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 اإلهداء  

  

 إذا   �ان   اإلهداء   �ع��   ولو   �جزء   من   الوفاء   فاإلهداء  

 الـــى  

�ة   ومنبع   العلم   ن�ينا   محمد   (ص)    معلم   ال���

 الـــى.....  

 مثل   األبوة   االع�...   والدي   الع��ز  

 الــــى....  

�   االو�...ا��   الحنونة    حب��ة   قل��

 الــــى....  

  �
�   واخوا��

 الحب   �ل   الحب....   اخو��

 الــــى  

 �افة   االهل   واالصدقاء  

 الــــــى  

 من   مهدوا   الط��ق   أما��   للوصول   ا�   ذروة   العلم  

                                          اهدي   هذا   الجهد   المتواضع  
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 شكر   و   تقدير  

    

  �
�   الح�اة   الجامع�ة   من   وقفة   نعود   إ�   أعوام   قض�ناها   ��

ة   ��  ال   �د   لنا   ونحن   نخطو   خطواتنا   األخ��
�   بناء  

ة   �� �   �ذلك   جهودا�   كب��  رحاب   الجامعة   مع   أساتذتنا   ال�رام   الذين   قدموا   لنا   ال�ث��   �اذل��
 ج�ل   الغد   لت�عث   االمة   من   جد�د...  

    

�   نقدم   أس�   آ�ات   الشكر   واالمتنان   والتقدير   والمح�ة   إ�   الذين   حملوا   أقدس  
 وق�ل   أن   نم��

فتنا   الدكتورة   د�انا   حسونة   �   الح�اة   نتقدم   �الشكر   والعرفان   ا�   م��
 رسالة   ��

    

 و��   الذين   مهدوا   لنا   ط��ق   العلم   والمعرفة..   إ�   جميع   أساتذتنا   االفاضل   االستاذ   را��   الدراو�ش  
�   �م   نحن   فخورون   �   والدكتور   ع�د   النا�   دعنا   والدكتور   أمجد   اله����  والدكتور   غسان   شاه��

 ��م  

    

،   ولجميع   من   ضحوا   من   اجل   هذا   الوطن   المعبق   �  ونهدي   نجاحنا   لأل�ى   وشهداء   فلسط��
 �أر�ــــج   الحب   ودماء   الشهداء..   لن   ن�ساە   وسنقدم   �ل   ما   بوسعنا   له   وسنكون   �المطر   ولن   ن�خل  

 �ما   تعلمنا  

    

 �شكر�م   ��ل   ما   تحمله   �لمة   شكر   من   مع��   ونهدي   ل�م   �ل   عمرنا   �ا   أجمل   ما   م��   �ه   �شكر�م  
�   لنا   ال�ث��   وتحمل   من   الشعور   ال�ث��   و   تخوننا   �ل    تنطقها   قل��نا   ع�   ألس�تنا   �شكر�م   �لمة   تع��

�   تقد�م   ما   �ليق   ��م   لن   ن��   الفضل   ولن   ن�سا�م   أ�دا�   لن   ن�سا�م   ما   حي�نا   ..  
 ع�ارات   الشكر   ��

 ولن   ن��   هذا   الم�ان   الذي   جمعنا..  
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 الملخص  

   (معل��   )   هو   موقع   وتطبيق   �ساعد   الطالب   ع�   ال�حث   عن   معلم   خصو��   مع   توف��  
�   وذلك   �ساعد   ع�   �سه�ل   عمل�ة    معلومات   �املة   ومفصلة   عن   طرق   التواصل   مع   المعلم��

 الوصول   للمعلم   المناسب.  

�   إ�شاء  
وع   ب��شاء   اس�ب�ان   لتحل�ل   احت�اجات   ورغ�ات   المجتمع   ومعرفة   رأيهم   ��  قام   ف��ق   الم��

�   إ�شاء   التطبيق  
وع   ,وأظهرت   النتائج   أن   غالب�ة   مجتمع   الدراسة   قد   ا�دوا   تأي�دهم   ��  الم��

وع   �عد   تحد�د   الفئات   المستهدفة   وتحل�ل   رغ�اتها   بتحد�د   أهم   األف�ار    قام   ف��ق   الم��
�   �ما   ي�ناسب   مع  

و�� تكز   عليها   ،   ومن   ثم   ال�دء   بتصم�م   الموقع   اإلل��� �   س��  الرئ�س�ة   ال��
 احت�اجات   هذە   الفئات   .  

  : �
وع   وجد   الف��ق   أن   أبرز   االس�نتاجات   �انت   تتمثل   ��    �عد   إنجاز   هذا   الم��

�   ع�   استخدام   الوسائل   والتقن�ات   التكنولوج�ة   المتطورة   من   أجل   توف��  ● ك�� ورة   ال�� �� 
�   .   �شعر   مجتمع   الدراسة   �الراحة   مع   الوسائل  

و�� �   الموقع   اإلل���
ات   �� �  مم��

�   استحسان   الجمهور  
 التكنولوج�ة   و�التا��   فإن   مثل   هذا   الن�ع   من   المشار�ــــع   �ال��

  المستهدف   .   

  

●  � ورة   العمل   ع�   تحس�� وع   ��   �� �   وضعها   ف��ق   الم��  أ�ضا   من   أهم   التوص�ات   ال��
�   التكنولوج�ا  

 وتط��ر   الموقع   �ش�ل   مستمر   لتلب�ة   التطورات   المختلفة   سواء   ��
�   احت�اجات   الجمهور   المستهدف   .  

 المستخدمة   أو   ح��   ��

  

   �ما   ومن   المهم   جدا   جمع   المعلومات   حول   أي   عمل   ق�ل   ال�دء   ف�ه   سواء   معلومات  ●
 عن   طب�عة   القطاع   وحجمه   أو   ح��   عن   المعلومات   القانون�ة   المطل��ة   ف�ه   لتفادي   .   .  

�   المشا�ل   .   
  الوق�ع   ��
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 Abstract  

  Mo3almy)is   a   site   and   applica�on   that   helps   students   search   for   a  ) 
  private   tutor   while   providing   complete   and   detailed   informa�on   on   ways  
  to   communicate   with   teachers,   which   helps   facilitate   the   process   of  

 reaching   the   appropriate   teacher  

  The   project   team   created   a   ques�onnaire   to   analyze   the   needs   and  
  desires   of   the   community   and   find   out   their   opinion   on   establishing   the  
  project,   and   the   results   showed   that   the   majority   of   the   study  

 popula�on   expressed   their   support   in   crea�ng   the   applica�on  

  A�er   iden�fying   the   target   groups   and   analyzing   their   desires,   the  
  project   team   determined   the   most   important   main   ideas   that   it   will  
  focus   on,   and   then   start   designing   the   website   in   line   with   the   needs   of  

 these   groups  

  A�er   comple�ng   this   project,   the   team   found   that   the   most   prominent  
  :conclusions   were  

  The   necessity   to   focus   on   the   use   of   advanced   technological   means   and  
  techniques   in   order   to   provide   advantages   on   the   website.   The   study  
  community   feels   comfortable   with   the   technological   means   and   thus  

  .such   kinds   of   projects   are   well   received   by   the   target   audience  

  Also,   one   of   the   most   important   recommenda�ons   made   by   the   project  
  team   is   the   need   to   work   on   con�nuously   improving   and   developing   the  
  site   to   meet   the   various   developments,   whether   in   the   technology   used  

 or   even   in   the   needs   of   the   target   audience  

  It   is   also   very   important   to   collect   informa�on   about   any   business    
  before   star�ng   it,   whether   informa�on   on   the   nature   and   size   of   the  
  sector   or   even   about   the   legal   informa�on   required   in   it   to   avoid   it  

 Ge�ng   into   trouble  
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 المصطلحات   اإلجرائ�ة:  

 ال�لمات   المفتاح�ة(  keywords) :��   �لمات   وع�ارات   تقوم   بوصف   الموض�ع   �ش�ل  ●
  �

   ع�ارة   عن   �لمات   �حث�ة   �قوم   المستخدمون   �ال�حث   عنها   ��
�
 أفضل،   و��   أ�ضا

�   نتائج   ال�حث   عندما   ي�حث  
�   المقاالت   للظهور   ��

 محر�ات   ال�حث،   و�تم   استخدامها   ��
 الزوار   عنها.  

  

كة  ●  نموذج   العمل   التجاري(  canvas   model) :هو   األسلوب   الذي   سوف   ت��عه   ال��
 الناشئة   لخلق   ق�مة    ما    وتحقيق   تلك   الق�مة   ع�   أرض   الواقع   واالستفادة   منها.  

  

 خ��طة   الموقع(  Site   Map) :��   أداة   أو   ملف   تقوم   ب�سه�ل   مهمة   عنا�ب   ال�حث  ●
 للوصول   إ�   مواقع   ال��ب   وما   �داخلها   ل��   تقوم   بتص��فها   وأرشفتها   �سهولة   و�ش�ل  

 أ�ع   �ال�س�ة   للعدد   الهائل   من   مواقع   ال��ب  

  

�   السوق   والذي  ●
 الفئة   المستهدفة(  the   target   audience) :     مجموعة   من   العمالء   ��
�   كونه   مهتم   �ما   تعرضه   أو   تقدم   من   منتجات   أو   خدمات    .  

ك   ��  �ش��

  

 تول�د   ال��ائن(  lead   genera�on): عمل�ة   جذب   وتح��ل   االشخاص   الغ��اء   ا�   ز�ائن  ●
�   �المنتج   أو   الخدمة   و��تج   عن   هذە   العمل�ة   عمالء   محتملون   ومتفاعلون    مهتم��
 ي�ناسبون   مع   مواصفات   العم�ل   المثا��   و����   ع�   تواصل   ع�   المدى   ال�ع�د  

  

 النطاق(  domain):    اسماء   يتم   استخدامها   �دال   من   استخدام   العناو�ن   للوصول   إ�  ●
   �   مواقع   ال��ب   المختلفة   بهدف   ال�سه�ل   ع�   المستخدم��

  

ون�ة(  web   hos�ng): مساحة   تخ����ة   لحفظ   ملفات  ●  استضافة   المواقع   االل���
�   مقا�ل   معينة   �ل   مدة   محددة   

و��   الموقع   االل���
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وع(  proposal): وث�قة   مكت��ة   ومتفق   عليها   مس�قا   لتحد�د   جميع  ● ح   الم��  مق��
وع    وع   التخاذ   قرار   ل�دء   الم�� �   الم��

  المعلومات   الالزمة   ألصحاب   المصلحة   ��

  

�   الق�اس   او  ●
ات   او   معاي��   للتقي�م   ال���   المستخدم   ��  ا لمقاي�س(  metrics) :مؤ��

  المقارنة   أو   لت�بع   األداء   او   االنتاج   

  

�   أو   صفحة  ●
و�� �   ظهور   موقع   إل��� �   محر�ات   ال�حث(  SEO):    هو   علم   تحس��  تحس��

  �
�   نتائج   محر�ات   ال�حث   المجان�ة   (الغ��   مدفوعة)    �ح�ث   �ظهر   ��

��   �
و��  موقع   إل���

 النتائج   األو�  

  

 محر�ات   ال�حث(  search   engine):    برامج   يهدف   لل�حث   عن   إجا�ات   لل�ساؤالت  ●
�   �عرضها   ع�   ش�ل   معلومات     وال��

  

�   رضا   ووالء   ال��ائن   عن   المنتج   أو   الخدمة   من   خالل  ●  تج��ة   المستخدم(  UX):    تحس��
�   �ش�ل   �امل   

و�� �   ال��ائن   والموقع   االل��� �   تج��ة   التفاعل   ب��   تحس��

  

 تصم�م   واجهات   المستخدم(  UI) :   الش�ل   ال��ي   لواجهات   االستخدام   الخاصة  ●
امج   واألسلوب   ال��ي   التفاع��   للعنا�      �التطب�قات   وال��

  

�    جوجل    مهمتها   جمع   الب�انات  ●
 تحل�الت   جوجل   (  google   analy�cs): أداة   مراق�ة   ��

 e-commerce    ون�ة ،   مدونة،   �شاط   تجارة   إل��� �
و��  من    أي   موقع   إل���

  

 ووردب��س(  wordpress):    هو   ع�ارة   عن   برنامج   مفت�ح   المصدر،   ُ�مكن   ألي   شخص  ●
ون�ة،   أو   �   أو   مدونة   إل���

و�� ،   وذلك   إل�شاء   موقع   إل���
�
�   تماما

 استخدامه   �ش�ل   مجا��
�   إل�شاء   تطبيق   للهواتف   الذك�ة      ح��
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  1.1  المقدمة:  
�   ش��   مجاالت   الح�اة   ،   و  

ا�   �� �   تطورا�   كب��    شهدت   التكنولوج�ا   خالل   العقدين   المن�م��
 تعت��   أهم   وس�لة   للحصول   ع�   المعلومات   و   ت�ادلها   و   تناقلها   �ش�ل   متواصل   ،و�التا��  

�   مجاالت   الح�اة   �افة،  
�   الحاصل   �� ر   �التطور   التكنولو��

ّ
ا   ع�   اإل�سان   أن   يتأث  �ان   لزام�

�   نتجت   عن    وهذا   دفعه   إ�   تعلم   مهارات   جد�دة   تمكنه   من   استخدام   التقن�ات   الحديثة   ال��
وس   �   مجال   التعل�م   �ما   وظهر   الف��

،   و�ان   من   أهم   أثارە   التطور   �� �  عمل�ة   التطور   التق��
 المستجد   كوف�د    19  واالنتقال   للتعل�م   عن   �عد    الذي   أثر   �ش�ل   كب��   ع�   ح�اة   اإل�سان.  

  �
   إال   أن   تطورات   هائلة   قد   طالته   ��

�
   مستحدثا

�
 �الرغم   من   أن   عمل�ة   التعل�م   عن   �عد   ال   تعد   نهجا

�   المستق�ل   أن   �صبح   التعل�م  
�   وسائل   التكنولوج�ا،   ومن   المتوقع   ��

 هذە   الع�   ن��جة   للتطور   ��

�   التعل�م   وس�صبح   من   السهل   الحصول   عل�ه   ع��   الهاتف   أو  
   لتل��

�
   أساس�ا

�
 عن   �عد   نهجا

 ال�مبيوتر   وح��   التلفاز.فحينما   ظهر   التعل�م   عن   �عد   للمرة   األو�   لم   �كن   مقبو�ً   �ما   هو   الحال  

 اليوم   ف�انت   المعدات   واألدوات   الالزمة   له   �اهظة   وامتالك   الجميع   لها   �ان   أمرا�   مستح�ً�،   أما  

ا�   وصارت   أدوات   التعل�م   عن   �عد   متاحة   للجميع   �ما   صار    اليوم   فقد   تغ��   هذا   األمر   كث��

 استخدام   التكنولوج�ا   �س��   �ش�ل   أفضل   من   ح�ث   استخدام   تقن�ات   الصوت   والف�ديو  

�   التعل�م.  
ها   ��  والرسوم   وغ��

 من   المتوقع   أن   �شهد   مجال   التعل�م   عن   �عد   الم��د   من   التطور   والتقدم   وتوف��   الوسائل  

 الالزمة   لتقد�مه   والحصول   عل�ه،   فال   زال   لم   �صل   لمرحلة   ال�شبع   �عد،   لذا   تعمل   ال�ث��   من  

ة   للتعلم   عن   �عد    المؤسسات   التعل�م�ة   ع�   توف��   أدواته   و�ناء   قاعدة   معلومات   و��انات   كب��

�   التعلم   لالستفادة   منها.  
��   � �   عدد   أ���   من   الراغب��  لتمك��
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  1.2  ن�ذة   عن   الموقع   والتطبيق:  

 موقع   وتطبيق   (معل��   )   هو   موقع   وتطبيق   �ساعد   طالب   المدارس   (   من   المرحلة  
 االعداد�ة    وح��   الثان��ة   )   ع�   ال�حث   عن   معلم   خصو��   (ع�   مستوى   الضفة  

 الغ���ة)   مع   توف��   معلومات   �املة   ومفصلة   عن   المعلم   ومستواە    و   طرق   التواصل   مع  
�   وذلك   �ساعد   ع�   �سه�ل   عمل�ة   الوصول   للمعلم   المناسب.    المعلم��

  

وع:       1.3  الحاجة   السوق�ة   للم��

�  لمساعدة  
و��             لدراسة  الحاجة  السوق�ة  ومعرفة  هل  �حتاج  السوق  ا�  موقع  وتطبيق  إل���

�  الوصول  لألساتذة  لقد  قام  ف��ق  العمل  ع�  عمل  اس��انة  لمعرفة  الحاجة  السوق�ة  ،  
               الطل�ة  ��

�   توصلنا   لها   :-   وتم   ط�ح   هذە   االس��انة   اون   الين   وسوف   نرفق   ل�م   االس��انة   والنتائج   ال��

                ما  توصلنا  له  من  نتائج  االس��انة  �ما  يتما��  مع  هدفنا  أي  �انت  �س�ة   61%  من  الطالب  
             الذين  �حتاجون  دروس  خصوص�ة  وا�ضا   72%  من  االساتذة  �ما  أن  أ�د   43%  من  

اك  ووضع  معلوماتهم  عل�ه  �أنهم  سوف  �شاركون   �  أن  توفر  تطبيق  �سمح  لهم  �االش��              المدرس��
               وأ�د   51%  من  الطل�ة  �أنهم  َس�ستخدمون  التطبيق  ان  توفر  �ما  أ�د   50%  من  أها��  الطل�ة  
               ع�  استخدام  التطبيق  ان  توفر  ،  هذە  النتائج  �انت  تتما��  مع  هدفنا  وحاجة  السوق  لتطبيق  
�  خاص  �التدر�س  عن  �عد  �ح�ث  انه  �انت  معظم  اإلجا�ات  من  الطالب  وهم  أحد  

و��               ال���
 فئتها   المستهدفة.  

  

   1.4  مقومات   نجاح   الموقع   والتطبيق:   

  تصم�م   الموقع   1.

 من   عوامل   نجاح   التطبيق   الواجهة   السهلة   ،عدم   وجود   صفحات   فارغة   او   تحتوي   خطأ  
 ،سهولة   الوصول   ا�   الهدف   الم�شود   �اقل   وقت   وجهد   ،سهولة   قراءة   الخط   ل�افة  

�   �ل   استخدام   ،�ما   ان   االلوان  
�   مما   �جعل   استخدام   الموقع   سهل   وم��ــــح   للزوار   ��  المستخدم��

   �   م��حة   للع��
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  ال�س��ق   2.

وع   وع   وخاصة   ان   �انت   فكرة   الم��  �عت��   ال�س��ق   العن�   األسا��   لنجاح   اي   م��
 جد�دة   او   تخاطب   الفئة   المستهدفة   �ش�ل   جد�د،فال   �د   من   خطط   �س��ق�ة   تعمل  

�   عقول   ال��ائن   عن   التطبيق   ل�شعرهم   �االمان   والراحة  
 ع�   بناء   صورة   ذهن�ة   ا�جاب�ة   ��

�   عن 
و�� �   التطبيق   االل��� �   ع�   المزا�ا   التنافس�ة   لتم�� ك��  اثناء   االستخدام   ،لذا   تم   ال��

  . �  المنافس��

  

ات   التنافس�ة   3. �   الم��

�   لل��ون   وال   �قدمها   المنافس،ح�ث  
و�� �   �قدمها   التطبيق   اإلل��� �   الق�مة   ال�� ة   التنافس�ة   تع�� �  الم��

ات   � كز   الم��  �شعر   ال��ون   انه   حصل   ع�   منفعة   ف��دة   عند   استخدامه   للتطبيق،و�انت   ت��
�   ووجود   ام�ان�ة   التقي�م   ح�ث    التنافس�ة   ع�   ان   فكرة   الموقع   جد�دة   ع�   السوق   الفلسطي��

   �   �سمح   للطل�ة   بتقي�م   ط��قة   تدر�س   المعلم��

  

  المحتوى   4.

