




المتزايدة من االحتياجات تم تصميم هذا البرنامج لتلبية 
وات في استخدام مزيج فريد من التكنولوجيا وقن" المسوقين"

التجاريةاالعالم الرقمية لألعمال وسائل 



لماذا التسويق الرقمي
يعتبر التسويق الرقمي اليوم من أهم المتطلبات في
لة عصرنا وسيخلق اااللف من الوظائف في السنوات القلي
القادمة في ظل تزايد العديد من الشركات التوجه 

فإن للتسويق الرقمي بد ًال من التسويق التقليدي لهذا
د المستقبل سيكون هناك نوعين من الشركات إما ان تعتم
على التسويق الرقمي للبقاء او ستكون خارج التغطية

ق العالم يتغير و يعيش داخل االنترنت، لهذا فإن التسوي
ية الرقمي عبر قنوات التواصل االجتماعية والمنصات الرقم
اصبح جزَءا كبيَرا مهَما في استراتيجية الشركات في 

حمالتهم التسويقية



دورة التسويق الرقمي1
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االحتراف التسويق الرقمي من البداية وحتى تعلم 

استكشف أحدث أدوات وبرامج التسويق الرقمي 

يمكن يكون شخصي خاص او مع مجموعة التدريب 

للتسويق الرقمي االستراتيجية بناء الخطط تعلم 

مفصل مع أسئلة واجوبة وتطبيق عملي مكثف شرح 

من جوجلاالعتماد وشهادات المتحانات مستعًدا كن 



بحث، )التسويق عبر إعالنات جوجل 
(يوتيوب، العرض، التطبيقات والتسوق

1
التسويق عبر إعالنات شبكات التواصل 

، فيسبوك وانستقرام، تويتر)اإلجتماعي 
(سناب شات ولينكدن

2

الحمالت اإلعالنية عبر إعالنات إعادة 
االستهداف 

5
طريقة اعداد وإنشاء التحويالت وتتبع 

قباء أداء اإلعالن

6

التسويق من خالل الحمالت البريدية 
عبر ميل شيمب

3
التحليالت الرقمية من خالل برنامج تحليالت 

جوجل

4

التخطيط االستراتيجي العداد التسويق
الرقمي والخطط والمقترحات

7
اساسيات التسويق بالمحتوى عبر 

مواقع التواصل االجتماعي

8

ماتغطيه الدورة2



لمن هذه الدورة3

الذين يبحثون عن فرص وظيفية في التسويق الرقمي الطالب 01

لدى الشركات والمنظمات والدعاية إدارة التسويق والمبيعات موظفي 02

وأصحاب المشاريع رواد االعمال 03

عن مسار مهني احترافي في مجال التسويق الرقمي الباحثون 04

الحديثة في التسويق واالدوات بالتكنولوجيا الحديثة المهتمون  05

بالعمل كأخصائي تسويق رقمي مستقل حر الراغب  06

المواقع، التطبيقات أو المتاجر اإللكترونيةأصحاب 07



02 01
ى بناء الحمالت الترويجية عل

كافة المنصات الرقمية 
تنفيذ حمالت إعالنية على المواقع 

وجوجل والبريد اإللكتروني االجتماعية 
وتطبيقات الهواتف الذكية

الخطط االستراتيجية بناء 
للتسويق الرقمي لصالح 

ة شركتك او عمالئك باحترافي
عالية 

فهم افضل التقنيات وتحويل 
ورفع المبيعات عمالء الزوار الى 

أفضل الممارسات فيتعلم 
التسويق الرقمي للحصول

على أكبر عائد ممكن 

الى الفئات والشرائحالوصول 
المستهدفة بعناية 

04 03

06 05

08 07
العالمة وترويج تسويق 

التجارية، منتجات، خدمات او 
عروض 

ي على التحليل الرقمالقدرة 
األداءومؤشرات قياس 

بعد االنتهاء من الدورة4

:ستكون قادر على



محتوى الدورة
الدورة األساسية والمتقدمة



لماذا التسويق الرقمي؟
الرقميةاإلعالناتاإلعالنات التقليدية و

التسويق الرقميأنواع وسائل
الرقميتقسيم الوسائل المستخدمة في التسويق

انواع اإلعالنات الرقمية
تحسين صفحة الهبوط

أهم المصطلحات المهمة في التسويق الرقمي
أنواع اإلعالنات المدفوعة
هيكلة الحمالت اإلعالنية

المقدمة وأساسيات التسويق الرقمي

ماعليه نجمة باللون األحمر تشمل فقط في الدورة المتقدمة* 

الوحدة 
1



نظرة عامة عن الحمالت اإلعالنية في جوجل
التسويق الرقمي مع إعالنات البحث على جوجل

الميزانية وطرق تحديد اسعار المزاد في اإلعالنات
استراتيجية الكلمات المفتاحية والسلبية ونقاط الجودة

