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https://drive.google.com/open?id=153y1XtUXkA0KyjbYJoHfcdN8jSnS3tzv

إدارة مجموعات التركيز



ترتيب المواقع



موقع أليكسا

•Alexa.com
Amazonتمتلكها شركة •
معظم خدماتها مدفوعة•



موقع أليكسا
الخدمات المجانية

ترتيب المواقع•
)50(عالميا –
)50(حسب الدولة –
)50(حسب نوع الموقع –

فما دون 100,000للمواقع التي ترتيبها •
ترتيب الموقع عالميا–
مواقع منافسة بنفس نوع الزبائن و نفس التصنيف 4–
عدد المواقع التي تحوي روابط لهذا الموقع–
دول تستخدم هذا الموقع 3أكثر –
معدل عدد الصفحات التي يتصفحها الزائر–
معدل الوقت الذي يقضيه الزائر–











موقع أليكسا
الخدمات المدفوعة

موقع 500ترتيب المواقع عالميا و حسب الدولة و حسب النوع حتى •

المواقع التي يزورها زبائنك حسب مواصفاتهم و اهتماماتهم•

بحث، وسائل تواصل، روابط مواقع أخرى، مباشرة: كيف يصل زوار الموقع إلى الموقع•





أبحاث الميول في العالم 



موقع جوجل تريندز

؟بماذا يهتم سكان اإلنترنت•

كل الخدمات مجانية•

ما هي ميولهم•

•comgoogle.trends.



أبحاث االهتمامات و الميول

ام ما هي أكثر المواضيع المتعلقة بالطقس و التي بحث عنها سكان اإلنترنت في األردن خالل ع•
؟2019

مة بهذا و ما هي أكثر الواليات المهت" اإلسالم"كيف تغير اهتمام سكان اإلنترنت في أميركا بموضوع •
؟2018الموضوع خالل عام 

ألشهر خالل ا" هواوي"و " أيفون"و " سامسونج"قارن بين اهتمام سكان اإلنترنت في إنجلترا بهواتف •
2019األخيرة من العام 

؟"رهاباإل"ما هي الكلمات المفتاحية التي يستخدمها سكان اإلنترنت في كندا و المتعلقة بمصطلح •

عزل "ة بـ و األحداث المتعلق" إيران"قارن بين اهتمام سكان اإلنترنت في أميركا باألحداث المتعلقة بـ •
خالل هذا الشهر" ترامب



الكلمات المفتاحية و الميول

ولالكلمات المفتاحية تساعد على فهم اهتمامات و ميول مستخدمي اإلنترنت في العالم و في الد•
جزء من استراتيجيات التسويق و العالقات العامة•
الدول•
الفترات الزمنية•
أنواع المواقع•
نوع البحث•

بحث كلمات–
بحث صور–
بحث يوتيوب–
بحث أخبار–





تمثل األرقام االهتمام النسبي بالكلمة المفتاحية للدولة المستهدفة خالل الوقت 
تعني أن الشعبية  50تعني قمة الشعبية لهذه الكلمة و القيمة  100القيمة . المعين

يعني عدم توفر معلومات كافية 0الرقم . 100تبلغ نصف شعبية ال 


