .

من الضروري جدا البقاء على االطالع بجمٌع األمور والتطورات والتغٌرات التً تحدث.

متابعة الجمهور المستهدف  ،والتخطٌط بشكل محكم من أجل تجنب المشاكل التً قد تحدث
باختالف تؤثٌرها على المشروع .

71

من الضروري جمع المعلومات الالزمة التً تخص المشروع من الناحٌة القانونٌة  ،والتؤكد من
وجود متطلبات قٌام المشروع قبل المباشرة به لتجنب أي تعطل  ،أو توقف  ،أو حتى انحراف فً
المسار .

ٌجب ترتٌب أولوٌات الموقع واتخاذ القرارات األهم والتً تعمل على نجاح وتطور المشروع .
فمثال  :ضرورة وضع وتجهٌز خطة للعمالء المحتملٌن وادارة العالقة معهم وذلك لوجود احتمال
لتحولهم فً اي وقت الى زبائن فً الموقع وبالتالً ٌجب وضع آلٌات تعمل على تشجٌعهم لدخول
الموقع من خالل تقدٌم محتوي ٌعمل على جذبهم .

من المهم جدا التفكٌر فً المستقبل  ،واألخذ بعٌن االعتبار كٌف سٌكون الموقع االلكترونً بعد
تجهٌزه وإطالقه من أجل تصور عملٌة إدارة الموقع والتحضٌر لها مسبقا  ،ومن الضروري األخذ
بعٌن االعتبار الطرٌقة التً ٌفكر فٌها الزوار للموقع عند اجراء أي تعدٌالت او تطوٌرات فٌه .

 7.4خطط تطوٌرٌة للمستقبل
خطط تطوٌرٌة فً المستقبل :

بناء تطبٌق للهواتف من نوع "  " Androidو "  " IOSبحٌث ٌكون التطبٌق متاح لالطباء
والمرضى بواجهتٌن مختلفتٌن .

و أضافة طرٌقة الدفع باستخدام "  ، " Mobile Walletفشركات االتصاالت الفلسطٌنٌة ال تزال
تعمل على اتاحة هذه المٌزة للجمٌع .

توسٌع الموقع االلكترونً للوطن العربً كافه و العالم .

اضافة اللغة العربٌة الى جانب اللغة االنجلٌزٌة فً الموقع االلكترونً.
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جعل الموقع االلكترونً أمن جدا للحفاظ على سرٌة وخصوصٌة معلومات المستخدمٌن من خالل
استخدام خاصٌة أمان المواقع والتً تقدمها شركة جوجل للحفاظ على معلومات زوار الموقع
ومستخدمٌه .

توسٌع القاعدة الجماهٌرٌة  ،وتوسٌع نطاق المشروع  ،لٌشمل االطباء فً مناطق فلسطٌن كاقة ،
ولربما اٌضا التوسع والعمل فً الدول المجاورة مثل األردن فً حال نجاح الموقع والوصول الى
األهداف المخطط لها مسبقا .

إحدى الخطط المستقبلٌة الهامة هً ربط جمٌع األطباء فً فلسطٌن بموقعنا االلكترونً من أجل
تقلٌل العبء على المرضى وتمكٌنهم من الحصول على المساعدة بؤبسط الطرق وأسرعها وفً أي
مكان فً فلسطٌن .

انشاء مدونة خاصة بالموقع تحتوي على موضوعات تهم الجمهور المستهدف وتدفعهم الى زٌارة
الموقع االلكترونً .

تفعٌل خدمة االشتراك الدوري للمصابٌن بؤمراض مزمنة  ،مثل  :السكري  ،وأمراض القلب ( ،
على سبٌل المثال شهرٌة )  ،وذلك نظرا لحاجة هإالء المرضى للمتابعة بشكل مستمر  ،حٌث ٌقوم
الموقع بتوفٌر خٌار حفظ الطلب وإعادة إرساله أوتوماتٌكٌة .

مالحظة  :لم ٌقم الفرٌق بوضع آلٌات واضحة ومفصلة من أجل تحقٌق هذه الخطط المستقبلٌة فً
الوقت الحالً  ،ولكن نسعى لدراسة ووضع االستراتٌجٌات األنسب لبناء هذه اآللٌات بعد الحصول
على درجة البكالورٌوس من جامعة بولٌتكنك فلسطٌن .
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