GDNالتسويق الرقمي مع إعالنات شبكة جوجل اإلعالنية 
الرقمي مع إعالنات اليوتيوبالتسويق

مع إعالنات التطبيقاتالتسويق الرقمي
التسويق الرقمي مع إعالنات التسوق على جوجل

الجمهور المستهدفة المحتوىتحديد طرق
للجمهور المخصص" Remarketing"إنشاء حمالت إعادة االستهداف كيفية

كيفية إنشاء التحويالت في إعالنات جوجل*
إنشاء التقارير وقياس األداء والمؤشرات للحمالت اإلعالنية

كيفية إجتيار اختبارات جوجل والحصول على شهادة اإلعتماد

التسويق الرقمي مع إعالنات جوجل

ماعليه نجمة باللون األحمر تشمل فقط في الدورة المتقدمة* 

الوحدة 
2



التسويق الرقمي مع إعالنات فيسبوك وانستقرام
التسويق الرقمي مع إعالنات تويتر

التسويق الرقمي مع إعالنات سناب شات
(اونالين مسجل فقط)التسويق الرقمي مع إعالنات لينكدن *

إنشاء حمالت إعادة االستهداف للجمهور المخصص عبر المنصات 
االجتماعية

التواصل كيفية إنشاء التحويالت واالحداث في إعالنات شبكات*
االجتماعي

تطوير كتابة المحتوى اإلبداعياساسيات
Mailchimpعبر حمالت البريد اإللكتروني التسويق*

التسويق الرقمي مع شبكات 
التواصل اإلجتماعي والبريد اإللكتروني

ماعليه نجمة باللون األحمر تشمل فقط في الدورة المتقدمة* 

الوحدة 
3



تعريف تحليل البيانات*
؟Googleلماذا نستخدم تحليالت *
 Googleكيف يعمل برنامج تحليالت *
نيالمتطلبات إلنشاء حساب وكيفية الربط مع موقعك اإللكترو*
Blogger.comربط تحليالت جوجل مع موقعك في *
:استكشف األخطاء الشائعة التي قد تواجهها إلصالحها*
، المزايا واالهداف  Googleالتحليالت الرقمية في *
Googleإنشاء ووضع االهداف الرئيسية في تحليالت *
Googleجولة حول تحليالت *
Demo–التجريبي  Googleحساب *
Googleفي تحليالت   UTMاستخدام رابط*
Googleاستكشف تقارير تحليالت *

تحليالت جوجل

ماعليه نجمة باللون األحمر تشمل فقط في الدورة المتقدمة* 

الوحدة 
4



Conversion Optimization استراتيجية جذب العمالء من خالل *
 A/B Testingاستراتيجية تقسيم الميزانية وتجربة*

*كيفية اعداد الميزانية والتوقعات للحمالت االعالنية
*كيفية تخطيط وبناء استراتيجيات مشروع حملة إعالنية

كيف تحدد اهدافك في الحمالت اإلعالنية مع أهم التوصيات*

استراتيجيات التسويق الرقمي 

ماعليه نجمة باللون األحمر تشمل فقط في الدورة المتقدمة* 

الوحدة 
5



:األساسية
دوالر400س  .ر1500

(ساعة15\أيام 5)

:المتقدمة
دوالر530س  .ر2000

(ساعة24\أيام 8)

دعم فني بعد التدريب1.

المواد العلمية2.

تسجيل الدورة بالفيديو كاملة3.

ةجلسة استشارية اضافية مجاني4.

بريطانية معتمدةشهادة 5.
(دوالر27اضف )

سعر 
الدورة

سوف
يشمل

األسعار والخدمات



اإلحترافية TGM+ المتقدمة  المتقدمة األساسية
ريال3000

دوالر800
ريال2500

دوالر665
ريال2000

دوالر 530
1500ريال

دوالر400
+الباقات نفس جميع نفس األساسية 

اختر احد + والمتقدمة 
:التاليين

+نفس األساسية  جوجلإعالنات

Googleبرنامج  Tag 
Manager  إلنشاء

اكواد تتبع االحداث

Googleبرنامج -1 Tag 
Manager  إلنشاء

اكواد تتبع االحداث

إعالنات لينكدن
(اونالين مسجل فقط)

إعالنات فيسبوك
وانستقرام

فيتحسين المواقع
SEOمحرك البحث 

تحسين المواقع-2
SEOمحرك البحث في

التحويالتاعداد تتبع إعالنات تويتر

ميل شيمب إعالنات سناب شات
تحليالت جوجل إعادة األستهداف 

وقوائم الجمهور
استراتيجيات التسويق 

الرقمي

جميع الباقات