�   التطبيق  
ة   اطول   �� �   هو   األساس   لجذب   ال��ائن   والداعم   ل�قائهم   ف��

و��  محتوى   التطبيق   اإلل���
 المحتوى   الصادق،المتجدد،ذو   ق�مة،مف�د   �مكن   أن   �ش�ل   ذلك   نجاح   التطبيق   واالستمرار  

 بتكرار   ال��ارات   ،فاول   انط�اع   �أخذە   المستخدم   عن   المحتوى   هو   أهم   انط�اع   �مكن   ان   ي���  
�   ذهنه   لال�د،فال�د   من   االهتمام   �المحتوى   من   نصوص   وصور   وف�ديوهات   وترت�ب  

 راسخا   ��
 هذا   المحتوى   �ط��قة   �مكن   الوصول   إليها.  
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وع    :       1.5  أهم�ة   الم��
�   من   تخصصات   مختلفة   والحصول   ع�   قائمة  1.  ال�سه�ل   ع�   الطالب   اخت�ار   معلم��

�   الخت�ار   األ�سب   واألفضل.    �أسماء   المعلم��
.2  . � �   خصوصي�� �   ال�حث   عن   معلم��

 توف��   الوقت   والجهد   ع�   الطل�ة   وذو�ــهم   ��
�   �أسعار   مناس�ة   ومنافسة  3.  توف��   المال   ح�ث   أن   الموقع   �حتوي   ع�   نخ�ة   من   المعلم��

  . 
.4  . � �   �دي   نخ�ة   من   أفضل   المعلم��  معرفة   األهل   أو   أصحاب   العالقة   �أن   الطل�ة   ب��

.5  . �  ز�ادة   فرصة   الطلب   والوصول   للمعلم��

 توف��   تقي�م   وتعل�قات   عن   �ل   معلم.  6.

�   والطل�ة   ع�   منصة   واحدة.  7. �   الخصوصي��  جمع   المعلم��

  

  

  1.6  ملخص   الفصل:  

�  ��  إ�شاء  موقع   �  المراد  ا�شائه  وال��
و�� �  الفصل  األول  عن  فكرة  الموقع  اإلل���

                  تم  التحدث  ��
�  تدعم   وع،  وذكر  أهم  المقومات  ال�� �  �غطيها  الم�� ،  ثم  االنتقال  للحاجة  السوق�ة  ال�� �

و��              إل���
وع  ع�  صع�د   ە  أمر  مقنع  ،  ثم  االنتقال  لذكر  اهم�ة  الم��                نجاح  الموقع  وتجعل  من  ���

  .  المجتمع   المح��
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  2.1  المقدمة:  

�   هذا   الفصل   التحدث   عن   تحل�ل   الب�ئة   الخارج�ة   ،   نموذج   العمل   التجاري،تحل�ل  
 س�تم   ��

�   تم   ال�حث   عنها،مش�لة   الدراسة،   �   تم   العمل   عليها،األس�اب   ال��   SOWT،   الدراسة   السوق�ة   ال��
�   تم    استخدامها،   االس��انات    منهج�ة   الدراسة،   مصادر   وأسلوب   جمع   الب�انات    واألدوات   ال��

،   تحل�ل   الفئة   المستهدفة،   �ما   س�تم   التحدث   عن   التقن�ات   �  وتحل�لها،   تحل�ل   المنافس��
�   بناء   الموقع   خطة   بناء   المحتوى   وس�ب   اخت�ار   نظام   ادارة  

�   تم   استخدامها   ��  التكنولوج�ة   ال��
  . ا�   خطة   مواقع   التواصل   االجتما��  المحتوى،   خطة   الفحص   �عد   التطبيق،   واخ��

  

  :(PESTLE  )   2.2  تحل�ل   الب�ئة   الخارج�ة  

●  :(Poli�cian  )   العوامل   الس�اسة 
 ي�ناسب   الموقع   مع   الوضع   الس�ا��   فهو   يوفر   عمل�ة   الحجز   عل�ه   ووصول   المعلم  -

 للطالب.  
�   المدن   الفلسطي��ة   (محاس�م   االحتالل). -  االغالقات   ب��
ة.  - �   هذە   الف��

�   ظل   فرض   اإلغالق   ��
 �قلل   من   القيود   ع�   الحركة   وخاصة   ��

 الن   الموقع   �قدم   خدمة   فلن   يتأثر   �ش�ل   م�ا��   �األوضاع   الس�اس�ة   ح�ث   ال  -
 توجد   مواد   خام   أو   �ضائع   قد   يتم   عرضها.  

  

●   :(Economic  )   العوامل   االقتصاد�ة  
   � �   فلسط��

  -    مستوى   التنم�ة   االقتصاد�ة   ��
  -مست��ات   األجور   والحد   األد��   لألجور   

  -تقل�ات   االسعار   
   � ائ�ة   للمستهل���   -القوة   ال��

  
  

●   :(Social  )   العوامل   االجتماع�ة  
   مع   ثقافات   األفراد   .  -

�
�ة   تماش�ا �  �دعم   اللغة   الع���ة   واالنجل��

 يناسب   العادات   والتقال�د   من   ح�ث   الخصوص�ة   فهو   �منح   خصوص�ة   عال�ة  -
 لألفراد.  

�   ح�ث   أن   الفئة   األ���   ��   من   الفئة   العم��ة   و  - �   لفلسط��
 التوز�ــــع   الد�موغرا��

�ة    لت�ناسب   مع   � �   تحتاج   ا�   تط��ر   لغتها   االنجل��  مرحلة   التعل�م   والعمل   و   ال��
 التطورات.  
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●  :(Technology  )   العوامل   التكنولوج�ة 

ة  - � �   التكنولوج�ا   واالستجا�ة   لها   للحصول   ع�   م��
 اإلستعداد   لقبول   التغي��   ��

  تنافس�ة   .   

�   ال�الد.  -
��   �  التحد�ث   المستمر   بناءا�   ع�   التطور   التكنولو��

 �افة   خدماتنا   تقدم   ع��   التكنولوج�ا   ال�س�طة   ف�سهل   وصول   الجميع   اليها  -

نت    فقط   تحتاج   جهاز   سواء   هاتف   ذ��   ام   حاسوب   واتصال   �ش�كة   اإلن��

�   .   بناءً   ع�   إحصائ�ات   مركز    لتتمكن   من   الحصول   ع�   معلومات   المعلم��

  ��
�   ووزارة   االتصاالت   فقد   ارتفع   إجما��   عدد   مش��  اإلحصاء   الفلسطي��

  �
ك   �� �    ا�   حوا��    363  ألف   مش�� �   فلسط��

��  ADSL    نت   فائق   ال�عة  اإلن��

�   نها�ة   العام    2010 
��   

�
�ا  نها�ة   العام    2019  مقارنة   مع   حوا��    119  ألف   مش��

 ب��ادة   �لغت   �س�تها    205%   ،         % 80  من   اال�   الفلسطي��ة   لديها   نفاذ  

�   لديها   أطفال   (  10-  17)   سنة   و   ل   ،   أن   �س�ة   األ�   ال�� � �   الم��
نت   ��  لإلن��

ل   �لغت     % 86،   � �   الم��
نت   �� �   التعل�م   و�توفر   لديها   خدمة   االن��

�   حال�ا   ��  ملتحق��

�   مما   يؤدي   ا�   سهولة   وصول   �   فلسط��
نت   ��  فهذا   �دل   ع�   ان�شار   اإلن��

 المجتمع   إ�   الموقع   والتطبيق.  

  

●  :(Legal  )   العوامل   القانون�ة 
-  . � ام   �قانون   العمل   الفلسطي�� �  االل��

وط   والخصوص�ة.  -  توضيح   س�اسة   ال��

وط   العقود   الصح�حة   .  - �   و�خضع   ل��  عقد   �جمع   مع   المعلم��

�   تعرض   قانون�ة.  -  اإلعالنات   ال��
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وع   المنوي   تأس�سه   ات�ج�ة   الم��   2.2  بناء   اس��

  (Business   model   canvas  )   2.2.1  مخطط   نموذج   العمل   التجاري  
  : 

  جدول(  2-  1)   نموذج   العمل   التجاري   
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 الفئة   المستهدفة:  

  
 الطالب.  1-
-2  �  المعلم��

  . �  الخصوصي��
 أها��   الطل�ة.  3-

  
  
  
  

  
 بناء   العالقات:  

  
 توف��   أدوات   تواصل   ع�  1-

 التطبيق   ح��   يتمكن  
 ال��ون   من   الوصول   إلينا   . 

 دعم    24/7.  2-
 متا�عة   مواقع   التواصل  3-

 االجتما��   ح��   يتمكن  
 ال��ون   من   الوصول   الينا  

 �سهولة.  
 ارسال   ا�م�الت   ورسائل  4-

 لل��ائن   للسؤال   عن   �س�ة  
 رضاهم   عن   الخدمات  

  المقدمة   

  
  الق�مة   المقدمة   لل��ون:   

  
 توف��   الوقت   والجهد  1-

 ع�   ال��ائن.  
 منصة   �املة   مختصة  2-

  � �   المعلم��
�� 

  . �  الخصوصي��
 سهولة   االستخدام.  3-
 توف��   محتوى  4-

  . �
 معلوما��

 توف��   تغذ�ة   راجعة   عن  5-
 �ل   معلم.  

  
  

  
 األ�شطة   األساس�ة:  

  
 تط��ر   الموقع  1-

 وص�انته.  
و�ــــج  2-  ال��

 واإلعالنات.  
نا  3- �  ال�حث   عن   تم��

  . �  عن   المنافس��
 العالقات   العامة.  4-

  
�اء   الرئ�سيون:    ال��

  
-1  . �  المعلم��

  
 القنوات:  

  
 وسائل   التواصل  1-

  .  االجتما��
ات  2-  برو��
-3  .   �

و��  الموقع   اإلل���
  

  
 الموارد   الرئ�س�ة:  

  
 استضافة   ونطاق  1-
 الب��ة   التحت�ة  2-

 التكنولوج�ة.  
 راس   مال  3-
ات   4-   خ��
 عالمة   تجار�ة  5-

  
  العوائد:   

  
 اإلعالنات   داخل   الموقع   والتطبيق.  1-
  �س�ة   ر�ــح   من   �ل   درس   2-
 الخدمات   االضاف�ة   مثل   توف��   تلخ�صات   للمواد  3-

  الدراس�ة   

  
 الت�ال�ف:  

و�ــــج.  1-  اإلعالنات   وال��
 بناء   الموقع   والتطبيق.  2-
�   ومطور�ن   للموقع(ان   وجد)  3-  مصمم��
 الت�ال�ف   الدور�ة  4-
  



  

ح   النموذج:    ��  2.2.1.1   

�   ،الطالب،   ح�ث   يوفر   الوقت  -  تم   استهداف   ال��ائن   بتقس�مات   متنوعة   منها   المعلم��
�   الموقع   والتطبيق   �عرض   لهم   أسماء  

�   اخت�ار   معلم   خصو��   ��
 والجهد   عليهم   ��

�   ومعلوماتهم   ف�ساعد   ع�   التعرف   عليهم   والوصول   اليهم   �سهولة،   وأما    المعلم��
�   اخت�ار   المعلم   المناسب   فهم   أ���  

 �ال�س�ة   ألها��   الطل�ة   �مكنهم   مساعدة   ابنائهم   ��
�   اتخاذ   القرارات.  

ة   ��  خ��
  

 عمل�ة   المحافظة   ع�   ال��ائن   و�ناء   عالقات   ط��لة   المدى   س�كون   من   خالل   السمعة  -
 الطي�ة   و�ناء   الثقة،   تقد�م   معلومات   �مكنهم   االطالع   عليها   �أي   وقت   وذلك   من   خالل  

  .  الموقع   والتطبيق   ومواقع   التواصل   االجتما��
  

�   س�حصل   عليها   ال��ائن   توف��   الوقت   والجهد   عليهم،   وسهولة   الوصول  -  فالمنفعة   ال��
�   من   خالل   بناء   منصة   خاصة   بهم،   سهولة   استخدام   الموقع   والتطبيق   ،    ا�   المعلم��

،   وتوف��   تغذ�ة   راجعة   عن   �ل   معلم.   �
 وتوف��   محتوى   معلوما��

    
-  � �   س�قوم   بها   ف��ق   ادارة   الموقع   تتمثل    fت�ش�ط   العالقة   ب��  األ�شطة   الرئ�س�ة   ال��

و�ــــج   للموقع   للوصول   ا�   عدد    المعلم   وال��ون،   تط��ر   الموقع   وص�انته،   اإلعالنات   وال��
  � �   المعلم�� ،   و�دارة   العالقة   ب�� � �   عن   المنافس��  كب��   من   الفئة   المستهدفة،   والتم��

 والطل�ة.  
  

-  . � �اء   الموقع:   هم   المعلم�� �� 
  

،   ومحر�ات   ال�حث.  - و�ــــج   للموقع   من   خالل   وسائل   التواصل   االجتما��  سوف   يتم   ال��
  

ات  - �ة   وخ�� :   موارد   ���  يوجد   العد�د   من   الموارد   المطل��ة   لعمل   الموقع   و��
 تكنولوج�ة   لبناء   الموقع   و�دارته   وص�انته،   والب��ة   التحت�ة.  

  
�   �قدمها.  -  �حقق   الموقع   أر�احه   من   خالل   اإلعالنات   ال��

  
و�ــــج   للموقع،  - وع   للعد�د   من   الت�ال�ف   منها   ت�ال�ف   االعالنات   وال��  �حتاج   الم��

  وت�ال�ف   بناء   التطبيق.   
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  SWOT   analysis   2.2.2   

 نقاط   القوة:  ●
  خدمة   متوفرة    24  ساعة   �جميع   اال�ام.   -
�   والطالب   ع�   منصة   واحدة.  -  جمع   المعلم��
 توف��   الوقت   والجهد   ع�   الطالب.  -
�   مما   ساعد   الطالب   ع�   االخت�ار.  -  توف��   التقي�م   للمعلم��
�   و�سه�ل   والوصول   إليهم.  -  توف��   فرص   عمل   للمعلم��
 تصم�م   الموقع   والتطبيق   �ط��قة   �سهل   التعامل   معه.  -

  
 نقاط   الضعف:  ●
 بناء   عالمة   تجار�ة   ضع�فة.  -

ات   وال�فاءات   المطل��ة.  -  عدم   توفر   الخ��

  

 الفرص:  ●
�   أها��   الضفة   الغ���ة.  -  النمو   االقتصادي   ب��
�   الجدد.  -  توف��   فرص   عمل   جد�دة   للخ��ج��
-  .  إم�ان�ة   التوسع   الستهداف   مناطق   أ���
-  . �  التوجه   التكنولو��

  

 التهد�دات:  ●
�   السوق.  -

��   �  وجود   منافس��
 سوء   األوضاع   االقتصاد�ة   والماد�ة   قد   ال   �ق�ل   الطالب   ع�   الدروس   الخصوص�ة.  -
�   الموقع   والتطبيق.  -

 حدوث   مش�الت   تقن�ة   ��
-  . �  وضع   معلومات   م��فة   عن   المعلم��
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  2.3  الدراسة   السوق�ة  

�   دفعت   الف��ق   للق�ام   �ال�حث   :  
  2.3.1  األس�اب   ال��

�  ا�  هذا  الن�ع  من  العمل  وهو   �  حاجة  السوق  الفلسطي��
وع  وجود  مش�لة  ��                الحظ  ف��ق  الم��

�  مع  اعطاء  معلومات  �املة  عنهم  وذلك  لمساعدة   �  الخصوص�� �  جمع  المعلم��
             موقع  خاص  ��

�  اخت�ار  المعلم  المناسب  لهم  و�م�ان�ة  التواصل  معه  وأ�ضا  لموا��ة  التطور  
             الفئة  المستهدفة  ��

�  والتقدم  ،ح�ث  ي�يح  الموقع  للناس  العد�د  من  األمور  مما  يوفر  عليهم  الوقت                التكنولو��
�  كعمل  للف��ق  وط��ق               والجهد  و�سه�ل  الحصول  ع�  المعلومات  ا�ضا  هذا  الموقع  أ���
  �

ت  �ش�ل  كب��  �� �  ان��� �  تهتم  بها  الفئة  المستهدفة  و  ال��               الستخدام  اإلعالنات  الممولة  ال��
�  تحقق  ر�ــح  عا��  �ح�ث  يتم  من  خالل  هذە  االعالنات  عرض  الخدمات                 ع�  التكنولوج�ا  ال��

�   �ح�ث   يتم   توجيهه   إ�   الفئة   المستهدفة   �ش�ل   خاص   .  
و��  �ش�ل   إل���

  
�  يتم  السؤال  عن  افضل  أستاذ                  �ما  والحظنا  وجود  عدد  من  المجموعات  ع�  الف�س  بوك  وال��
�  م�ان  واحد  وهذا  ما  دعانا  

                او  رقم  هاتفه  وال�ث��  من  المعلومات  غ��  موثوقة  وغ��  مخزنة  ��
             للتفك��  �الموقع  �ح�ث  �جمع  و�خزن  �ل  المعلومات  �ما  وجود  موقع  ي�يح  للطالب  تقي�م  

   �   األساتذة   فان   ذلك   �ساعد   ع�   اخت�ار   األستاذ   األ�سب   ومن   خالل   تج��ة   الطالب   السا�ق��
  

  2.3.2  مش�لة   الدراسة:  
�  ال�حث  ,  

ة  �� �  عليها  نظرا�  ألهميتها  ال�ب�� ك�� �  �جب  ال��                تعد  مش�لة  الدراسة  من  األمور  ال��
�  ك�ف�ة  

�  تتعلق  ��               و�التا��  قام  ف��ق  ال�حث  �دا�ة  �عمل  دراسة  للسوق  حول  المشا�ل  ال��
              التواصل  سواء  من  ق�ل  األساتذة  او  الطالب  �التا��  تم  ص�اغة  المش�لة  بناء  ع�  ال�ساؤالت  

 التال�ة   :  
  

�   مجال   التعل�م؟  1.
ون�ة   �� �   من   فجوة   إل��� �   فلسط��

 هل   تعا��
؟ 2. �   تؤثر   ع�   الطل�ة   واألها��   عند   اخت�ار   االستاذ   الخصو��  ما   ��   العوامل   ال��
�   التواصل   مع   الطل�ة   ؟  3.

�    من   مشا�ل   �� �   المعلم��
 هل   �عا��

�   الطل�ة   من   معرفة   معلومات   األساتذة   ومستوى   تدر�سهم   ؟  4.
 هل   �عا��
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  2.3.3  منهج�ة   الدراسة:  

�   :   هو   ط��قة   لدراسة   الظواهر   أو   المش�الت   العلم�ة   من   خالل   الق�ام   �الوصف  
 المنهج   الوص��

�   تمنح   ال�احث   القدرة   ات   منطق�ة   لها   دالئل   و�راه��  �ط��قة   علم�ة،   ومن   ثم   الوصول   إ�   تفس��
�   تحد�د   نتائج   ال�حث،    و�تم   استخدام  

 ع�   وضع   أطر   محددة   للمش�لة،   و�تم   استخدام   ذلك   ��
 عدد   من   اإلحصائ�ات   والدراسات،     وتم   اعتماد   هذا   المنهج   ألنه   �مكن   الوصول   لنتائج   دق�قة  
�    �ع��   دراسة   تار�خ�ة   و   ت�بؤات  

 والتعرف    ع�   أس�اب   مش�لة   ال�حث   �ما    أن   المنهج   الوص��
�   اتخاذ   القرارات   الصح�حة   المتعلقة   �الدراسة   من  

��   �
 مستق�ل�ة   �ما   �ساهم   المنهج   الوص��

وح   الخاصة   بها.،   �انت   عمل�ة   جمع   الب�انات   من   خالل   دراسة    خالل   تقد�م   اإل�ضاحات   وال��
 استطالع�ة    لطالب   المدارس   من   خالل   اإلجا�ة   ع�    مجموعة   من   األسئلة.  

  

  2.3.4  جمع   الب�انات:  
�  عمل�ة  جمع  الب�انات  و�التا��  المساعدة  

�  أسلوب  يوفر  الوقت  والجهد  ��
و��             االس�ب�ان  االل���

�  جمع  الب�انات  وتم  
�  عمل�ة  جمع  الب�انات  دون  التق�د  �الم�ان  لذا  استخدم  هذا  األسلوب  ��

��               
           بناء  ثالث  اس��انات  واحدة  لطالب  المدارس  وواحدة  لألساتذة  الخصو��  وواحدة  ألها��  

  الطل�ة   
  
  

  2.3.5  أدوات   جمع   الب�انات:  
  1-   االس��انة:  

             تم  استخدام  االس��انة  �أداة  �حث  عل��  من  خاللها  سوف  نحدد  طب�عة  الب�انات  والمعلومات  
�  ي��د  ف��ق  ال�حث  جمعها  وتم  توز�ــــع   3 اس��انات  واحدة  مخصصة  ألها��  الطل�ة  وواحدة                 ال��
�  الف�س  بوك  

�  وتم  توز�ــــع  اس��انة  األها��  ع�  المجموعات  ��              لطل�ة  المدارس  وواحدة  للمدرس��
�  تعت��  �أنها  تجمعات  ألها��  الطل�ة  مثل   hebron  super  moms تجمع  أها��  طل�ة                ال��
  �

�  فتم  ال���  ��             مدرسة  الوفاق  ومجموعات  أخرى  أما  �ال�س�ة  لالس��انة  الخاص  �المدرس��
�  لجميع   �  الخصوص�� �  مثل  مجموعة  تجمع  المدرس��           مجموعات  خاصة  بتجمعات  المدرس��
�  وطلب  منهم  تعبئة  االس�ب�ان  أما  �ال�س�ة  اس��انة                 المواد  �ما  وتم  التواصل  مع  �عض  المدرس��
  � �  فلسط��

�  جمع  طالب  المدارس  من  مناطق  مختلفة  �� �  مجموعات  ال��
ە  ��               الطالب  فتم  ���

�  وتم  ارسال  اس��انات  ع�  الخاص  ل�عض  الطل�ة  من  االقارب                مثل  تجمع  طالب  فلسط��
 واالصدقاء.  
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   2.3.6  االس�ب�انات   و   تحل�لها:   
 �عد   توز�ــــع    129  اس��انة   ع�   طل�ة   المدارس   �انت   هذە   أهم   النتائج  

  

  

  
                            صورة(  1-  2)الج�س  

    ال�س�ة   األ���   �انت   من   اإلناث   ب�س�ة    85%   والفئة   األ���   من   الطالب   �انت   طالب   اعدادي   ب�س�ة    %44  
  

  
             صورة(  2-  2)   مراحل   الطالب  

 ع�   هذا   السؤال   حصلنا   فقط   ع�    117  إجا�ة   و�انت   ال�س�ة   األ���   من   طل�ة   االعدادي  
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 صورة(  3-  2)درس   خصو��  

  ال�س�ة   األ���   من   العينة   تأخذ   دروس   خصوص�ة   

  

 صورة(  4-  2)   ط��قة   اخت�ار   االستاذ   الخصو��  

          ط��قة  اخت�ار  الطل�ة  لألساتذة  تعتمد  ع�  تجارب  االقارب  واالصدقاء  والمرا�ز  
  التعل�م�ة   
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�   تواجه   الطل�ة    صورة(  5-  2)   أ���   المشا�ل   ال��

�   تواجه   الطل�ة   مع   االساتذة   ��   الت�ال�ف   
  من   ا���   المشا�ل   ال��

  

                     صورة(  6-  2)استخدام   الطالب   تطبيق   للتعلم  

 يؤكد   الطل�ة   ع�   استخدام   تطبيق   ي�يح   جمع   االساتذة   مع   معلوماتهم  
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 صورة(  7-  2)�سج�ل   األهل   �الموقع   ومدى   قبولهم  

�   �ان   موجه   ألها��   طل�ة   المدارس   و�انت   هذە   أهم   النتائج   
  االس�ب�ان   الثا��

  
 صورة   (  8-  2).الفئات  

  
ة   من   العينة   ��   أها��   لطالب   مدر��      الفئة   ال�ب��

  
                     صورة(  9-  2)مرحلة   انتماء   الطفل  

  
   %65  من   األها��   �انت   اها��   لطل�ة   مدراس   مرحلة   ابتدائ�ة   
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                                 صورة(  10-  2)احت�اج   الطالب   للدرس   الخصو��  

   %45  من   الطل�ة   أح�انا   ما   �حتاجون   لدروس   خصوص�ة   
  

  

  صورة(  11-  2)   ط��قة   اخت�ار   االم   االستاذ   الخصو��   

  الط��قة   اال���   شيوعا   الخت�ار   االستاذ   �االعتماد   ع�   تجارب   االقارب   او   االصدقاء   
  

  

�   تواجه   االهل    صورة(  12-  2)   ا���   المشا�ل   ال��
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�   تواجه   األها��   مع   االساتذة   ��   الت�ال�ف   ب�س�ة    58%   من   العينة   
  من   ا���   المشا�ل   ال��

  

  
  ال   �مانع   األها��   من   تخص�ص   جزء   من   دخلهم   لت�ال�ف   الدروس   الخصوص�ة   

 صورة(  13-  2)   استخدام   الدخل   للدرس   الخصو��  

  

 صورة(  14-  2)الم�الغ   المخصصة   للدروس  

   50  ش��ل   س�خصص   األها��   لت�ال�ف   الدروس   الخصوص�ة   

 صورة(  15-  2)استخدام   االها��   للتطبيق  
�  اخت�ار  

�  و�ساعدهم  ��              ا�د  االها��  ع�  استخدام  تطبيق  يوفر  لهم  معلومات  عن  المدرس��
  االستاذ   المناسب   
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  صورة(  16-  2). استخدام   ف�ديو   ال�ث   الم�ا��   

  
�   حال   توفرە  

  %37  من   االها��   ا�دو   ع�   استخدام   ف�ديو   ال�ث   الم�ا��   مع   األساتذة   ��
  
  
  

  تم   ���    129  اس��انة   ع�   االساتذة   و�انت   هذە   أهم   النتائج   

  

 صورة(  17-  2)     الج�س  
  الفئة   األ���   من   العينة   �انت   اناث   
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            صورة(  18-  2)   مدرس   اي   مرحلة  

   %60  من   العينة   �انت   مدر��   مرحلة   ابتدائ�ة   

  
  

    

 صورة(  19-  2).المادة   المدرسه   للطالب  

 ا���   مادة   تع�   فيها   دروس   خصوص�ة   ��   ال��اض�ات   ب�س�ة    %51  
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 صورة(  20-  2)   طرق   ال�سج�ل  

  
�   ال�سج�ل   مع   االساتذة   الخصو��   ��   ع��   االقارب   واالصدقاء   

��   
�
  من   ا���   الطرق   شيوعا

  

  

 صورة(  21-  2)م�ان   اعطاء   الدروس  

    
�   المرا�ز   التعل�م�ة   

  عادة   ما   تع�   الدروس   الخصوص�ة   ��
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 صورة(  22-  2).ت�لفة   اعطاء   الدروس  

  ت�لفة   إعطاء   الدروس   الخصوص�ة   ��    50  ش��ل   للساعة   
  

    

 صورة(  23-  2)   �سج�ل   االساتذە   �التطبيق  

�   التطبيق   الذي   ي�يح   لهم   وضع   معلوماتهم   عل�ه   
  أ�د    34%   من   االساتذة   ع�   ال�سج�ل   ��
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  صورة(  24-  2)   الم�لع   المستعد   دفعه   �مدرس   

  �
�   التطبيق   �ل   فضلوا   �أن   �كون   مجا��

اك   ��  لم   يوافق   االساتذة   ع�   الدفع   مقا�ل   االش��

  
  
  

  تلخ�ص   ألهم   النتائج   
�   الموقع   ان   توفر   ل�ن   ال�س�ة   األ���   منهم  -

اك   �� ة   من   االساتذة   مستعدة   لالش��  فئة   كب��
اك   لذلك   ستكون   األر�اح   معتمدة   ع�   االعالنات      غ��   مستعدة   للدفع   مقا�ل   االش��

�   الخصو��   ��   الت�ال�ف   العال�ة   اال  - �   تواجه   االها��   مع   المدرس��  من   ا���   المشا�ل   ال��
 ان   ال   �مانع   األها��   من   تخص�ص   جزء   من   الدخل   للدروس   الخصوص�ة   �حدود    50 
�   حال   وجودە    �ال�س�ة  

 ش��ل   فقط   �ما   ا�د   اها��   الطل�ة   ع�   التفاعل   مع   الموقع   ��
�   دروس   خصوص�ة   من   ق�ل   و�تم  

ة   من   الطل�ة   �انت   قد   سجلت   ��  للطالب   ف�س�ة   كب��
 أخذها   �المرا�ز   التعل�م�ة    والبيوت   وا�د   ا�ضا   الطل�ة   ع�   استخدام   تطبيق   �س�ب  

  األوضاع   الحال�ة   واغالقات   المدارس   
 اغلب   النتائج    ت��د   وجود   تطبيق   ي�يح   وجود   معلومات   عن   االساتذة   و   �سمح  -

�   طرق   التواصل  
�   الطل�ة   واالساتذة   �ما   تؤكد   النتائج    ع�   وجود   مشا�ل   ��  �التفاعل   ب��

ورة   �   للتطبيق   و�� �   االفراد   �ما   �حسب   النتائج   فانه   تؤكد   ع�   التوجه   اال�جا��  ب��
 وجودە.  
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  : �   2.4  المنافس��
  � �   مجموعات   الف�س   بوك   ال��

�ن   والذي   يتمثل   �� �   م�ا�� �   فهناك   منافس��  �ال�س�ة   للمنافس��
�   ولم   نجد   أي   تطبيق   أو   موقع   �قدم   خدمة   مشابهة   أو   ق���ة   من   �   الخصوص��  تجمع   المدرس��

�ن   �   غ��   الم�ا�� �   ع�   المنافس�� ك�� )   لذلك   �ان   ال�� �   سوف   �قدمها   موقع   (معل��  الخدمة   ال��
�   الذين   �قدمون   حصص   خصوص�ة   للطالب   ومن   �   �جتمع   فيها   المدرس�� �    المرا�ز   ال��

 تتمثل   ��
  أهمها:   

 مركز   أ�سفورد  ●
  مركز   ال�مال   التعل���   ●
  مركز   األج�ال   للتعل�م   ●
  مركز   النجاح   التعل���   ●
  مركز   الج�ل   الصاعد   ●
 اليوتيوب  ●

  
  
  

   � �   المنافس��   جدول   (  2-  2)المقارنة   ب��
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  �  مركز   ال�امل    مركز   أ�سفورد    المنافس��
�وي      ال��

 مركز  
 األج�ال  

  للتعل�م   

 مركز    النجاح  
  التعل���   

 مركز   الج�ل  
  الصاعد   

 اليوتيوب  

 موقع 
   �

و��   ال���
 نعم    ال     ال    ال    ال     ال   

ة   �  الم��
  التنافس�ة   

  �
 -التخصص   ��
 دورات   اللغة  

�ة   (قراءة   �  اإلنجل��
 وكتا�ة   ومحادثة) 

�   منطقة  
 -تواجدە   ��

 سهلة   الوصول  
 (دوار   الصحة)  

 -دورات   لجميع  
 المراحل  

  العم��ة  
 -لديهم   نظام  

  تأس�س   وتق��ة  

 -معتمد   من  
 ق�ل   وزارة  

��ة    ال��
  والتعل�م   

 -�قدم  
 دورات  

  لغات   

 -دورات  
 تق��ة  
 مدرس�ة  
 لجميع  
 المراحل  
 وخاصة  
 التوجي��  
 �فروعه 

 -دورات  
  �  للج�س��
 غ��  
 مختلطة  

  

  �
 -أول   مركز   ثقا��

  �
 أسس   ��

  الخل�ل   
 -�قدم   دورات  

�   اللغة   الع���ة 
�� 

ها   من    وغ��
  لغات   

 -   �قدم   دورات  
 مهن�ة   مثل  
  التجم�ل   

 ام�ان�ة   لجميع  
 األشخاص   عمل  

 قناة   و���  
 الف�ديوهات  

 التعل�م�ة   عل�ه  



  

   2.5  تحل�ل   الفئة   المستهدفة:   

              يوجد  لدينا   3 فئات  مستهدفة  ومهم  جدا�  معرفة  الفئات  المستهدفة  وذلك  من  أجل  معرفة  
              االشخاص  الذين  �حاجة  ا�  العمل  هذا  وهذا  الموقع  والتطبيق،  ح�ث  �ان  لدينا  ثالثة  فئات  
           مستهدفة  االو�  هم  طالب  المدارس  الذين  �ستخدمون  الموقع  والتطبيق  للتواصل  مع  
  لطالب  

�
             األساتذة  ،والفئة  الثان�ة  هم  األها��  ع�  اعت�ار  أنهم  أصحاب  اتخاذ  القرار  خصوصا

�  الموقع  وتقد�م  
اك  ��             المراحل  اإلعداد�ة  ،والفئة  الثالثة  هم  األساتذة  الذين  س�قومون  �االش��

               معلوماتهم  �ما  س�تمكنون  من  إعطاء  دروس  عن  �عد  وسوف  يتم  تص��ف  �ل  فئة  بناء  ع�  
كة   ب�نهم:    عدة   خصائص   مش��

  

  طالب   المدارس    تم   تقس�مهم   ا�   :   1.

   حسب   الفئة   العم��ة  ●

(    6-    18  )   سنة    � اوح   أعمارهم   ما   ب��   ت��

  

  �حسب   المرحلة   الدراس�ة   ●
  المرحلة   االبتدائ�ة   1.
 المرحلة   االعداد�ة  2.
 المرحلة   الثان��ة  3.

  

  �حسب   الفروع   لطالب   الثان��ة   العامة   ●
  العلوم   اال�سان�ة   1)
  العل��   2)
 التجاري  3)
(4   �   المه��

  

 حسب   التجزئة   الجغراف�ة  ●

           التقس�م  حسب  المدن  الفلسطي��ة:  يتم  استهداف  جميع  المناطق  الفلسطي��ة  �ل  طالب  
 ي�حث   عن   موقع   �سمح   له   �الوصول   لألساتذة.  
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●  :  التقس�م   السلو��
 حسب   االهتمامات:  

�   �اخد   دروس   خصوص�ة   �ش�ل   متكرر   1.     الطالب   المهتم��

 الطالب   الذين   لديهم   والء   لدينا.  2.

 الطالب   الذين   هدفهم   التعل�م   وال   يتطلعون   ا�   الت�ال�ف   الماد�ة.  3.

 الطالب   الذين   �شجعون   زمالئهم   ع�   أخذ   الدروس   عن   ط��ق   موقعنا   وتطب�قنا.  4.
  

  

  

�   تواجهها   عند   اخت�ار   االستاذ     صورة(  25-  2)الم  شا�ل   ال��

  
  

    أها��   الطل�ة   2.
  

 التجزئة   الد�موغراف�ة  ●
 الفئة   العم��ة  ●

�   (  27-  60)   سنة   اوح   الفئة   العم��ة   ما   ب��  ح�ث   ت��

  الدخل   ●
 1450-5000  
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  المستوى   التعل���   ●
  مدرسة   1)
  د�لوم   2)
 ��الور�س  3)
  دراسات   عل�ا   4)

  
  

 الحالة   االجتماع�ة  ●
وجة  1. � وج�م�� �  م��
 مطلق�مطلقة  2.
 ارمل�ارملة  3.

  

 التجزئة   الجغراف�ة  ●

ة  مع   �  جميع  المناطق  الفلسطي��ة  ح�ث  �قومون  �التواصل  م�ا��
            أها��  طل�ة  المدارس  ��

 األساتذة.  

●  :    التقس�م   السلو��
 حسب   االهتمامات:  ●
 اها��   الطل�ة   الذين   يهتمون   بتعل�م   أبنائهم.  1.
�  اعطاء  ابنائهم  الدروس  الخصوص�ة  عن  ط��ق  موقعنا  2.

            اها��  الطل�ة  الذين  �ستمرون  ��
 وتطب�قنا..  

 اها��   الطل�ة   الذين   ال   يهتمون   ا�   الت�ال�ف   �ل   إ�   تعل�م   أبنائهم  3.

�  حجز  الدروس  الخصوص�ة  ألبنائهم  عن  ط��ق  موقعنا  4.
            اها��  الطل�ة  الذين  �ستمرون  ��

 وتطب�قنا.  

  

�   تواجهها   عند   اخت�ار   االستاذ   لطفلك      صورة(  26-  2).الم  شا�ل   ال��
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   3.    األساتذة   

 التجزئة   الد�موغراف�ة  ●
 الفئة   العم��ة  ●

�   (  24-  60)   سنة.   اوح   أعمارهم   ما   ب��  الذين   ت��

  الدخل   ●
 2500-4500  

  
  المستوى   التعل���   ●

  د�لوم   1)
 ��الور�س  2)
  دراسات   عل�ا   3)

  

 التجزئة   الجغراف�ة  ●

 �شمل   جميع   األساتذة    ع�   مستوى   الضفة   الغ���ة   .  

  

●  :  التقس�م   السلو��
�   وضع   معلوماتهم   ع�   موقعنا   وتطب�قنا.  1.

�   الذين   �ستمرون   �� �   الخصوصي��  المعلم��
 المعلمون   الذين   �ض�فون   معلوماتهم   ع�   موقعنا   وتطب�قنا   فقط.  2.
�   موقعنا   وتطب�قنا.  3.

اك   ��  المعلمون   الذين   �شجعون   زمالئهم   ع�   االش��
اك.  4. �   االش��

 المعلمون   الذين   �ستمرون   ��
  

  

  

  

  

  

  

 صورة(  27-  2)م�ان   اعطاء   الدروس  

 43  



  

رات   �   التطبيق   وم��
  2.6  تحد�د   التقن�ات   والتكنولوج�ا   المستخدمة   ��

 استخدامها:  

  

  صورة(  28-  2)التقن�ات   والتكنولوج�ا   المستخدمة   

  

�   هو   أي   برنامج   �عمل   ع�   خادم  
 تطب�قات   ال��ب   “  Web   applica�on”   �المع��   الحر��

نت.   ح�ث   �جب   الوصول   إ�   تطب�قات   ال��ب   من   خالل   متصفح   ال��ب.    ال��ب   اي   اإلن��
 تطب�قات   ال��ب   لديها   العد�د   من   المزا�ا   عن   تطب�قات   سطح   المكتب.   نظرا   ألنها   تعمل   داخل 

 متصفحات   ال��ب،   والمطور�ن   ال   �حتاجون   إ�   تط��ر   تطب�قات   ال��ب   لمنصات   متعددة.   ع�  
�   كروم   ع�   �ل   من   و�ندوز   و   ماك   و…   وال   �حتاج  

 س��ل   المثال،   س�عمل   تطبيق   واحد   �عمل   ��
�   عند   تحد�ث   تطبيق   ال��ب.   ح�ث   من   امج   للمستخدم��  المطورون   إ�   توز�ــــع   تحديثات   ال��
�   لديهم   حق   الوصول   إ�   اإلصدار    خالل   تحد�ث   التطبيق   ع�   الخادم،   جميع   المستخدم��

 المحدث.   من   وجهة   نظر   المستخدم،   قد   يوفر   تطبيق   و�ب   واجهة   مستخدم   أ���   ا�ساقا   ع��  
 األنظمة   ال�شغ�ل   المتعددة   ألن   المظهر   �عتمد   ع�   المتصفح   �دال   من   نظام   ال�شغ�ل.  
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 صورة(  29-  2)   معالجة   الب�انات  

  

�  تطبيق  و�ب  وحفظها  عن  �عد.  هذا  
�  تدخلها  ��                �اإلضافة  إ�  ذلك،  تتم  معالجة  الب�انات  ال��

�  أنظمة                  �سمح  لك  �الوصول  إ�  نفس  الب�انات  من  أجهزة  متعددة،  �دال  من  نقل  الملفات  ب��
�  أن  تطب�قات  ال��ب  تقدم  العد�د  من  الفوائد،  لديهم  �عض  العيوب  مقارنة   �  ح��

              ال�مبيوتر.  ��
  � �  نظام  ال�شغ�ل،  �كون  للمستخدم��

ة  ��               مع  تطب�قات  سطح  المكتب.  نظرا  ألنها  ال  تعمل  م�ا��
              حق  وصول  محدود  إ�  موارد  النظام  مثل  وحدة  المعالج  والذا�رة  ونظام  الملفات.  ولذلك،  فإن  
امج  المتطورة،  مثل  برامج  إنتاج  الف�ديو  وتطب�قات  الوسائط  األخرى،  تؤدي  �ش�ل  عام  أداء                ال��
             أفضل  لتطب�قات  سطح  المكتب.  تعتمد  تطب�قات  ال��ب  �ش�ل  �امل  ع�  متصفح  ال��ب.  إذا  
                 تعطل  المتصفح  أو  حصل  خطأ  ما،  ع�  س��ل  المثال،  قد  تفقد  التقدم  الذي  لم  يتم  حفظه  ك  
�  عدم  التوافق  

�  موقع  ما  او  تعد�ل  مس�ند.  �ما  أن  تحديثات  المتصفح  قد  ت�س�ب  ��
                ال�سج�ل  ��

�  النها�ة  :  ال�ث��  من  
               مع  تطب�قات  ال��ب،  مما  يؤدي  إ�  حدوث  مش�الت  غ��  متوقعة.  ��

            التطب�قات  اآلن  تصدر  إصدارات  للعمل  ع�  متصفح  ال��ب  وأشهرها  ��  خدمة  الش��ات  
ء  بهذە  التطب�قات,  وهذا  أمر  ج�د   اض�ة  الخاصة   VPN ح�ث  أصبح  متصفح  ال��ب  م��              االف��
�ل  �سخة  سطح  المكتب  للعمل.  �فضل  �عض  األشخاص  تطب�قات  سطح   �              ح�ث  ال  دا��  لت��
�ات               المكتب،  ب�نما  �فضل  ال�عض  اآلخر  تطب�قات  ال��ب.  ولذلك،  فإن  العد�د  من  ��
امج  األ���  شعب�ة  مثل   مج�ات  تقدم  اآلن  إصدارات  سطح  المكتب  وال��ب  من  ال��             ال��
  �

  تكون  الملفات  المحفوظة  ��
�
ها.  ح�ث  غال�ا               ما�كروسوفت  أوف�س  و  س�ا�ب  و  وا�س  آب  وغ��

نت  متوافقة  مع  إصدار  سطح  المكتب  والعكس  �العكس  ح�ث  إذا  قمنا                ال�سخة  ع��  اإلن��
             �ا�شاء  ملف  ما  ع��  استخدام  تطبيق  ما�كروسوفت  اوف�س  لسطح  المكتب  سوف  �عمل  حتما  

 ع�   تطبيق   ال��ب.  

  

  

 45  



  

  2.7  خطة   فحص   الموقع:  

�   الموقع   قد   تؤدي   بنا   ا�   تج��ة   إستخدام     UX  س�ئة   مع   المستخدم   ،   و   اخر  
 �عض   األخطاء   ��

�   ن��دە   هو   عدم   ر��   المستخدم   عن   الموقع   الخاص   بنا   ،   لذلك   ،   من   أجل   اإلستفادة    ش��
�   ،   إما   ان    القصوى   من   هذا   األمر   سنحتاج   ا�   تج��ة   الموقع،   و   من   أجل   تج���ه   لدينا   ط��قت��

�   ،   و   من   خاللهم   سنحصل   ع�   مج�� �   �عض   المجتمعات   التط����ة   الخاصة   �الم��
ە   ��  نقوم   ب���

�   أغفلنا   عنها،   و   �مكننا    آرائهم   حول   الموقع   وك�ف   �مكننا   تحس�نه   لألفضل،   وما   األش�اء   ال��
�   الموقع   الخاص   بنا   ،   و   من   خالله   س�ستطيع  

 ا�ضا   ان   نك�شف   األخطاء   و   ال  Bug   الشائعة   ��
�   ح��   �سمح   لهم   بتقد�م   آرائهم   ال��حة   ە   للمستخدم��  تط��ر   موقعنا   لألفضل   ونقوم   ب���

 إتجاە   موقعنا،   و   هكذا   س�تمكن   دائما   من   تط��ر   الموقع   لألفضل   و   الحصول   ع�   ر��  
�   دائما   .     المستخدم��

  

 و   �مكن   فحص   فعال�ة   الموقع   عن   ط��ق:  

  1-   نظام   التقي�م:  

ا   ر�ما   ع��   زر   الت�ليغ    ما   نقصدە   بتوف��   نظام   تقي�م   هو   أن   �ستطيع   المستخدم   مراسلتنا   لحظ��
ا   ا   داخل��  عن   خطأ،   أو   را�ط   ل�تا�ة   ب��د   ثم   إرساله   إلينا   أو   إ�   مطّور   الموقع.   المهم   أن   توفر   نظام�

  �
��   � احات   المستخدم��  لتقي�م   الموقع   للتعامل   مع   أ�ة   مش�الت   تظهر،   وتنف�ذ   �عض   اق��

 تحديثات   قادمة.  

ا    �مكن   للمستخدم   أن   �قوم   بتقي�م   التطبيق   ع��   متجر   التطب�قات   (جوجل   �الي)،   �مكنه   أ�ض�
 أن   �كتب   مراجعة   ��عة   للتطبيق   ما   أعج�ه   ،   ما   لم   �عج�ه.   قراءتنا    لهذە   التقي�مات   �مكننا  

ات   و�صالحه   من   أ�ة   أخطاء.   �  تحد�ث   التطبيق   �احدث   المم��

  2-   نظام   التصم�م:  

�   التعامل   مع   هذا  
 مراجعة   تصم�م   والوان   التطبيق   والموقع   ومعرفة   مدى   راحة   المستخدم   ��

�   األحمر   �   هو   لون   االعتدال   و��تج   عن   �م�ة   م�ساو�ة   من   اللون��  التصم�م.ح�ث   أن   البنفس��
 واألزرق   و�عت��   رمزا�   للوض�ح   والعمل   المتوازن   و�ع��   عن   الحواس   والروح   والشغف   والذ�اء  

 والح�مة.  
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   3-التحل�ل:   

،   عدد   النقرات   والتفاعل   مع   �  �دون   الحصول   ع�   إحصائ�ات   واضحة   عن   تج��ة   المستخدم��
ا   معرفة   أين   الخلل   أو   ك�ف   �مكن   تحس�نه.    المحتوى   الموجود   �الموقع   ال   �مكننا   أ�د�

ا   ل�نه   ط��قة   واحدة   لمتا�عة   األمور،   خاصة   أن   �س�ة   قل�لة   فقط    قد   �عمل   نظام   التقي�م   ج�د�
ات    ��   من   تقوم   �كتا�ة   التعل�قات   وتقي�م   الموقع   والتطبيق   لذا   يتوجب   عل�ك   معرفة   مؤ��

 األداء   األساس�ة   وق�اسها.  

  ٤-فحص   األداء   وال�عة:  

 أداء   الموقع   والتطبيق   من   العوامل   الرئ�س�ة   إلعجاب   المستخدم   �الموقع   والتطبيق   عندما  
�   جزء   أقل   من   الثان�ة.  

 �ضغط   المستخدم   ع�   زر   فهو   يتوقع   أن   �ستج�ب   ��

�   ع�   التفاعل   �   �شجع   المستخدم��  �عة   استجا�ة   الموقع   والتطبيق   من   العوامل   اإل�جاب�ة   ال��
�   تنفر    مع   الموقع   والتطبيق   مرارا�   وتكرارا�   �دون   ملل،   ح�ث   أن   اإلنتظار   من   العوامل   السلب�ة   ال��
،   لذلك   �جب   مراعاة   هذە   النقطة   عند   فحص   ومراجعة   الموقع   والتطبيق.  

�
�   دوما  المستخدم��

   �الطبع   سنجد   �عض   التعل�قات   و   الردود   اإل�جاب�ة   ،   و   سنجد   السلب�ة   أ�ضا   ،   وعلينا   ان   نأخذ  
�   نفس   مجال  

�   حالة   أردنا   أن   نجعل   من   موقعنا   طفرة   نوع�ة   ��
�   اإلعت�ار   �ل   الردود   ��  �ع��

   و   ردا�   ي�تقد   ف�ه   واجهة   اإلستخدام   ،   سنحاول    أن   نعرف  
�
 المواقع،   لذلك   ،   إن   وجدنا   تعل�قا

 المش�لة   من   أين   ،   و   نقوم   بتصح�حها   و   إطالق   �سخة   جد�دة   من   الموقع   والتطبيق   أو   العمل  
 ع�   تحديثات   ح��   تتما��   مع   رغ�ات   المستخدم   وال   نتجاهل   أي   رد.  

  5-ال�فاءة :  

�   عرض   الب�انات  
 فحص   ال�فاءة   والدقة     ح�ث   ي�حث   المستخدم   عن   موقع   منظم   ودقيق   ��

نت   وش��ات   الهواتف   الذك�ة.    و�تما��   مع   التطور   الذي   �شهدە   اإلن��

  6-فحص   مدى   سهولة   استخدامه:  

   �جب   أن   �كون   تصم�م   تطب�قات   الهواتف   الذك�ة   �سهولة   اإلستخدام   وعدم   التعق�د   ح�� 
�   ع�   اختالف   أعمارهم   واهتماماتهم   �دون   اس�ثناء،   ألن   من    يناسب   أ���   عدد   من   المستخدم��
 أهم   ما   �جذب   العمالء   لتحم�ل   واستخدام   تطبيق   الهواتف   الذك�ة   ��   �ساطة   عرض   المنتجات  
 وسهولة   الوصول   إ�   التفاص�ل   والب�انات   وهذا   ما   ي��د   من   جاذب�ة   التطبيق   ح�ث   �ل   الب�انات  
�   تصف   المنتج�   الخدمة   متوفرة   ومطروحة   ع�   التطبيق   �ش�ل   دقيق    والمعلومات   والصور   ال��

�   نفس   الوقت.  
 وسلس   ��
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  : �
  7-الدعم   الف��

�   المتواصل   الذي    اإلهتمام   بتط��ر   الموقع   وتحديثه   �صفة   مستمرة   وهذا   ما   �س�   �الدعم   الف��
ە   من   المواقع   و�منح   الموقع   االستمرار�ة   لذلك   فإن   هذە   السمة   من   �   الموقع   الناجح   عن   غ�� ّ  �م��

�   امتالك   موقع   أو   تطبيق.  
�   �جب   أن   ي�حث   عنها   �ل   من   يرغب   ��  أهم   السمات   ال��

  

ات�ج�ة   ال�س��ق�ة:     2.8  االس��

 الرؤ�ة   :-     تقوم   رؤ��نا   ع�   أن   نكون   الخ�ار   األول   دائما   لمن   ي�حث   عن   الجودة   واألمان   ح�ث  
 أن   الفكرة   جد�دة،   وتقد�م   خدماتنا   لم��د   من   األسواق   الع���ة    وأن   نحقق   أع�   درجات   الر��  

�ك   األقرب   لهم   ،   �ما   نقدمه   من   حلول   و   خدمات   متطورة   وآمنة   من    لعمالئنا   ,   كوننا   ال��
 أجلهم   .  

  

  الرسالة   :-   

�   والطل�ة   من   االبتدائ�ة   ا�   الثان��ة    �   الخصوصي�� �   المعلم��   موقعنا   �جمع   ب��

  

 الهدف   :-  

   توف��   نظام   تواصل   آمن   و   ��ــــع   للعمالء   .  1.

�   تط��ر   المجتمع   من   خالل   توف��   خدمات   وتقن�ات   متطورة  2.
 المساهمة   ��

 وموا��ة    للتكنولوج�ا   .  
 توف��   فرص   عمل   جد�دة   .  3.
   االرتقاء   �عمل�ة   الطلب   الخاص   إ�   مست��ات   ذات   جودة   و   أمان   أع�   .  4.
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  تقي�م   المنافسة   ع�   مواقع   التواصل   االجتما��   

�   ع�   مواقع   التواصل   االجتما��    جدول   (  3-  2)تقي�م   المنافس��
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 مركز   نا�لس   مركز   اون   الين   مركز   النجاح   مركز   ا�سفورد   االسم  

 �
و��  غ��   متوفر   غ��   متوفر   غ��   متوفر   غ��   متوفر   الموقع   اإلل���

�   الخل�ل   الخل�ل   الموقع    نا�لس   جن��

�ة  اللغات   �  الع���ة   الع���ة   الع���ة   الع���ة-االنجل��

 سهولة   الوصول  
 إ�   المعلومات  

 ج�د   ج�د   جدا   ج�د   جدا   ممتاز  

 ج�د   ممتاز   مقبول   ج�د   جدا   الصورة   ال���ة  

 تقدير   الوصول  
 ا�   العم�ل  

 75%   80%   85%   90%  

ات   �  اظهار   المم��
 للعم�ل  

  

 سهولة   الوصول  
 والتعامل   الرائع 

 التواصل   ال��ــــع   الموقع   الج�د  
 ع��   االونالين  

 التعامل   الرائع  
  �

 ال�عة   ��
 االنجاز  

  0562   556   610   0598616630   0599830466   022218385  ب�انات   االتصال  

 اال�م�ل   الخاص  
  �العمل   

 naheel.2016@hotmail غ��   متوفر  
.com  

  

 غ��   متوفر   غ��   متوفر  

 غ��   متوفر   غ��   متوفر   غ��   متوفر   غ��   متوفر   يوتيوب  

 يوجد   يوجد   يوجد   يوجد   ف�سبوك  

 ال   يوجد   ال   يوجد   ال   يوجد   ال   يوجد    ا�ستغرام   

 ال   يوجد   ال   يوجد   ال   يوجد   ال   يوجد   سناب   شات  



  

  

 جدول   (  4-  2)معلومات   عامة   عن   الموقع  
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 موقع   وتطبيق   معل��   االسم  

  �
و��   Mo3almy.com  الموقع   اإلل���

�   الموقع  
و��  تواجد   ال���

�ة   اللغات   �  الع���ة   –   االنجل��

 ممتاز   سهولة   الوصول   إ�   المعلومات  

   التصم�م  
�
 ج�د   جدا

 تقدير   الوصول  
 ا�   العم�ل  

 90%  

ات   للعم�ل   �  اظهار   المم��
  

  �
و��  التواجد   ع��   موقع   و   تطبيق   إل���

 اإل�م�ل   ومواقع   التواصل   االجتما��   ب�انات   االتصال  

  mo3almy.app@gmail.com  اال�م�ل   الخاص   �العمل  

  Mo3almy   App  يوتيوب  

 معل��   -    Mo3almy  ف�سبوك  

   mo3almyapp ا�ستغرام  

   Mo3almy   App يوتيوب  
  



  

�حة   المستهدفة:-    ال��

�   من   ح�ث:-    تص��ف   العمالء   المستهدف��

�حة   المستهدفة    جدول   (  5-  2)ال��

 شعار   التطبيق:-  

  

 صورة(  30-  2) شعار   التطبيق  
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 طالب   المدارس   ��افة   الفئات  
 مراحلهم   التعل�م�ة  
ابتدائ�ة-اعداد�ة-ثانو 

 �ة  

  18-6  العمر  

 ذكور   -   إناث   الن�ع  

 الضفة   الغ���ة   المنطقة   الجغراف�ة  



  

 المهام   والتنف�ذ:-  

 مدة   تنف�ذ   الخطة:-  

             مدى  ق��ب  :-  ترو�ــــج  الموقع  والتطبيق  ع�  جميع  المنصات  وعمل  تصام�م  ومحتوى  جذاب 
�   العمل. 

  الستقطاب   ال��ائن   وال�دء   ��

و�ــــج  �ش�ل  موسع  ع�                  مدى  �ع�د  :-   عمل  صورة  ذهن�ة  لدى  الناس  عند  ذكر  موقعنا  وال��
   � �   والعمل   ع�   خطط   توسع   ع�   مستوى    الوطن   العر��   مستوى   فلسط��

  

  

  

  جدول   (  6-  2)المهام   المو�لة   ألعضاء   الف��ق   

  

ان�ة   ال�س��ق�ة:-   �  الم��

و�ج�ة   المتوقعة   واإلعداد   لها    إجما��   الت�ال�ف   المتوقعة   شاملة   الحمالت   ال��

 ت�لفة   التطبيق     $100  

 التصام�م            $50  

و�ج�ة    $400    الحمالت   ال��
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 المهام   المو�لة   إل�ه   االسم  

 متا�عة   آراء   ال��ائن   محمود  

 استالم   صفحات   مواقع   التواصل   االجتما��    روند   

 متا�عة   التطبيق   رند  

 الت�سيق   مع   ال��ائن   �س��م  

 التصام�م   ع�دهللا 



  

و�ــــج:    خطة   ال��

و�ــــج   ع��   مواقع   التواصل   االجتما��      ال��

  الهدف   من   وجود   مواقع   التواصل   اإلجتما��   

�   �جب   ع�   اإل�سان   الق�ام   بها   ,    ُ�عت��   التواصل   االجتما��   من   األمور   المهمة   ال��
�ات    سواء   ع�   المستوى   الشخ��   أو   ع�   المستوى   العم��   .   لذلك   تقوم   ال��

 �استخدام   هذە   الوسائل   بهدف   التوُصل   إ�   العمالء   والتفاعل   معهم،   ووضع  
 اإلعالنات   ع��   هذە   الوسائل   أو   ح��   تقد�م   خدمات   الدعم   الُمختلفة،   فهذە  

اض�ة.      الوسائل   قائمة   ع�   م�دأ   ت�اُدل   األف�ار   والمعلومات   و�ناء   الُمجتمعات   االف��

  

�   نطمح   لتحق�قها   من   وسائل   التواصل   اإلجتما��   :   
  من   أهم   األهداف   ال��

�   لدينا.   �   المسجل��  • ز�ادة   عدد   المعلم��

 •وخفض   ت�ال�ف   ال�س��ق   والدعا�ة   .  

كة.   وع   أو   ال�� �   الخاص   �الم��
و��  •ز�ادة   �س�ة   عدد   ال��ارات   إ�   الموقع   اإلل���

 •تط��ر   القدرة   إ�   وصول   الُمنتج   إ�   األسواق   الدول�ة.  

خرى.  
ُ
�ات   األ  •تط��ر   التواصل   مع   ال��ائن   أو   ال��

 •القدرة   ع�   تحص�ل   تغذ�ة   راجعة   من   ال��ائن.  

  

  2.تحد�د   اسم   الصفحة   ع�   مواقع   التواصل   االجتما��  

�   تحمل   نفس   إسم   الموقع    سوف   يتم   بناء   صفحات   التواصل   اإلجتما��   ال��
ون�ة   .   �   ح�ث   �س�   (  mo3almy)   ع�   �افة   المواقع   اإلل���

و��  اإلل���
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�   تم   إخت�ارها   :  
  3.مواقع   التواصل   اإلجتما��   ال��

  � �   فلسط��
��   

�
 •  Facebook:   ح�ث   �عت��   موقع   التواصل   اإلجتما��   األ���   إستخداما

�    88%   لعام    2019  .    ,   ح�ث   �لغ   عدد   المستخدم��

�   ح�ث   �لغ   �   فلسط��
��   

�
�   أ���   المواقع   إستخداما

 •  Instagram  :   ح�ث   �عت��   من   ثا��
�    57%    ,   وسوف   يتم   إستخدام   هذة   المنصة   ل���   الصور   حول    عدد   المستخدم��

كة   وخدماتها   .      ال��

 •  YouTube:   هناك   فئة   من   ال��ائن   ال   �مل�ون   المعرفة   ال�اف�ة   إلستخدام   التطبيق  
  ���   �

�   أول   مراحل   إنطالقة   ,   لذلك   س�تم   عمل   منصة   يوتيوب   للمساعدة   ��
�� 

�   س�تم   تقد�مها   و���   ح   للخدمات   ال��  ف�ديوهات   عن   ك�ف�ة   إستخدام   التطبيق   و��
  ف�ديوهات   ترو�ج�ة   .   

  

�   وتط��ر   (  SEO)   لمواقع   التواصل   اإلجتما��       4.تحس��

�   وتط��ر   ال�لمات   المفتاح�ة   والمحتوى   �   هذە   الخطوة   س�تم   العمل   ع�   تحس��
�� 

�   �سه�ل   عمل�ة   ال�حث   عن   صفحات   التواصل  
�   �ساعد   ��  الفعال   و   الهاشتاغ   ال��
  اإلجتما��   الخاصة   �الموقع   .   

�   (  SEO)   لمواقع   التواصل   اإلجتما��   منها   :      وهناك   عدة   طرق   لتحس��

  •ز�ادة   عدد   متا���   مواقع   التواصل   اإلجتما��   

�   ال�لمات   المفتاح�ة    •تحس��

  •���   محتوى   جذاب   ومنتظم   

   �
و��   •ز�ادة   الو��   �العالمة   التجار�ة   والموقع   اإلل���
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  (KPIs  )   1.ق�اس   نتائج   نجاح   مواقع   التواصل   اإلجتما��

�   تحصيها   م�شورات     1.معدل   (  CTR)   :    ح�ث   يتم   تقس�م   عدد   الضغطات   ال��
�   عدد   �   تمت   مشاهدتها   ليتم   ليتم   �ذلك   تمي��  الصفحات   ع�   عدد   المشاهدات   ال��

 األفراد   الذين   تفاعلوا   مع   المقاالت   مع   عدد   األفراد   الذين   شاهدو   اإلعالن.  

  2.   �م�ات   الوصول   (  Reach)   :    تحد�د   �م�ة   الوصول   ل�ل   مشاركة   من   الصفحات  
�   تجديها   المشار�ات   .   �   لمعرفة   �س�ة   التفاعل   ال��  من   �افة   المعجب��

  3.   معدالت   التح��ل   (  conversion   Rate)   :    معدل   التفاعالت   ع�   الصفحة   من  
  ح�ث   :   

   �   •عدد   المتا�ع��

  •عدد   اإلعجا�ات   

  •عدد   المشار�ات   

  •عدد   النقرات   

  •التعل�قات   

  •عدد   مرات   مساعدة   الف�ديو   

   �   • عدد   المتا�ع��

  •إم�ان�ة   الوصول   

  •عدد   اإلشارات  
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  2.9  خطة   السوش�ال   م�د�ا:  

 خطة   المحتوى   واالعالن   الشهري   ع�   مواقع   التواصل   االجتما��  

 56  

 ا�ام  
الشه 

 ر  

ان�ة   صور   مقال   ف�ديو   �  مالحظات   الم��

 1    *      10$    

 2      *       

 3            

 4            

 5            

 6            

 7      *   *  5$    

 8            

 9            

 10      *    3$    

 11      *    3$    

 12        *     

 13        *     

 14            

 15      *    3$    

 16            

 17    *      5$    

 18            

 19      *    3$    

 20            



  

  جدول   (  7-  2)خطة   السوش�ال   م�د�ا   

  

  :Content   Led   Gen    2.10  خطة  

 جودة   الخدمة:  -

�   السوق   وجذب  
�   بناء   اسم   ��

 االهتمام   بتقد�م   خدمة   عال�ة   الجودة   ��   الخطوة   األو�   ��
 العمالء.  

�   �ستهدفها   ,جودة   المنتج   �حة   العمالء   ال��    ل�س   المقصود   فقط   تقد�م   أ�سب   جودة   ل��
�ه   و�السعر   المناسب   ،   ف�ل   منتج   له   عم�ل.لذلك   نحن    معتمدة   ع�   جودة   العم�ل   الذي   س�ش��

 نحرص   ع�   تقد�م   خدمة   ج�دة   إ�   الفئة   المستهدفة.  
  

-  : �  استهداف   العمالء   المناسب��
 �ما   ذكرنا   أن   الجودة   مهمة   والسعر   �جب   أن   �كون   متناسب   مع   الجودة.  

�   تحقيق   هذە   المعادلة   هو   دراسة   فئة   العمالء   الصح�حة.  
ء   الذي   يتح�م   �� �

 وال��
�   معرفة   العم�ل   المناسب   الق�ام   �عمل   خطة   �س��ق�ة    مب��ة   ع�   دراسة   السوق   و  

 و �ساعد   ��
�   السوق مع   دراسة   شخص�ة   العمالء.  

��   �  تحل�ل   المنافس��
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 21            

 22            

 23            

 24      *    3$    

 25            

 26    *      5$    

 27            

 28      *   *  10$    

 29            

 30            



  

�   �ل   م�ان   أمام   العم�ل:  -
 التواجد   ��

 سوف   نقوم   �عمل   إعالنات   ع�   مواقع   التواصل   االجتما��    �ش�ل   مكثف   �الرغم   من   أنها   ال  
 تحتاج   لذلك؟   �الفعل   ��   ال   تحتاج   لتلك   اإلعالنات   لجذب   م��د   من   العمالء   أو ز�ادة   المب�عات  

�   أذهان   العمالء.  
كة   �� سيخ   واستقرار   (  brand   name)   ورسالة   ال��  ،   �ل   ل��

  
�   ذلك   أن   تحقيق   هذا   الهدف   يتم   �اإلعالنات   فقط،   �ل   يتم   �استخدام   ال�س��ق      ال   �ع��

�
 ط�عا

 �المحتوى   والتواجد   �ش�ل   مستمر   ع�   منصات   السوش�ال   م�د�ا   المختلفة   (مع   اإلعالنات).  
  

 توف��   خدمة   عمالء   جاهزة   لمساعدة   العمالء ع�   مدار   الساعة:  -
�   مساعدة   العمالء   واإلجا�ة   عن   أسئلتهم   واستفساراتهم.  

 سوف   يتم   عمل   خانة   خاصة   ��
  

ات�ج�ات   ال�س��ق:  -  استخدام   اس��
نت.   لذلك   تم   عمل      مقارنة   �ال�س��ق   ع��   اإلن��

�
 لم   �عد   ال�س��ق   التقل�دي   ُ�جدي   نفعا

�   يتواجد   بها   العمالء   وجذبهم   وتقد�م   ون�ة   �ستهدف   المواقع   ال�� ات�ج�ة   �س��ق�ة   إل���  اس��
 خدماتنا   لهم   .  

  
  

  متا�عة   اآلراء   ع�   مواقع   التواصل   االجتما��   -

 آراء   العمالء   وتعل�قاتهم   �ساعدنا   ع�   معرفة   نقاط   القوة   والضعف   لدينا   مما   �دفعنا   للتطور  
�   �استمرار   لتقد�م   خدمة   وجودة   أفضل.    والتحس��

  
 إظهار   التعل�قات   واآلراء   اال�جاب�ة   للعمالء   القدا�   أمام   العمالء  -

 الجدد:  
نت   ة   من   الناس   تطلب   الخدمات   �عد   ال�حث   عنها   ع�   اإلن�� �   اإلحصائ�ات   أن   �س�ة   كب��  تب��
ە   �المحتوى   ومراجعات   � نت    لذلك   وجود   موقعك   وتجه��  خاصة   إذا   �انت   الخدمة   ع��   اإلن��

�د   من   عدد   الطل�ات   �ش�ل   ملحوظ   .   �  العمالء   القدا�   س��
  

ة   وسهلة:  - �  تقد�م   تج��ة   مستخدم   مم��
 تج��ة   المستخدم   ��   رحلة   العم�ل   داخل   الموقع   هل   �حصل   ع�   ما   ي��د   �سهولة   و�عة   أم  
�   من   أجل  

�   هذا   الع�   ال   يتحمل   أن   �عا��
�   ل�حصل   ع�   ما   ي��د   مع   العلم   أن   العم�ل   ��

 أنه   �عا��
ء   ذو   ق�مة،   فما   �الك   �معاناته   من   أجل   طلب   خدمة   �ستطيع   طلبها   من   م�ان   آخر    �

��  
  
�
 تج��ة   المستخدم   متعلقة   أ���   �استخدام   الموقع   والتطبيق   الخاص   بنا   ،   �جب   أن   �كون   ��عا

�   صفحاته.   �   التنقل   ب��
 وسهل   االستخدام   وسلس   ��
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�   تجلب   العمالء:  -
 الثقة   ��   ال��

  الحرص   ع� بناء   ثقة   مع   العم�ل   وتوف��   �ل   ما   �حتاجه   
�   التعامل   مع   �ل   عم�ل   ع�   أساس   أنه   العم�ل   الوح�د   لدينا   أو   أن   �ل   العمالء   الذين   نمل�هم    �ع��

�   هذا   العم�ل   الوح�د.  
 يتمثلون   ��

  
�   تحتاج    اعطائه   ما   �شاء   وقت   ما   ي��د،   والمقصود   �ـ   "ما   �شاء"   هنا   أي   أسئلته   واستفساراته   ال��

ة   ومتواجدة   �استمرار   للرد   ع�   العمالء   وحل   مشا�لهم.   �  منك   أن   تقدم   خدمة   عمالء   مم��
�   بوعدك   ح��   ال   تخ�  

ء   ف�جب   أن   ت�� �
   مع   العمالء،   إذا   وعدت   العم�ل   ���

�
 وكذلك   كن   صادقا

  عمالئك   واحدا�   تلو   اآلخر،   وع�   المدى   ال�ع�د   ستخ�   سمعتك.   
  

 استخدام   المهارة   ال�تاب�ة:  -
 و��   ما   تعرف   �كتا�ة   اإلعالنات،   و��   كتا�ة   المحتوى   ل�ن   �استخدام ع�ارات   لجذب  

 العمالء و�لمات   �شد   االن��اە.  
�   ال�س��ق  

��   
�
نت   وخصوصا �   ال�س��ق   ع��   اإلن��

 مهارة   كتا�ة   اإلعالنات   من   المهارات   األساس�ة   ��
�   يتجاهل   مستخدموها   أغلب   الم�شورات   إال   الجذا�ة   منها.    ع��   مواقع   التواصل   االجتما��   ال��

  
 استخدام   تصام�م   جراف�ك�ة   :  -

�   (صور   وف�ديو)  
نت   �م�لون   إ�   المحتوى   المر�� نا   اإلحصائ�ات   أن   أغلب   مستخد��   اإلن��  تخ��

  �    إ�   أن   الصور   والف�ديوهات   ال��
�
 أ���   من   المحتوى   المكتوب.�ما   �ش��   اإلحصائ�ات   أ�ضا

ك   أ���   من   الصور   والف�ديوهات   العاد�ة   لذلك   س�تم  
�
 ُصنعت   �استخدام   الجراف�ك   ُ�سَتهل

�   االعالنات   والموقع   .  
�   عليها   �� ك��  ال��

  
  
  
  

  2.11  الملخص:  

ات�ج�ة   الموقع   والعمل   ع�   دراسة   سوق�ة   �   عن   حول   بناء   اس��
�   الفصل   الثا��

 تم   التحدث   ��
�   النها�ة   تم  

�   تقد�م   خدمتنا   و��
 استطالع�ة   من   ثم   العمل   ع�   تحد�د   الفئة   المستهدفة   ��

ات�ج�ة   مواقع   التواصل   االجتما��   و�ناء   المحتوى.    التحدث   عن   اس��
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  3.1  المقدمة:  

  �
و�� �  عمل�ة  حجز  نطاق  ومساحة  الموقع  اإلل���

             �حتوي  هذا  الفصل  ع�  الخطوات  المت�عة  ��
            كون  هذە  العنا�  مهمة  ل�شغ�ل  التطبيق  واتاحته  لجمهور  ال��ائن  وتحد�د  ن�ع  الموقع  
�  وس�ب  اخت�ار  هذا  الن�ع  ،ومن  ثم  تحد�د  ما  هو  النطاق  الذي  تم  االتفاق  ع�  

و��                االل���
  .   �

و��  اخت�ارە   للموقع   االل���

  

   3.2  ن�ع   الموقع   المنوي   العمل   عل�ه:   

  :Wordpress   (   Tag   Cms   )   .1    

�  وقواعد  ب�انات   ماي  إس   �  إ�ش  �� ّ  �لغة   �� � �   مفت�ح  المصدر ،  مب��
و��                 هو  نظام  إدارة  محتوى  إل���

.  ت�يح   � �  تط��رە  مجموعة  من  المطور�ن  المتطوع��
كة   أوتومات�ك  و�ساهم  �� وّزعه  ��

ُ
             كيو  إل ،  ت

    المدونات .  
�
ر   عليها   ووردب��س   إدارة   أيّ    موقع   و�ب    خصوصا

ّ
�   يتوف  الوظائف   ال��

ا   �التدو�ن   (الغرض   األص��   عند   إ�شائه   ألول   مرة)   ول�نه   �    كب��
�
   يرت�ط    WordPress  ارت�اطا

�د   التقل�د�ة   �   ذلك   قوائم   ومنتد�ات   ال��
 تطور   لدعم   أنواع   أخرى   من   محتوى   ال��ب   �ما   ��

نت.    ومعارض   الوسائط   ومواقع   العض��ة   وأنظمة   إدارة   التعلم   و   المتاجر   ع��   اإلن��

  

  :Google   Analy�cs   (Tag   Analy�cs)   .2  

�   تتعقب   حركة   الزوار   وتولد   كة    جوجل    وال�� �   متوفرة   من   ق�ل   ��
 ��   خدمة   مجان�ة   �ش�ل   جز��

�   شهر   نوفم��   لعام    2005  ،   تحل�الت  
 تقار�ر   حولها.قامت   جوجل   ب�طالق   هذە   الخدمة   ��

نت    جوجل   ��   أ���   خدمة   تحل�ل   و�ب   يتم   استعمالها   ع�   اإلن��

            Google  Analy�cs الذي  �سمح  �جمع  ب�انات  االستخدام  من  تطبيق   Android لتطب�قات  
 الجوال  

�  ،  مثل  مدة   �  للمستخدم��
و��            �ستخدم   Google  Analy�cs لت�بع  �شاط  الموقع  اإلل���

             الجلسة  وصفحات  �ل  جلسة  معدل  االرتداد  وما  إ�  ذلك  �اإلضافة  إ�  المعلومات  الموجودة  
�  من   �  �مكن  للمستخدم��              ع�  مصدر  حركة  المرور  �مكن  دمجها  مع  إعالنات   Google وال��
نت  من  خالل  ت�بع  جودة  الصفحة  المقصودة  والتح��الت               خاللها  مراجعة  الحمالت  ع��  اإلن��

 (األهداف).  

 61  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%AA%D8%B4_%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A_%D8%A5%D8%B3_%D9%83%D9%8A%D9%88_%D8%A5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A_%D8%A5%D8%B3_%D9%83%D9%8A%D9%88_%D8%A5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84


  

  �
و�� �   التحض��   والحجز   للموقع   اإلل���

  3.3  :الخطوات   المت�عة   ��

�   من   خالله   �ستطيع   المواقع   حجز   أما�ن   لها   ع�  
ا��  الهوست   هو   ع�ارة   عن   خادم   اف��

�ات   االستضافة   نفسها   نت   والمسؤول   عن   توف��   الخوادم   هذە   ��   ��  اإلن��

 قمنا   �استخدام   موقع    InterServer  لحجز   الهوست  

  "   Web   Hos�ng    "   ثم   إخت�ار   من   القائمة   العل��ة   للموقع   �
و��   1.   الدخول   إ�   الموقع   اإلل���

    قمنا   �اخت�ار   ال    HOST  الخاص   بنا   وقمنا   �اخت�ار   الفئة   االقتصاد�ة   

  

 �عد   الوصول   ا�   موقع    InterServer   من   خالل   الرا�ط   التا��   :  
 h�ps://my.interserver.net/login.php  

  

  

  

فر    صورة   (  1-  3)    ان��   س��
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  �  صورة(  2-  3)دوم��

   بتحد�د   المدة   الزمن�ة   لالستضافة   ع�   الموقع   و��   سنة   واحدة   فقط   
�
  قمنا   أ�ضا

  

 صورة(  3-  3)   المدة   الزمن�ة   لالستضافة  

 و�عد   ذلك   قمنا   �ال�حث   عن   اسم   النطاق   المنوي   حجزە   لعمل   الموقع   الخاص   بنا   وقمنا 
 �اخت�ار   النطاق    mo3almy.com  ح�ث   أنه   يتالئم   مع   الهدف   األسا��   من   تطب�قنا   وموقعنا.  

  

  

 صورة(  4-  3)اسم   النطاق  
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رات   استخدام   المساحة   (الحجز)والحجم   ع�   القرص     3.4  م��
  الصلب   والمعالجة...الخ   

�  تقدم  الجودة  والسعر  األفضل  و�عد  عمل�ة   �ات  االستضافة  ال��              تم  ال�حث  عن  أفضل  ��
�  هذا  المجال  و�األخص  

�ات  الرائدة  �� كة  "  interserver  "  كونها  من  ال��              ال�حث  تم  اخت�ار  ��
�  مواصفات  االستضافة  ذات  الجودة  العال�ة،  �اإلضافة  لتج��تها  

�  تقدمها  و�� �  العروض  ال��
��            

 مس�قا   و�التا��   التج��ة   تح�م   عليها   �األفضل�ة.  

 ت�يح   استضافة    interserver    استخدام   مساحة   تخ��ن   تصل   إ�    100  ج�جا�ا�ت   ب�اقتها  
   إ�   مساحة  

ً
كة.   �خالف   ذلك   تقدم   جميع   �اقاتها   األخرى   وصو�  االقتصاد�ة   لالستضافة   المش��

  �  تخ����ة   غ��   محدودة   وسعة   �اندو�ث   غ��   محدودة   �اإلضافة   إ�  50  حساب    FTP  و    25  دوم��
  .  فر��

  

  �
�   مجا�� ة   أهمها   أنها   استضافة   رخ�صة   جدا�   وتقدم   دوم�� � �    interserver    �أ���   من   م��  تتم��

جاع   اموالك   خالل    30  يوم    ء   المواقع    Websites   Builder  مع   ام�ان�ة   اس�� �
  ودعم   م���

�   وأصحاب   �   �ساعد   المبتدئ�� فر    ال��   �انل   و�عت��   من   افضل   االدوات   ال��  �دعم   االن��   س��
�   تدعم   اللغة   الع���ة   مما   �سهل   التعامل   ة   ��   دعم   لوحة   التح�م   ��   �انل   ال��  المواقع   الصغ��

 معها   �اإلضافة   إ�   شهرتها   مما   �ساعدك   ع��   الحصول   ع��   اي   استفسار   يتعلق   بها   ��ل  
 سهولة.  

    

ات   :   �  المم��

  .   1-   اداة   بناء   صفحات   متقدمة   جدا�

  . �   2-   معدل   عد   انقطاع   الخدمة   متم��

  

ة   تصل   ل�س�ة   خصم   ح��    %95      كب��
�
كة   "  interserver  "   تحتوي   عروضا  �اإلضافة   إ�   أن   ��

كة،ال   �   ال�دا�ة   ع�   اخت�ار   هذە   ال��
وع   �موارد   محدودة   ��  األمر   الذي   �شجع   �ل   صاحب   م��

�   أداء   استضافتها.  
كة   �� �   تمتل�ها   ال��  ن��   السمعة   الج�دة   ال��
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ام   �ال�سخ   � فر   ال   تقدم   أي   وعود   �ال�سخ   االحت�ا��   ال   يوجد   أي   ال��  استضافة   االن��   س��
ة.   �   ال�اقات   الصغ��

فرات   ��  االحت�ا��   للس��

اء  شهادة  األمان   SSL  ح�ث  ان   SSL  ��  اختصار  لط�قة  المقا�س  اآلمنة  (                  لقد  قمنا  ���
  � اء  شهادة  االمان  هذە  لحما�ة  المعلومات  ال��              Secure  Sockets  Layer)  توجب  علينا  ��

�   موقعنا    .  
 �قوم   زوار   موقعنا   ب�دخالها   ��

  

 تحتوي   ع�   المعلومات   التال�ة:  

 اسم   حامل   الشهادة.  -
   الرقم   ال�سلس��   للشهادة   وكذلك   إ�   تار�ــــخ   انتهاء   الصالح�ة.  -
   �سخة   من   المفتاح   العمو��   لحامل   الشهادة.  -
�   الخاص   �الجهة   المصدرة   للشهادة.  -

و��    التوقيع   اإلل���

    

   :SSL    ط��قة   عمل   شهادات  

�   المستخدم   و   الخادم   (  Server  )   الخاص    تقوم   شهادة   الـ    SSL    ب�ناء   اتصال   مؤمن   ومشاهد   ب��
 �موقعنا.   ولبناء   هذا   االتصال   ،   تحدث   عمل�ة   التواصل   واالرت�اط   من   دون   حدوث   أي   تأث��   أو  

اء   أو   التصفح.   �مكن   �ش��ه    �ش��ش   ع�   المستخدم   ،   أي   أنه   لن   يتم   مقاطعة   عمل�ة   ال��
 شهادة   الـ    SSL    �صندوق   األمانات   ح�ث   �مكنك   االحتفاظ   �أغراضك   الثمينة   (معلومات  

نت   من   المستخدم   إل�ك.    المستخدم)   لتنقله   ع��   االن��

�   متصفح   المستخدم   وموقع    �ح��   بروتوكول    SSL    المعلومات   عن   ط��ق   �شف��   الب�انات   ب��
 ال��ب،   عندما   يزور   مستخدم   موقع   و�ب    SSL/HTTPS    يتحقق   المتصفح   من   صالح�ة  

  . SSL    شهادات 

 �عد   أن   يتم   التحقق   بنجاح   فإن   المتصفح   �ستخدم   مفاتيح   خاصة   ل�شف��   نقل   الب�انات،   ثم  
ها   �استخدام    يتم   إرسال   هذە   الب�انات   إ�   الخادم   المقصود   (موقع   ال��ب)   ح�ث   يتم   فك   �شف��

 مفتاح    SSL    الف��د.  
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 SSL    صورة(  5-  3)     شهادة   

نت  وكسب                   ح�ث  ان  شهادة   SSL  �اختصار  تجعل  موقعنا  آمن  وت�يح  الطمأن�نة  للزوار  موقعنا  ع�  ش�كة  االن��
 ثقتهم.  

    

  

 SSL    صورة(  6-  3)تطبيق   شهادة 
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رات   استخدامه       3.5  اسم   النطاق   وم��

   h�ps://www.mo3almy.com      :اسم   النطاق  

  

رات   اخت�ار   االسم   :    م��

 سهل   و��ــــع   الحفظ.  -
�   ومث��   لالهتمام.   -   اسم   مم��
 �دل   ع�   محتوى   الموقع   والتطبيق.  -
 قا�ل   للتذكر.  -

  

  

  3.6  الملخص  

رات   �  �خطوات  محددة  ,  و  م��
و�� �  هذا  الفصل  التحدث  عن  ك�ف�ة  الحجز  للموقع  اإلل���

               تم  ��
رات   اخت�ارە   ,    إستخدام   إسم   النطاق   ون�ع   الموقع   المنوي   العمل   عل�ه   ,   و   إسم   النطاق   و   م��

وع   .   �   عمل�ة   تنف�ذ   الم��
�   الفصل   الالحق   التحض��   من   أجل   ال�دء   ��

 وس�تم   ��
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     4.1  المقدمة:  

وع  ,   �  الم��
وع  من  ح�ث  تحد�د  دور  �ل  فرد  �� �  هذا  الفصل  ال�دء  بتحض��  عمل  الم��

                 س�تم  ��
وع  �ص�غتها                 ثم  �ل�ه  تحد�د  خطة  الت�لفة  �التفص�ل  و  ال�دء  �العمل  ع�  تحض��  خطة  الم��
  � ات  الزمن�ة  ال�� �  �شمل  ع�  الف�� وع  ,  وال�� ة  عمل  الم��               الرسم�ة  "  Proposal"  و  تحد�د  ف��
�  النها�ة  يتم  التطرق  ا�  المعاي��  

وع  و  تار�ــــخ  �سل�م  �ل  جزء  و  �� �  الم��
                  يتم  فيها  �سل�م  العمل  ��

�  يتم  ت��عها  ع��   �  "  Web  Metrics "  وال��
و�� �  عمل�ة  ق�اس  أداء  الموقع  اإلل���

�  تعتمد  ��                ال��
  ."  Google   Analy�cs  "   و��   "  Google    "   كة ة   ل��  األداة   الشه��

 68  



  

رات   اخت�ارهم:     4.2  أفراد   العمل   ودور   �ل   فرد   منهم   وم��

    جدول(  1-  4)   افراد   العمل   وادوارهم   
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وع   االسم   �   الم��
 س�ب   االخت�ار   الدور   ��

�   روند   صالح  
 دراسة   وتحل�ل   نقاط   القوة   والضعف   ��

وع   والفرص   المتاحة   والتهد�دات    الم��
�   قد   تواجهنا   وتط��ر   الموقع   والنظام    ال��

 المستخدم  

�   مجال  
 امتالك   مهارات   ��

 تط��ر   ال��ب   وال�س��ق  
  �

و��  والتحل�ل   االل���

 �س��م   أبو  
 سالمة  

 العمل   ع�   االس�ب�انات   وعمل   اله��ة  
وع   ومواقع    ال���ة   وت�سيق   ملف   الم��

 التواصل   االجتما��  

  �
 امتالك   المهارات   الالزمة   ��

 مواقع   التواصل   االجتما��  
  �

 و�نائها   وامتالك   مهارات   ��
 الت�سيق  

 العمل   ع�   تحد�د   القضا�ا   القانون�ة   رند   قف�شة  
�   الموقع   والنظام   وتحد�د  

 واألخالق�ة   ��
رات   اخت�ار   المساحة    ومتا�عة   آراء    م��

 ال��ائن  

 امتالك   مهارات   تواصل   ج�دة  
ون�ة    و�ناء   المواقع   اإلل���

 دراسة   السوق   والعمل   ع�   الخطة   ع�دهللا   فراح  
و�ج�ة   و   تصم�م   اله��ة   ال���ة    ال��

 واضافة   خطة   الت�ال�ف   والعمل   ع�  
 metrics    مقاي�س   ال 

�   سوق  
ة   ج�دة   ��  امتالك   خ��
  العمل   والتصام�م   

 محمود  
 الرواشدة  

وع   �   للم��
 إدارة   المحتوى   والتدقيق   اإلمال��

 و�ناء   واجهات   الموقع   و�دارة   محتوى  
  �  ومتا�عته   والتواصل   مع   المعلم��

  �
 امتالك   المهارات   الالزمة   ��

 التواصل   االجتما��   والقدرة  
 ع�   بناء   المواقع  



  

     4.3  خطة   الت�لفة   و   السعر   مفص�ً   ل�ل   البنود   الواردة   فيها   

   �
و��   ت�ال�ف   الموقع   اإلل���

  �
و��    جدول(  2-  4)   ت�ال�ف   الموقع   اإلل���

  

 الحجز:  

    جدول(  3-  4)   ت�ال�ف   الحجز  
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 $11   Domain   Name  

 $17   Host  

 $22   SSL  

 $100   Plugins  

 $4   Sub   Domain  

 $6   Host  

 $22   SSL  



  

  : و�ــــج   ع�   مواقع   التواصل   االجتما��    ال��

و�ــــج         جدول(  4-  4)   ت�ال�ف   ال��

 600  =12  ×50  

 ت�ال�ف   المكتب  

   جدول(  5-  4)   ت�ال�ف   المكتب  

  ت�ال�ف   اخرى   

   جدول(  6-  4)   الت�ال�ف   األخرى  
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 $20   Facebook  

 $20   Instagram  

 $10   youTube  

�سنة   �
�ا�� �   $2500  ا�جار   مكتب   ف��

  �   $800  اثاث   مكت��

  $300  اجهزة   ومعدات  

   �   $2400   رواتب   موظف��

نت   وهاتف     $800  ان��

  $500  ص�انة  

  $100  استهالك   اثاث  



  

ة�سنوي:    الت�ال�ف   المتغ��

ة      جدول(  7-  4)   الت�ال�ف   المتغ��

  

ة      إجما��   الت�ال�ف   =الت�ال�ف   الثابتة   +الت�ال�ف   المتغ��

                            7314  +    900  =    $8214  سن��ا   

  

  

وع    proposal   �ص�غته   الرسم�ة    ح   األو��   للم��    4.4   المق��

 لمحة   عن   الموقع   و   التطبيق :  

�   عام    2020  –    2021  من   ق�ل   طالب   جامعة   بوليتكنك  
)   تم   تأس�سهم   ��  موقع   وتطبيق    (معل��

  ( �
و�� �   تخصص   (   ال�س��ق   االل���  فلسط��

  :   � �   ر�ط   طرف��  ح�ث   تتمحور   الفكرة   ب��

 الطرف   األول   :   الطالب   ��افة   مست��اتهم   (   االبتدائ�ة   ,   االعداد�ة   ,   الثان��ة   )  

�   الضفة   الغ���ة  �   :   معلم��
 الطرف   الثا��

�   و�كون   العم�ل   قادرا�   ع�   الحصول   ع�   معلومات    والموقع:   هو   ع�ارة   عن   وس�ط   ي��ط   الطرف��
  .   �

و��  التواصل   مع    األساتذة   من   خالل   موقعنا   االل���
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  $400  استهالك   ماء   وكه��اء  

  $500   مصار�ف   ونفقات   أخرى   



  

 رسالة   الموقع   والتطبيق:  

  1-   العمالء: الطل�ة   واالساتذة.  

�   الطل�ة   واالساتذة.     2-   المنتجات   او   الخدمات: منصة   ت�يح   التواصل   ب��

   . �
و�� �   أسواق   الضفة   الغ���ة    والتنافس   إل���

   3-األسواق:    التواجد   ��

�   مصمم   ع�   برنامج   الوورد   ب��س. 
و��   4-التقن�ة:    موقع   إل���

�   وز�ادة   الو��   �العالمة   التجار�ة.   �   السوق   الفلسطي��
�   النمو   ��

ام   المنظمة   �� �   5-النمو: ال��

  � �   فلسط��
)   ا�   ر�ط   جميع   االساتذة   ��   6-الفلسفة   األ�ديولوج�ة:   (الرؤ�ة) :   �س�   ف��ق   (معل��

�   والعمل   ع�   تقل�ل   االع�اء   الملقاة   ع�   عاتق   الطل�ة   واالساتذة   �ما   و�س�  
و��  �الموقع   االل���

كة    �   الطل�ة   واالساتذة   وز�ادة   والئهم   للحفاظ   ع�   د�مومة   ال��   ا�   عمل   ش�كة   تفاعل   فعالة   ب��

  

كة   :    موقع   ال��

  �  العنوان   :   الخل�ل   –   فلسط��

  mo3almy.app@gmail.com    :   �
و�� �د   االل���  ال��

  

 تصم�م   التطبيق:  

  1-    تم   تصم�م   الموقع   ليتوافق   مع   جميع   شاشات   الحاسوب   واألجهزة   الذك�ة  
 (هواتف،   اي�اد).  

�   تحم�ل   الصفحات   وأداء   الموقع   �ش�ل   عام.  
  2-   ال�عة   ��

  3-   سهولة   التعامل   مع   الموقع   والتطبيق.  

  4-   لغة   سهلة   وسلسة   ومفهومة   وواضحة   لجميع   الفئات   العم��ة.  

  5-   الوصول   ال��ــــع   لل��ائن   دون   الحاجة   ا�   التعق�دات.  

�   الموقع.  
  6-   اخت�ار   ألوان   مناس�ة   لله��ة   ال���ة   الخاصة   ��

ف   الموقع.     7-   سهولة   التواصل   مع   م��

  

  

  

 73  

mailto:mo3almy.app@gmail.com


  

 اسماء   اعضاء   ف��ق   العمل:  

     جدول(  8-  4)   أعضاء   الف��ق  

  

  ت�سيق   المواع�د :   

�    من   الساعة   السادسة   وح��   التاسعة   ��   اال�ام   المناس�ة      تم   اعتماد   يوم   الس�ت   واالحد   واالثن��
   �

و�� وع    وتتم   المواع�د   �ش�ل   ال���   لدى   أعضاء   الف��ق   من   أجل   متا�عة   عمل   الم��

وع)   وح�ث   �كون   ف   الم�� ف   األ�اد���   (م��  و�كون   يوم   الخم�س   هم   أ�ام   االجتماع   مع   الم��
   قد   نلجأ   ا�  

�
�   وأح�انا

و��  الساعة   الخامسة   ع�ا�   و�تم   التواصل   عن   ط��ق   اال�م�ل   �ش�ل   ال���
�   أحد   أ�ام   األسب�ع.  

��   �  استفسار   مع��

  

  

  

  

  

 74  

�   االسم  
و�� �د   االل���  ال��

    Rawandksalah@gmail.com   روند  

  tasneemzakry2@gmail.com  �س��م  

    randqafeesha@gmail.com   رند  

  Farrahabdallah6@gmail.com  ع�دهللا 

  Ma7moudrawas7deh@gmail.com  محمود  



  

ان�ة   � �    100  -    2000  دوالر   ح�ث   أن   هذە   الم�� اوح   ب�� ة   ت�� ان�ة   كب�� � ان�ة    :   تتوفر   لدينا   م�� �  الم��
�   وتوا�عه.  

و��  تعت��   �اف�ة   لعمل   الموقع   اإلل���

  

ان�ة   �سمح   لنا   �معالجة   أي   � �   الموقع   فإن   الم��
��   �

و�� �   حال   وجود   أي   خلل   ال���
 س�ادة   الموقع    :   ��

�   الموقع   أو   مواقع   التواصل   االجتما��   أو   أي   خلل   مع   أحد   ال��ائن   و�كون   هذا  
 مش�لة   تتعلق   ��

�   أفراد   الف��ق   لتحديثة   .    التحد�ث   �ش�ل   أسبو��   ولقد   تم   عمل   برنامج   موزع   ب��

وع:    ة   عمل   الم�� �   ف��
   4.5  تحد�د   النقاط   المهمة   ��

وع   ة   عمل   الم�� �   ف��
   جدول(  9-  4)   النقاط   المهمة   ��
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  11/10/2020  تحد�د   الفكرة  

  14/10/2020  االجتماعات  

  25/10/2020  اعتماد   الفكرة  

  01/11/2020  التخط�ط   األو��  

  03/11/2020  إنتاج   المحتوى  

وع     11/01/2021  �سل�م   مقدمة   الم��

  22/02/2021  اخت�ار   التطبيق   وضمان   الجودة  

  �
  01/05/2021  االخت�ار   النها��

وع     27/05/2021  تار�ــــخ   �سل�م   الم��



  

�   نها�ة   تطبيق  
�   س�تم   اعتمادها   ��

  4.6  تحد�د   (  web   metrics)   ال��
وع:    الم��

�ل  وت�ب�ت   � �الت  للتطبيق:  يوضح  �س�ة  األشخاص  الذين  �قومون  �عمل  ت�� �              1-  عدد  الت��
 للتطبيق   الخاص   بنا.  

�  الموقع  وما  هو  
�  �قضيها  �ل  مستخدم  ��                2-  زائ��ن  ف��دين:  تحد�د  المدة  الزمن�ة  ال��

 النظام   المستخدم   وع�   أي   جهاز   �عمل   (   تا�لت   أو   هاتف   أو   حاسوب).  

�  من  مواقع  التواصل  االجتما��  ح�ث  س�تم  
�  تأ��               3-  اإلحاالت:  تحد�د  مصادر  ال��ارات  ال��

             ���  الرا�ط  بتحم�ل  التطبيق  ع�  جميع  المنصات  وس�تم  ادراج  الـ   QR الخاص  �الموقع  
 وتحد�د   �م�ة   ال��ارات   من   خالل   محرك   ال�حث   .  

  

  

 Qr   code    (4  -1  )   صورة                    

  �   من  ب��
�
:  تحد�د  أ���  محر�ات  ال�حث  استخداما

�
             4-  محر�ات  ال�حث  األ���  استخداما

  �افة   محر�ات   ال�حث   المستخدمة   من   الزائ��ن   .   

:  معرفة  ما  ��  ال�لمات  المفتاح�ة  األ���  
�
            5-  ال�لمات  المفتاح�ة  األ���  إستخداما

�  محر�ات  ال�حث  
�  أو  الطل�ة  أو  أي  شخص  آخر  و  كتابتها  ��   من  ق�ل  المعلم��

�
               إستخداما

 من   أجل   الوصول   إ�   الموقع.  

�  إنتهت   �  غادرها  ال��ائن:  تحد�د  و  معرفة  أ���  الصفحات  ال�� ة  ال��               6-  الصفحات  األخ��
  جلسة   الزائ��ن   بها   .   

 76  



  

�  نفس  
               7-  معدل  اإلرتداد:  يوضح  �س�ة  األشخاص  الذين  قاموا  ب�دء  الجلسة  و  إنهائها  ��

 الصفحة   .  

:  تحد�د  ال�لمات  المفتاح�ة  الداخل�ة  
�
           8-  أ���  ال�لمات  المفتاح�ة  الداخل�ة  إستخداما

   من   ق�ل   الزائر   من   أجل   العمل   عليها   وتط��رها   
�
  األ���   استخداما

  9-   معدل   التح��ل  

   �
و��   تحد�د   هل   قام   زائري   الموقع   �الوصول   ا�   الهدف   الذي   ي��دە   أصحاب   الموقع   اإلل���

�  الموقع  وتحل�ل  ما  �قوم  �عمله  للت�بؤ  �ما  قد  
ة  �قاء  الزائر  ��                 10-  الجلسات:  تحد�د  ف��

 �طل�ه   المستخدمون   مستق�ً�.  

            11-  معدل  الضغطات  ع�  معدل  المشاهدات:  تحد�د  �س�ة  األشخاص  الذين  قاموا  
             �الدخول  إ�  الموقع  والق�ام  �ما  هو  مطلوب  �اإلعالن  من  �افة  األشخاص  الذين  ضغطوا  

�   الموقع.   
  ع�   اإلعالن   عند   ط�ح   إعالن   ما   ��

             12-  الصفحات  األ���  ز�ارة:  تحد�د  الصفحات  اال���  ز�ارة  من  �افة  الصفحات  و�مكن  
�  الزائ��ن  و�ماذا  يهتمون   �  �قع  عليها  ترك��               ع��  هذا  المق�اس  معرفة  ما  ��  االهتمامات  ال��

�   الصفحات  
�   هذە   الصفحة   ليتم   التعد�ل   ع�   �ا��

�   الذي   يث��   اهتمامهم   أ���   ��
 وما   هو   ال��

  

  

  

     4.7  ملخص   الفصل:   

�  الفصل  الرابع  تم  تحد�د  دور  أعضاء  ف��ق  العمل  وس�ب  اخت�ار  �ل  فرد،  ثم  االنتقال  
��               

ة  الزمن�ة   ح  األو��  للموقع  وتم  تحد�د  الف�� وع  ومن  ثم  التطرق  إ�  المق��               لتوضيح  ت�ال�ف  الم��
  �

�  اعتمدت  �� �  النها�ة  تم  استعراض  أهم  المقاي�س  التحل�ل�ة  ال��
وع  و��              ل�سل�م  ب�انات  الم��

  . �
و��  رصد   نتائج   الموقع   اإلل���
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  5.1  المقدمة:  

  �
و�� �  ب�ناء  خطة  الموقع  االل���

و�� �  هذا  الفصل  ال�دء  �العمل  ع�  تصم�م  الموقع  االل���
              س�تم  ��

  � �  هذە  الخطوة  األخذ  �ع��
�  وال  �د  ��

و��               ورسم(   sitemap)  و�ناء  خطة  محتوى  الموقع  اإلل���
�  مجال  محدد  وغ��  مش�ت  

              االعت�ار  �أن  �كون  المحتوى،  محدث  ،ذو  فائدة  ،  ومتخصص  ��
 للقارىء.  

�  �جب  أن  �شتمل  ع�   �  وال��
و��   بناء  خطة  ال�لمات  المفتاح�ة  للموقع  االل���

�
             س�تم  أ�ضا

  �
و�� �  محر�ات  ال�حث  أو  داخل  الموقع  االل���

             ال�لمات  المفتاح�ة  المتوقع  من  ال��ائن  كتابتها  ��
           للوصول  للخدمة  والمنتج  وال�دء  �مرحلة  تهيئة  الموقع  لمحر�ات  ال�حث  بتحد�د  اإلجراءات  

  .   �
و�� ة   بتصم�م   الموقع   اإلل��� ا   الم�ا��  المت�عة   لذلك   واخ��

  

  : �
  5.2   بناء   خ��طة   الموقع    Sitemap   �ش�لها   النها��

  

  

  

 صورة   (  1-  5).   سا�ت   ماب  
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  :ROT    ات�ج�ة ە   حسب   إس�� �   5.3   خطة   بناء   المحتوى   وتجه��

● Redundant     

 أن   ال   �كون   المحتوى   فائض   ومكرر   داخل   الموقع   و�التا��   تم   العمل   ع�   :  

�  �ل  صفحة  من  صفحات  الموقع  وغ��  مكرر  1.
            أن  �كون  المحتوى  متجدد  ��

  . 
   أن   �كون   المحتوى   ذوو   ق�مة   عال�ة   خا��   من   األخطاء   .  2.
�   المواضيع   من   أجل   تق��ة   الفكرة   .  3.

   أن   يتم   اإلستعانة   �الصور   ��
�  �ل  قسم  4.

          اإلبتعاد  عن  المحتوى  المش�ت  للقارئ  وتخص�ص  المحتوى  ��
 �ما   ي�ناسب   معه.  

  

● Out-of-date      

   ,   و�التا��   تم   العمل   ع�   :  
�
   قد�ما

�
 أن   يتضمن   المحتوى   معلومات   و��انات   قد�مة   ,   أو   حدثا

�  لم  �عد  لها  أهم�ة  1.             وضع  قواعد  من  أجل  أرشفة  المعلومات  القد�مة  ال��
�   الموقع   . 

ة   ��  كب��
�  المحتوى  �ح�ث  تم  ص�اغة  المحتوى  2.

          اإلبتعاد  عن  ال�ساطة  الزائدة  ��
 �ط��قة   سهلة   القراءة   و   االس��عاب   من   ق�ل   الزائ��ن   .  

   ع�   األقل.  3.
�
 ���   مقاالت   اسبوع�ا

    

● Trivial       

وري   ,   و�التا��   تم   العمل   :    أن   �كون   المحتوى   تافه   وغ��   ��

.1  .   �  أن   �كون   المحتوى   مطابق   الحت�اجات   المستخدم��

�   تم   العمل   عليها   .  2.  أن   �طابق   المحتوى   أهداف   المنظمة   والموقع   ال��

 أن   �كون   �خلوا   المحتوى   من   األخطاء   اإلمالئ�ة   و   النح��ة   .  3.

.4   �   أن   �كون   المحتوى   ذوو   ق�مة   �جذب   إن��اە   المستخدم��
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�  مختلف  
         5.4 خطة  ال�لمات  المفتاح�ة   Keywords المستخدم  ��

 أقسام   الموقع:  

  جدول(  5-  1)   ال�لمات   المفتاح�ة   

  

  5.5  خطة   الوثائق   والمس�ندات   وك�ف�ة   ت��عها:  

 81  

 معلم    دروس   خصوص�ة   

    توجي��     مدرس   خصو��   

�   معل��  
و��  تعل�م   ال���

  mo3almy      دروس  

 دروس   أونالين    استاذ   

  �  تعل�م   تقي�م   المعلم��

  طال�ات    رقم   المعلم  

  �
و��   حصص   اونالين    تعل�م   ال���

  � �   فلسط�� �    معلم��   معل��   ومعلمات   فلسط��

 File   loca�on  Suppor�ng   file      .Item   Name      .Item    Num  

h�ps://mo3alm 
 y.com/uploads  

  / 
uploads/logo.pn 

 g  

 Logo   1  

home/uploads/e 
lementor/thumb 

 s  

gradua�on-thro 
wing-gradua�o 

 n-cap-png  

  2  الصفحة   الرئ�س�ة  

wp-content/ 
  /uploads  

uploads/team.p 
 ng  

  3   من   نحن   

h�ps://mo3alm 
  e.com/wp   

  .uploads/team     4   من   نحن  



  

 جدول(  5-  2)   خطة   الوثائق   والمس�ندات  

  

  �     5.6  خطة   تصم�م   الموقع   �استخدام   عنا�   ال    SEO  بنوعيها   المختلف��
  (ON/OFF   the   page  ) 

●  (SEO   on   the   page  )   خطة   بناء   صفحات   الموقع   من   ن�ع 

  

●  : �
و��  اسم   الموقع   اإلل���

)  ،  ل�ن  �عد  إجراء   �  الفصل  الثالث  (معل��
               سبق  وتم  توضيح  س�ب  اخت�ار  اسم  التطبيق  ��

�   �انه:   �   انه   يتم��  العد�د   من   االخت�ارات   ع�   اسم   الموقع   ح�ث   تب��

.1  .  قص��

 سهل   الحفظ   و�مكن   تذكرە.  2.

  �لمة   واضحة   ومألوفة.   3.
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h�ps://mo3alm 
y.com/wp-conte 
nt/uploads/202 
pn  .3  -��1/04س��م 

 g  

 bow-books.png     5   تواصل   معنا  

h�ps://mo3alm 
y.com/wp-conte 
nt/uploads/202 
pn  .3  -��1/04س��م 

 g  

demo-a�achme 
 n.png  

  6   تواصل   معنا   



  

   الروا�ط:  ●

�  أو  احتواء  را�ط  
و�� �  مدونة  الموقع  االل���

            وجود  ال�لمات  المفتاح�ة  للمواضيع  الم�شورة  ��
�  محر�ات  ال�حث  

�  هذە  الروا�ط  �� �  تحس��
              المنتج  ع�  عنوان  المنتج  �ساعد  �ش�ل  كب��  ��

�  موقع  معل��  ح�ث  تم  العمل  ع�  جعل  عنوان  صفحة  الموقع  ��  
                 ،وهذا  ما  تم  العمل  �ه  ��

�   محر�ات   ال�حث.  
 ال�لمات   المفتاح�ة   الرئ�س�ة   له   ��

�  أمر  مهم  إلعطاء  مظهر  الرا�ط  و�سه�ل  فهم  محر�ات  ال�حث  
و��              ترت�ب  را�ط  الموقع  اإلل���

،  ح�ث  ان  الرا�ط  �دل  ع�  الموقع  ح�ث  انه  �حتوي  ع�  اسم  الموقع   �
و��                ألجزاء  الموقع  االل���

 و�دل   عل�ه   �ش�ل   ��ــــع   .  

h�ps://www.mo3almy.com/   

  

   الصور:  ●

�  ،  فالمستخدم  
و��              يؤثر  حجم  الصور  �ش�ل  كب��  ع�  �عة  تحم�ل  صفحات  الموقع  االل���

ة  تجعل  المستخدم  �ختار   �  ،  فهناك  �دائل  كث��
�  ال  �طيق  االنتظار  أل���  من   7 ثوا��

و��                االل���
�  (  الش�كة  العنكبوت�ة)،  لذلك  تم  العمل  ع�  

و�� �  المواقع  ع�  الفضاء  اإلل���              األفضل  ب��
�  تقلل  من  حجم                 تقل�ص  حجم  الصور  ع��  ضغطها  �استخدام  صور  �ص�غة  (  jpeg )  ال��

 الصورة   ب�س�ة    10%   دون   فقدان   ال�ث��   من   جودتها.  

  

 التوافق   مع   الهواتف   الذك�ة:  ●

�  ارتفعت  مع  نها�ة  العام   2018  �  فلسط��
�  تزا�د  ،  �ح�ث  ��

               مستخد��  الهواتف  الذك�ة  اليوم  ��
ك.  وذكر  التق��ر  أن  مستخد��  الهواتف  الذك�ة  ارتفعت  ب�س�ة                لتصل  إ�   4.3 مليون  مش��

ك>     67%   مقارنة   مع   نها�ة   عام    2010  ح�ث   �ان   عددها   ذلك   الوقت    2.6  مليون   مش��

�  متوافق  مع  أجهزة  الهاتف  الذ��  وهذا  ما  
و��               األرقام  السا�قة  �ستد��  االهتمام  ب�ناء  موقع  ال���

�  بتوافقه  التام  مع  �افة  مقاسات  الشاشات،   �  موقع  معل��  ح�ث  يتم��
              تم  العمل  عل�ه  ��

ە.   �   المتوافق   أهم�ة   أ���   من   غ��
و��  محر�ات   ال�حث   تع��   الموقع   االل���

  

 المحتوى   ذو   فائدة   وجاذب   للقراء:  ●

�  وتم  اضافة  الصور               المحتوى  الذي  نقدمه  �خدم  الفئات  المستهدفة  من  الطالب  والمعلم��
�  تع��  عن  رسالة  التطبيق  واستخدام  ألوان  متناسقة  مع  شعار  التطبيق  وم��حة  للنظر                وال��

�   تمكن   المستخدم   من   التنقل   �سهولة.    ووضع   القوائم   الرئ�س�ة   ال��
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 مستوى   أقسام   التطبيق:  ●

  � �  غا�ة  األهم�ة  لتحس��
�  التطبيق  �أ�ع  وقت  ممكن  أمر  ��

              وصول  ال��ائن  لما  �حتاجونه  ��
�  �دا�ة  الدخول  للتطبيق  ح�ث  �ختار  الشخص  

             تج��ة  ال��ائن،  لذلك  يتم  معلومات  ال�سج�ل  ��
  .Site   map    خطة   �

�   وهذا   ظاهر   �� �   �س�طت��  ما   �حتاجه   و�قوم   �التصفح   خطوت��

  

 ال�لمات   المفتاح�ة:  ●

�  نتائج  
�  ظهورە  �� �  وتحس��

و�� �  األهم�ة  ل��ادة  قوة  الموقع  اإلل���
             ال�لمات  المفتاح�ة  غا�ة  ��

              محر�ات  ال�حث  ،  لذلك  تم  االستعانة  �أداة  ذك�ة  للعمل  ع�  إ�شاء  ال�لمات  المفتاح�ة  للموقع  
�  ال�لمات   �  لتخم��

و�� �  ،  االداة  االو�  (  io.keywordtool )و��  ع�ارة  عن  موقع  ال���
و��             االل���

             المفتاح�ة  حسب  اللغة  ومحرك  ال�حث  وال�لد  ،  �ح�ث  يتم  كتا�ة  ال�لمة  المفتاح�ة  المراد  
  �

�  �لمات  مفتاح�ة  مشابهة  لها  من  نفس  الن�ع  سواء  �انت  متطا�قة  �ل�ا  أو  جزئ�ا  ��                تخم��
  ص�اغتها   .   

  

   استخدام   (  open   graph   code)   لمواقع   التواصل   االجتما��  ●

�  مواقع  التواصل  
��  �

و�� �  ظهور  الموقع  االل��� �  تحس��
��   (Open  Graph  )  ستخدم  أ�واد�            

�  ع�  مواقع  التواصل  
و�� ،  فعند  ق�ام  أحد  ال��ائن  �مشاركة  را�ط  للموقع  االل���             االجتما��

�  ك�ف�ة  ظهور  ت�سيق  الروا�ط  من  ح�ث  العنوان  والصورة  
�  دور  هذە  اال�واد  ��

              االجتما��  �أ��
  (sitechecker,2019  )    ها   من   العنا�  والوصف   وغ��

  

●  :(Secure   Sockets   Layer  )   شهادة   �شف��   الب�انات 

�  ع�  ب�انات  
و�� �  ،  سوف  �حتوي  الموقع  االل���

و��               من  أ���  عنا�   SEO أهم�ة  للموقع  االل���
ة،توفر  شهادة   �  تحتاج  ا�  حما�ة  كب��              خاصة  لل��ائن  مثل  االسم  واال�م�ل  ورقم  الهاتف  وال��
�  المستخدم  وخادم  الموقع              �شف��  الب�انات   SEO االم�ان�ة  ل�شف��  الب�انات  المرسلة  ب��

  . �
و��  اإلل���
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  (SEO   off   the   page  )   خطة   بناء   صفحات   الموقع   من   ن�ع      

ون�ة   االخرى:   ● �   المواقع   االل���
��   �

و��   ���   الموقع   اإلل���

،  ف���  روا�ط  
�
ة  ومتنوعة  وتتل��  عدد  غ��  قل�ل  من  ال��ارات  شه��ا ون�ة  كث��               أدلة  المواقع  االل���

�  جذب  ال��ائن  
�  التص��ف  الصحيح  �ساعد  ��

�  لدى  هذە  األدلة  وادراجه  ��
و��              الموقع  االل���

�  محر�ات  ال�حث  ،وهذە  
��  �

و�� �  الموقع  االل��� ون�ة  والعمل  ع�  تحس��             لهذە  المواقع  االل���
  .(Back   Links  )    محر�ات   ال�حث   �

 العمل�ة   �س�   ��

  

          اضافة  ازرار  مواقع  التواصل  االجتما��  ل�شجيع  ال��ائن  ع�  مشاركة  المعلومات  ●
�   صفحاتهم:  

 والصور   ��

�  لمشاركة  المعلومات  
و��              ع��  اضافة  هذە  االزرار  �مكن  االستفادة  من  زوار  وز�ائن  الموقع  االل���

�  ع�  مواقع  التواصل  االجتما��  و�التا��  ز�ادة  عدد  روا�ط  
و��              والصور  من  مدونة  الموقع  االل���

  �
و�� �  الموقع  االل��� �  تحس��

�  المواقع  االخرى  وهذا  ما  �ساعد  ��
�  الخارج�ة  ��

و��              الموقع  االل���
 لمحر�ات   ال�حث .  

  

�  بوضع  روا�ط  الموقع  ●
و��              �شجيع  المواقع  االخرى  ع�  االشارة  للموقع  االل���

�   فيها:  
و��  االل���

  � ء  مم�� �
�  هو  ��

و�� ون�ة  االخرى  ع�  االقت�اس  من  الموقع  االل���               أ���  ما  �شجع  المواقع  االل���
  �

ة  �� �  الذي  �ظهر  عروضات  كب��
و�� �  مواقع  أخرى،  فالموقع  االل���

             وغ��  مسبوق  الذكر  ��
ون�ة  تقت�س                أسعارە  أو  ي���  مقاالت  علم�ة  مف�دة  نجد  هناك  عدد  من  المواقع  االل���
  من  حقوق  الطبع  وال���  ،لذلك  سوف  يتم  

�
              مواض�عه  وتقوم  �ذكر  الرا�ط  الخاص  �ه  خوفا

�  ع�  ���  مواضيع  جذا�ة  لل��ائن  �ش�ل  كب��  ل�شجيع  المواقع  
و�� �  الموقع  االل���

             العمل  ��
ط  تغ��   ���  �

و��               االخ�ار�ة  االخرى  سواء  �دون  اتفاق  أو  �اتفاق  ع�  ���  مقاالت  الموقع  االل���
 ص�اغة   المحتوى   المكرر   وذكر   مصدر   هذا   المحتوى .  
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     5.7تصم�م   واجهات   الموقع   المختلفة  

�ط   العلوي     5.7.1  قائمة   التص��فات   وال��

�   تصم�م   التطبيق   تم   مراعاة   عدة   أمور:  
�� 

         ترت�ب  القائمة  �ط��قة  �سهل  ع�  المستخدم  الوصول  للتص��ف  المرغوب  ●
  ��ل   سهولة.   

●  �           تم  إستخدام  الخطوط  و  األلوان  واضحة  و�حجم  مناسب  ل�افة  المستخدم��
 �غض   النظر   عن   مقاس   الشاشة   الخاصة   بهم   .  

           قائمة  مختلفة  من  الحاسوب  ومتخصصة  للهاتف  إس�نادا�  إ�  م�دأ  التوافق  مع  ●
 �افة   الشاشات   .  

�  للقسم  دون  الحاجة  للعودة  ا�  ●              من  أجل  �سه�ل  عمل�ة  تغي��  المستخدم��
 أع�   الصفحة   ,   تم   ت�ب�ت   قائمة   التص��فات.  

�  �دا�ة  الصفحة  و  ●
��  �                موقع  القائمة  اعت�ادي  ,  تم  وضع  القائمة  ع�  ال�م��

 الشعار   ع�   ال�سار   .  

    

�ط   العلوي    ال��

�   لوحة   التح�م   والصفحة   الرئ�س�ة   �التطبيق   .  ●    �سه�ل   تنقل   األعضاء   ب��
●  .   �  �سه�ل   وصول   ال��ائن   لصفحة   التواصل   مع   الدعم   الف��
�ط  العلوي  تم  مراعاة  األلوان  والخطوط  لتكون  متناسقة  مع  ● �  تصم�م  ال��

��           
 ألوان   التطبيق.  

  

  5.7.2 ·الخطوط  

�  (  Roboto)  ح�ث  �متاز  الخط  �أنه  واضح  
و�� �  الموقع  اإلل���

              تم  إستخدام  خط  واحد  فقط  ��
 وغ��   متقطع   وع�ي.  

  

  5.7.3  األلوان  

اءة  و  االسود  ح�ث   �  من   3 ألوان  ،  األب�ض  ح�ث  �دل  ع�  النقاء  وال��
و��                 يتكون  الموقع  اإلل���

�  مختلفة  منها  
�  ح�ث  تواجدە  �دل   ع�  معا�� وة  و  البنفس��                يرمز  ا�  القوة  واالناقة  و  ال��

  �
           الهدوء  والخ�ال،  والروحانّ�ة،  واإل�داع،  والشعور  �العظمة،  فهو  ُ�عت��  لون  التوازن  العاط��

�  أل�قونات  اإلشعارات     تم  إستخدام  اللون  األزرق  والبنفس��
�
            والسالم  الداخ��  والح�مة .  و  أ�ضا

�   ح�ث   أن   لون   الفت   لإلن��اە   .  
و��  الموقع   اإلل���
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  5.7.5  محتوى   الصفحة   الرئ�س�ة  

اك   والتفاص�ل   .   اته   وطرق   االش�� �  تحتوي   الصفحة   الرئ�س�ة   ع�   معلومات   عن   التطبيق    ومم��

 وتحتوي    ع�   ال    Menu   والذي   يتكون   من   أر�عة   صفحات   وهم   :  

اك   �التطبيق.  ● �   التطبيق   واالش��
 خدماتنا:    تحتوي   ع�   الخدمات   المقدمة   ��

 من   نحن:    تحتوي   ع�   تع��ف   للتطبيق   والف��ق  ●

اك  ●           االسئلة  الشائعة:   تحتوي  ع�  االسئلة  الشائعة  حول  التطبيق  وطرق  االش��
  والخدمات   

           تواصل  معنا:   تحتوي  هذە  الصفحة  ع�  نموذج  للتواصل  و�حتوي  ع�  معلومات  ●
 االتصال   لالستفسار   عن   أي   مشا�ل.  

  

  5.7.6  شعار   الموقع  

  

 صورة(  2-  5).شعار  

 تم   تصم�م   شعار   التطبيق   �ح�ث   يتكون   من   رمز   ال�تاب   مع   التصافح   �األ�دي.  
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  5.8  ملخص   الفصل:  

            شمل  الفصل  الخامس  ال�دء  ب�ناء  خ��طة  الموقع،  �ح�ث  تم  تحد�د  أقسام  الموقع  
�  تندرج  تحتها  من  ثم  تم  االنتقال  إ�  بناء  خطة   �  واالقسام  الفرع�ة  ال��

و��              اإلل���
  �

و�� �  بتحد�د  نوع�ة  المحتوى  ل�ل  من  الموقع  االل���
و��           محتوى  الموقع  اإلل���

وط  الواجب  توافرها  �المحتوى،  تم  تحد�د  ال�لمات  المفتاح�ة            ومدونته  وال��
�  محر�ات  

��  �
و�� �  واضافتها  ل�سه�ل  ظهور  الموقع  االل���

و��           اقسام  الموقع  االل���
�  اعتمد  لتصم�م   �  النها�ة  تم  تحد�د  الم�ادئ  األساس�ة  ال��

            ال�حث  �ش�ل  أفضل  و��
  . �

و��  الموقع   اإلل���
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  6.1  المقدمة:  

�  من  ح�ث  االعدادات  المطل��ة  ل�شغ�ل  
و�� ح  حول  التطبيق  االل���             يتضمن  هذا  الفصل  ��

             التطبيق  من  ح�ث  االعدادات  المطل��ة  ل�شغ�ل  التطبيق  وجعله  متاح  للعمل  ،ومن  ثم  التطرق  
  �

�  إل�ه  وانتهاء  بتحولهم  ألعضاء  ��              ا�  خطوات  تحم�ل  التطبيق  من  لحظة  دخول  المستخدم��
            التطبيق  و  وصولهم  لهدفهم  المرغوب.  س�تم  العمل  ع�  ا�شاء  حملة  ترو�ج�ة  للتطبيق  
�  داخل  التطبيق  من  ح�ث              الستقطاب  ال��ائن  والعمل  ع�  تحد�د  سلوك  المستخدم��
�  تل��  ز�ارات  قل�لة  وتحد�د  سلوك�ات  ال��ائن  داخل               الصفحات  األ���  دخو�ً  والصفحات  ال��

 الصفحة   الواحدة.  

  

  6.2  وصف   اإلعدادات   المطل��ة   ل�شغ�ل   الموقع   الجد�د:  

  

  6.2.1  وصف   اإلعدادات   الماد�ة   ل�شغ�ل   التطبيق:  

نت).   1 -  نت   (مزود   خدمة   االن��    خط   نفاذ   لإلن��

 -2   Core  i5  “Cpu”  ,  8,GB   جهاز  حاسوب  ال  �قل  عن  المواصفات  التال�ة            
  RAM  ,   وذلك   من   أجل   ضمان   العمل   واألداء   األفضل   للموقع.  

 -3   .(Android  )   هاتف   ذ��   �عمل   بنظام 

نت.   4-   �حتوي   التطبيق   ع�   �عض   الصور   لذلك   نحتاج   التصال   ج�د   �اإلن��

    7  أ�ام   �األسب�ع   دون   تعط�ل.   5- 
�
�   �عمل    24  ساعة   يوم�ا

و��  خادم   للموقع   االل���

  

مج�ة   ل�شغ�ل   الموقع:       6.2.2   المكونات   ال��

             نظام  �شغ�ل   Microso�  win10 تم  استخدامه  ألنه  متوفر  �سعر  مناسب  وسهولة  1.
اته  األمان   � ات  �سهل  عمل�ة  بناء  النظام  وكذلك  من  مم�� �             استخدامه  واحتوائه  ع�  م��

�   أجهزة   ال�مبيوتر.  
 وال�عة   ودعمة   للتطورات   الحديثة   ��

�   ح�ث   أنها   أفضل   ألداء   الموقع   وكسب   ثقة   ال��ائن.  2.
و��    شهادة   أمان   للموقع   االل���

.3  . �
و�� �   خاص   �الموقع   االل���

و��     ب��د   ال���
             �لزم  أن  �كون  متصفح  المستخدم  �دعم  ملفات  تع��ف  االرت�اط  "  Cookies"  من  4.

 أجل   جمع   الب�انات   التحل�ل�ة   ل    Google   Analy�cs  لتحل�ل   أ�شطة   ال��ائن.  
   متصفح   �دعم   "  HTML5"   و�ق�ل   تحديثاته.  5.
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     6.3   وصف   خطوات   تحم�ل   الموقع:  
.1  .(Interserver  )   حجز   النطاق   و   مساحته   التخ����ة   من   موقع    

  

�  تكون  ع�  2.             الدخول  ع�  لوحة  التح�م  (  Cpanel)  الخاص  �االستضافة  وال��
  .(cpanel.mo3almy.com  )   الش�ل   التا�� 

  

�  ح�ث  3.
و�� �  عمل�ة  رفع  الملفات  للموقع  االل���

�� File  Manager   استخدام            
  ."WordPress  "   مج�ة   لل  تم   رفع   ملف   مضغوط   "  zip”   �حوي   الملفات   ال��

  

.4  .
�
�   الخطوة   رقم    3  سا�قا

   فك   ضغط   الملف   الذي   تم   رفعه   ��

  

            رفع  ملف  قاعدة  الب�انات  من  الخادم  المح��  �عد  تصديرە  ا�  خادم  استضافة  5.
          الموقع  والتعد�ل  ع�  جدول  "  op�ons”  من  قاعدة  الب�انات  لرا�ط  الموقع  
  ”WordPress  "  والتعد�ل  ع�  ب�انات  قاعدة  الب�انات  من  ملف  �

و��          االل���
 ل��ط   االتصال   مع   قاعدة   الب�انات.  

  

.6  : �  من  خالل  الرا�ط  التا��
و��          الدخول  للوحة  تح�م  الموقع  االل���

  (mo3almy.com/wp-admin  ) 
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و�ج�ة:     6.4  تنف�ذ   الخطة   ال��

 92  

 فكرة   الف�ديو  

�  فهم  �عض 
�  من  �عض  الصع��ات  ��

                ع�ارة  عن  اعالن  م�ا��  �ظهر  ف�ه  طالب  مدر��  �عا��

�  ن 
�  أن  �جد  معلم  خصو��  ق��ب  من  م�ان  سكنه  و�سعر  مناسب  و��

                لمساقات  الدراس�ة  وصع��ة  ��

 ها�ة   اإلعالن   �ظهر   موقع   معل��   كط��قة   مثال�ة   لحل   هذە   المش�الت  

 الفئة   المستهدفة  

�   الضفة   الغ���ة  
�   واعدادي   وثانوي)   ��

            جميع   فئات   طالب   المدارس   من   (ابتدا��

 س�ب   اخت�ار   الفئة   المستهدفة  

�  الضفة  الغ���ة  و�سه�ل  إ�صال  الطالب  �المعلم 
               ألن  موقع  معل��  هدفه  �سه�ل  العمل�ة  التعل�م�ة  ��

 ذلك   تم   اخت�ار   هذە   الفئة   (طالب   المدارس)  

 �حقق   هذا   الف�ديو   األهداف   التال�ة  

�   �قدمها.  
        ���   موقع   وتطبيق   معل��   وز�ادة   المعرفة   حول   الخدمات   ال��

  .       ز�ادة   عدد   التحم�الت   لتطبيق   معل��

  .        ز�ادة   الوصول   إ�   موقع   معل��

Channels   
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 م�ان   العرض  

  .  و     وسائل   التواصل   االجتما��

 Media   Vehicle  

  .         ف�س   بوك:   اعالن   ع�   صفحة   حساب   معل��

  .        ا�ستجرام:   اعالن   ع�   صفحة   حساب   معل��

�   اليوتيوب.  
       يوتيوب:   رفع   الف�ديو   ع�   قناة   معل��   ��

 Media   Strategy  

�   األسب�ع   األول.  
ە   ��            ف�س   بوك:   س�تم   ���

�   األسب�ع   األول.  
ە   ��          ا�ستجرام:   س�تم   ���

�   األسب�ع   األول.  
ە   ��         يوتيوب:   س�تم   ���

Media   objec�ve   

�   و   المنفذ   من   ق�ل   "آيبوك"   و  �   فلسط��
      بناء   ع�   نتائج   تق��ر   وسائل   التواصل   االجتما��   ��

�   "  Facebook   &   Instagram"هما   األ���  
�   الذي   قمنا   �عمله،   فإن   منص��

         نتائج    ال�حث   السو��

  . �  ستخداما   من   ق�ل   ال��ائن   والمستخدم��



  

  � و���     جدول(  6-  1)   الف�ديو   ال��
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Source   "direct"   

�  تواجه  طل�ة  
�  موقع  معل��  هو  الخ�ار  األمثل  لحل  المش�الت  ال�� و���               ح�ث  �ظهر  الف�ديو  ال��

 المدارس.  

 Message   structure  

Conclusion   drawing:   "open   message":   

 ح�ث   أن   فكرة   اإلعالن   واضحة  

 النص   الذي   س�تم   إرفاقه   مع   الم�شور،   وهو   "موقع   وتطبيق   معلم،   ط��قك   نحو   النجاح".  

�   الخاص   �معل��   مرفق   �ه.  
و��  وس�كون   را�ط   الموقع   اإلل���

Message   Sidedness   

Visual   message   

   ح�ث   أن   تصم�م   هذا   اإلعالن   هو   ع�ارة   عن   صورة   مرئ�ة،   وقد   تم   اعتماد   هذا   األسلوب   وذلك   بهدف 

  .معرفة   ال��ائن   �موقعنا 

Message   Appeal   

 "Entertainment   Appeal  

   تم   العمل   ع�   تصم�م   اإلعالن   �ش�ل   ممتع   �ال�س�ة   للمشاهدين،   ذلك   بهدف   ز�ادة   تفاعلهم   مع 

  .الف�ديو 



  

  
 صورة   (  1-  6)   الواجهة   الرئ�س�ة   لموقع   ُمعل�� 

�   �حت��ــها  
 الواجهة   الرئ�س�ة   لموقع   ُمعل��   (  h�ps://mo3almy.com  )   وتظهر   أسماء   الصفحات   ال��

 الموقع.  

  

  

 صورة(  2-  6).�عة   الوصول   للموقع  

 �ظهر   هنا   �عة   الوصول   لموقع   ُمعل��   عند   ال�حث   عنه   من   خالل   الرا�ط   األسا��  
 (  h�ps://mo3almy.com  )    و�عة   الوصول   وصلت   ل    92%    وهذە   ن��جة   ج�دة.  
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 صورة(  3-  6)   ظهور   الموقع   ب�تائج   ال�حث  

�   نتائج   ال�حث   األو�   �ما   هو   ظاهر   �الصورة.  
 عند   ال�حث   عن   موقع   ُمعل��   فإن   الموقع   �ظهر   ��

ة  ،   و�مكن   تع��فه   �أنه   ش�كة   اجتماع�ة   كب��  ف�سبوك   �عت��   أشهر   وسائل   التواصل   االجتما��
�   تنظمها   المدينة   أو   جهة   العمل   أو   المدرسة   أو   اإلقل�م،  

 فالمستخدمون   ب�م�انهم   االنضمام   إ�   الش��ات   ال��
  وذلك   من   أجل   االتصال   �اآلخ��ن   والتفاعل   معهم.   

  

 صورة(  4-  6)   .ف�سبوك   معل��  
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 صورة(  5-  6)   .���   اعالن   ع�   صفحة   الف�سبوك  

  

  

 صورة   (  5-  6)   ظهور   ف�سبوك   معل��   ب�تائج   ال�حث  

�   نتائج   ال�حث   األو�  
�   لنا   من   خالل   الصورة   الظاهرة   أن   صفحة   الف�س   بوك   الخاصة   �الموقع   تظهر   ��  ي�ب��

  و��   الن��جة   الثان�ة   �ما   هو   ُمَوضح.   

 إ�ستغرام   هو   ش�كة   اجتماع�ة   أم��ك�ة   لمشاركة   الصور   والف�ديوهات   مملوكة   من   ق�ل   ف�س   بوك.  
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 صورة(  6-  6)ا�ستجرام   معل��  

  

  

  

 صورة(  7-  6)���   اعالن   ع�   صفحة   اال�ستغرام  
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 صورة(  7-  6)   ظهور   ا�ستجرام    ب�تائج   ال�حث  

�   نتائج   ال�حث   األو�   و��  
�   لنا   من   خالل   الصورة   الظاهرة   أن   صفحة   اال�ستغرام   الخاصة   �الموقع   تظهر   ��  ي�ب��

 الن��جة   األو�   �ما   هو   ُمَوضح   .  

  

  

  

 صورة(  8-  6).عدد   الوصول   لم�شورات   الصفحة  

   . �   لنا   هذا   المخطط   عدد   وصول   األشخاص   ا�   م�شورات   الصفحة   الخاصة   �موقع   ُمعل��   ُيب��ّ
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 صورة   (  9-  6)   الوصول   لمحت��ات   الصفحة  

�   لنا   هذا   المخطط   عدد   وصول   األشخاص   ا�   أي   محتوى   من   محت��ات   صفحة   ُمعل��    ُيب��ّ
 ع�   الف�س   بوك. 

  

  

 صورة   (  10-  6)ب�انات   آخر   أسب�ع  

�   لنا   من   خالل   المخطط   التا��   الب�انات   المعروضة   عن   الوقت   الذي   �قض�ه   الزوار    ��خر   أسب�ع    ي�ب��
 لصفحة   ُمعل��   ع�   الف�س   بوك.  
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 صورة(  11-  6).منح��   تفاعل   األشخاص  

 تظهر   الصورة   التال�ة   منحن�ات   تفاعل   األشخاص   ع�   صفحة   ُمعل��   ع�   الف�س   بوك   من   خالل   االعجا�ات  
 والتعل�قات   والمشاركة.  

  

  

 صورة(  12-  6)�س�ة   مشاهدين   معل��   ع�   الف�سبوك  

 تظهر   الصورة   التال�ة   منح��   لألشخاص   الذين   شاهدوا   صفحة   ُمعل��   ع�   الف�س   بوك.  
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  6.5  تقي�م   أداء   الموقع:  

  

  

  

 صورة(  13-  6)   الوصول   للموقع  

�   وصل   بها   األشخاص   للموقع   و�ما   هو   موضح   أمامنا   فإن  
 �ظهر   لنا   من   خالل   الرسم   التا��   الط��قة   ال��

  82.4%   من   الزائ��ن   قاموا   �الوصول   من   خالل   الـ    URL  الخاص   �الموقع   و�س�ة    17.6%   تمكنوا   من   الوصول  
  .  من   خالل   الرا�ط   الموجود   ع�   مواقع   التواصل   االجتما��

  

  

 صورة(  14-  6)�س�ة   الزوار  

ة   و   تفاص�ل   حول   زائ��ن   الموقع   من  �   من   خالل   الرا�ط   م�ا�� ظهر   الصورة   المرفقة   �س�ة   الزوار   القادم��
ُ
 ت

  .  خالل   الرا�ط   الم�ا��
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 صورة(  15-  6).زائري   الموقع  

ظهر   الصورة   المرفقة   تفاص�ل   حول   زائ��ن   الموقع   من   خالل   مواقع   التواصل.  
ُ
 ت

  

  

  

�    لألشخاص    ع�   موقع  
 صورة(  16-  6).الموقع   الجغرا��

�   وصل   منها   األشخاص   للموقع   و�ما   هو   موضح   أمامنا   فإن  
 �ظهر   لنا   من   خالل   الرسم   التا��   المنطقة   ال��

�   و�س�ة    38.9%   �انوا   من   (القدس).     61.1%   من   الزائ��ن   �انوا   من   فلسط��
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 صورة(  17-  6)   موقع   الزائ��ن  

�   مثل   الزوار   الجدد   وعدد   الضغطات   ظهر   الصورة   المرفقة   تفاص�ل   حول   زائ��ن   الموقع   من   دولة   فلسط��
ُ
 ت

�   الصفحات   .    والتنقل   ب��

  

  

 صورة(  17-  6)   موقع   الزائ��ن  

ظهر   الصورة   المرفقة   تفاص�ل   حول   زائ��ن   الموقع   من   مدينة   القدس   مثل   الزوار   الجدد   وعدد   الضغطات  
ُ
 ت

�   الصفحات.    والتنقل   ب��

  

  

�   الوصول   للموقع  
 صورة(  18-  6).الجهاز   المستخدم   ��

�   الوصول   للموقع   و�ما   هو   موضح   أمامنا   فإن    %55.6  
 �ظهر   لنا   من   خالل   الرسم   التا��   الجهاز   المستخدم   ��

 من   الزائ��ن   �انوا   �ستخدمون   الهاتف   الذ��   و�س�ة    44.4%   �انوا   �ستخدمون   الحاسوب.  
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 صورة(  19-  6)   زائ��ن   من   خالل   الهاتف  

  . ظهر   الصورة   المرفقة   تفاص�ل   حول   زائ��ن   الموقع   من   خالل   الهاتف   الذ��
ُ
 ت

  

  

 صورة(  20-  6)   تفاص�ل   زائ��ن   من   خالل   الحاسوب  

ظهر   الصورة   المرفقة   تفاص�ل   حول   زائ��ن   الموقع   من   خالل   ال�مبيوتر  
ُ
 ت
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  :Heat   Map    6.6   -   تق��ر   حول   ال  

    

  

 صورة(  21-  6)   ه�ت   ماب  

  

  

 صورة(  22-  6)   مناطق   النقر  
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اء   وأخرى   حمراء   ونقاط   ق���ة   من   اللون   األحمر   وأخرى    الصورة   المدرجة   تظهر   نقاط   خ��
�   الصفحة   فاللون   األحمر  

�   تلك   المناطق   ��
 ق���ة   من   األخ��   وهذە   النقاط   ُتظهر   مدى   النقر   ��

 ُ�ش��   إ�   أنه   تم   النقر   ع�   هذە   المنطقة   �ش�ل   كب��   أما   اللون   األخ��   ف   �ش��   ا�   أن  
�   �ان   ع�   أسماء   �   المستخدم�� �   لم   ينقروا   فيها   إال   �ضع   نقرات   ونالحظ   أن   ترك��  المستخدم��
�   صفحات   الموقع   أي   أنه   مهتم   للتعرف   أ���    الصفحات   وهذا   ُ�ش��   ا�   تنقل   المستخدم   ب��

 حول   موقعنا   وماذا   نقدم.  

  

    

  

  6.8  ملخص   الفصل:  

�   وشملت  
و��  تضمن   هذا   الفصل   ال�دء   بوصف   اإلعدادات   المطل��ة   ل�شغ�ل   الموقع   اإلل���

�   ع�   استضافة  
و�� مج�ة   من   ثم   وصف   ط��قة   تحم�ل   الموقع   االل���  اإلعدادات   الماد�ة   وال��

ح   وتفص�ل  و�ج�ة   ومن   ثم   �� ح   نتائج   الخطة   ال�� نت   ور�طه   �قاعدة   الب�انات   واالنتقال   ل��  االن��
 Heat   Map  "   و   "Google  "ل   من   تحل�الت�   �

��   �
و��  أداء   الموقع   االل���
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  7.1  المقدمة   :  

�   والتطبيق   تم   التوصل   ا�   مجموعة   من   النتائج.  
و��  �عد   االنتهاء   من   العمل   ع�   الموقع   اإلل���

�   تحسن   من   عمل�ة   استخدام   التطبيق   والموقع   لبناء   صورة   ذهن�ة   ج�دة   عن    والتوص�ات   ال��
 ُمعل��   عند   ال��ائن.  

  7.2  النتائج:  

.1  . �   وتطبيق   �اسم   ُمعل��
و��  تم   العمل   ع�   بناء   موقع   إل���

�   لالستخدام   من   ق�ل   ال��ائن.  2. �   التطبيق   والموقع   وأص�حوا   قا�ل��  تم   تجه��

�   الضفة   الغ���ة.   3.
�   المدارس   ��   التعاقد   مع   العد�د   من   معلم��

�   المعلم   والطالب.  4. �   ع�   الموقع   ل�سه�ل   عمل�ة   التواصل   ب��  قمنا   ب�ضافة   المعلم��

  7.3  التوص�ات:  

�   ال�الد.  1.
نت   �� �ات   الفلسطي��ة   بتط��ر   خدمات   االن��  نو��   ال��

�   ال�الد   ح��   يتم   �سه�ل  2.
��   �

و��  نو��   الوزارة   المال�ة   ع�   تط��ر   عمل�ات   الدفع   االل���
 عمل�ة   الدفع   ع�   الطالب.  

�   و�ظهار   الفائدة   من   هذا   التطور.  3.  العمل   ع�   توضيح   أهم�ة   موا��ة   التطور   التكنولو��

�   توف��   الوقت  4.
 توص�ة   للحكومة   الفلسطي��ة   لدعم   هذە   المشار�ــــع   لما   لها   من   فائدة   ��

   . �   والجهد   ع�   المواطن��

�   المستق�ل:  
  7.4  خطط   تط����ة   ��

�ات   الفلسطي��ة   تعمل   ع�   إضافة.  1. �   ح�ث   أن   ال��
و��  اضافة   ط��قة   الدفع   اإلل���

 وتط��ر   هذە   الخاص�ة   .  
.2   . �

و��   اضافة   خاص�ة   اللقاء   االل���
 اضافة   خ�ارات   الدروس   الجماع�ة.  3.
ون�ة   للطالب.  4.  عمل   امتحانات   إل���
.5   . �   عمل   قاعدة   ب�انات   ضخمة(  SQL)   لل�سه�ل   ع�   المعلم��
.6  . � �   فلسط��

�   لتغط�ة   جميع   المواد   والطالب   ��  متا�عة   وضم   الم��د   من   المعلم��
  عمل   تط��رات   مستق�ل�ة   للتطبيق   والموقع   والعمل   ع�   �سه�ل   االستخدام   لل��ائن.   7.
ح   ك�ف�ة   استخدام   الموقع   ما   هو   جد�د.  8.  رفع   الم��د   من   الف�ديوهات   ع�   الموقع   ���

�   ومواد   مطروحة.    من   معلم��

�   �قدمها.   9. �   وعرض   الفوائد   ال��
و�� �   النظرة   المجتمع�ة   حول   التعل�م   االل���   تحس��

�   الفلسطي��ة   �املة.  10.
 العمل   ع�   تغط�ة   األرا��

.11  . �  العمل   ع�   تط��ر   الموقع   للوصول   ا�   الوطن   العر��
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 المراجع:  

 قائمة   المصادر:  

.1  ( / h�ps://shobiddak.com  )   �  شو   �دك   من   فلسط��

.2 (  www.wordpress.org  )        الموقع   الرس��   لمنصة    الووردب��س 

.3  ( / h�ps://www.sta�sta.com  )   س�ة   اإلق�ال   ع�   مواقع   التواصل   االجتما��� 

.4  (    / h�p://www.pcbs.gov.ps  )    عدد   حام��   األجهزة   الذك�ة 

.5  (    / h�ps://pales�neeconomy.ps    )   ،نت �   لديها   خط   ان��  �س�ة   األ�   الفلسطي��ة   ال��

  

 قائمة   المراجع   الع���ة   :  

●  ( / h�ps://www.mobt3ath.com  )   ،   �
 ما   هو   ال�حث   الوص��

●  ( / h�ps://www.sayidaty.net  )   ،   االلوان   �
 معا��

●  ( / h�ps://maglobalgroup.com  )   ،   ك�ف�ة   ق�اس   نجاح   الحملة 
●  ( / h�ps://mqaall.com  )   ،   الب�ئة   الخارج�ة   للمنظمة 
●   (    / h�ps://info.wafa.ps  )   � �   فلسط��

  واقع   التعل�م   ��

  

      قائمة   المراجع   األجن��ة   :  

● swot   analysis   ( h�ps://campaign.professional-speakers.de/ )   
● What   is   SEO   and   how   it   works?   ( h�ps://searchengineland.com/ )   

● Business   model   canvas   ( h�ps://medium.com/ )   

●    sitemap     ( h�ps://developers.google.com/ )   

● h�ps://www.interserver.net/   
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