شرح مبسط لقواعد السيو
وتصدر محركات البحث

شرح مبسط لقواعد السيو وتصدر محركات البحث
حتي نعرف كيف نتصدر محركات البحث الزم نتعلم علم ال SEO
الـ  SEOهو  :العلم الذي يدرس تصدر محركات البحث او تهيئة الموقع
لمحركات البحث
نلخص ال  SEOفي  3نقط صغيره حتى ال يكون الموضوع طويل وحتى
نكون كلنا قادرين على العمل بهذا الموضوع
القسم االول من علم ال SEOوالقائم عليه كل العمل هو " الكلمه المفتاحيه
"
الكلمه المفتاحيه نقصد بها  :ما سترتكز عليه المقاله ككل او الموقع ككل او
المدونه ككل
اذا كان نريد عمل مقاله للموقع يجب ان نبني المقاله على كلمه مفتاحيه
بحيث اذا بحث شخص في محركات البحث عن هذه الكلمه الزم تطلع
مدونتي او مقالتي
الكلمه المفتاحيه حتى تكون مناسبه للمدونه او المقاله الزم تحقق شرطين :
الشرط االول  :هو البحث الشهري
مثال  :كلمة " مفهوم السعاده " اذا عندي مدونه واريد كتابه مقاله او اي
شئ عن السعاده يجب ان اختار عنوان او كلمه ترتكز عليها مقالتي
اذا كتبت " السعاده " يجب ان اركز على نقطتين اساسيتين اولها البحث
الشهري
فلو سميت المقاله ماذا تعني السعاده ؟ اجد نفسي فعال في النتيجه االولى في
جوجل اتفاجا بعدها ان وال شخص بحث عن هذه الكلمه شهريا  ..اذا انا لم استفد
من تصدر الكلمه في جوجل  ..اذا  ..عندما اختار كلمه يجب ان اختار كلمه من التي
عليها بحث شهرى اصال حتى اذا اخترتها اجد عليها بحث فيدخل من يبحث على
نتيجتي التي ستظهر في البحث

مثال  :مفهوم السعاده  :يوجد عليها  027بحث شهري ( كما هو مظلل في
الصوره )

هذه النتيجه جيده جدا في البحث ككلمه مفتاحيه عن المقاله  ..عموما بين
 077و  0777بحث شهري عن الكلمات تعتبر كلمات مفتاحيه جيده جدا
اما اذا كانت كلمه مفتاحيه يقوم عليها الموقع بالكامل فيجب ان النقبل باقل
من  270777بحث شهري الن الموقع بالكامل سيقوم على الكلمه
مانتكلم عنه االن الكلمه المفتاحيه المتعلقه بمقاله وليس بموقع كامل
الشرط الثاني وهو مهم جدا جدا  :المنافسه على الصفحه االولى وال اقصد
بالمنافسه رقم المنافسه الذي يظهره  Google Ad Wordبجوار الكلمات النه
موجه للمعلنين وليس للناشرين ونحن االن ندرسها كـ ناشر وليس كـ معلن
 Google Ad wordتعني كم او عدد االعالنات على هذه الكلمه
عندما تكون منخفضه هذا يعني انه ال توجد اعالنات على هذه الكلمه
اليوم نتحدث كمثال عن مفهوم اخر تماما عن المنافسه التي تعرضها
 Google Ad Wordالننا نتكلم عن المنافسه على الصفحه االولى في محركات
البحث على كلمتنا
كيف نحصل على المنافسه على الصفحات
او ما نسميه " صعوبة الكلمه "

نحصل عليه بسهوله عن طريق دراسة اول  07نتائج منافسه لنا  ..النها
ستكون منافسه لنا الننا سنكتب الكلمه وننافس هذه ال  07نتائج في جوجل
كما هو موضح في الصوره

نحن ندرس اول  07نتائج بحيث ندرس ال  Page rankاو الـ
 Domainاو الـ  Back Linkكما هو موضح بالجدول بالصوره
وايضا مؤخرا محركات البحث اصبحت تهتم بال Social marketاو
بمواقع التواصل االجتماعي
طبعا صعب كتير ان ان ندخل على كل موقع من المواقع ال  07لنقوم
بدراسة كل الـعناصر التي ذكرناها لذا غالبا يوجد برامج تكون مدفوعه مثل برنامج
"موز"
بيقدم دراسه تحليليه للكلمه المفتاحيه ويدرس ال  07منافسين االوائل في
جوجل ..
الحظ االن بعد دراسة ال  07نتائج اعطانا قيمة  00وهذا يعني ان المنافسه
منخفضه جدا

كلم

اذا مننافسه منخفضه جيد وبحث شهري جيد اذا كلمة "مفهوم السعاده "
هي كلمه الماسيه او ذهبيه من العيار الثقيل
الحظ في الجدول ال  page rankالمنافس  0و  7واليوجد اهتمام ابدا بالـ
 SEOفي البيدج  ..اذا لدينا فرصه جيده للمنافسه .
السؤال  :لماذا يهمنا جيدا المنافسه على الصفحه االولى ؟
المنافسه على الصفحه االولى مهمه جدا لنا النه اذا اخترنا كلمه عليها
 0777بحث شهرى وعملنا لها مقاله لكن كانت المواقع ال  07االولى من مواقع
ذات موثوقيه عاليه جدا  ..اذا فرصتنا صفر في التصدر او الوصول للصفحه االولى
اذا نحن اضعنا وقتنا بكتابة المقاله واختيار كلمه مفتاحيه و "باك لينك "
ونحن ليس لدينا فرصه اصال للمنافسه
لذا قبل البدء بالعمل نختار كلمات مفتاحيه يمكننا المنافسه عليها والنعمل
والنستطيع الوصول للصفحه االولى بسبب المنافسه الشديده عليها فهو موضوع
مهم اليجب اغفاله .
الخطوه التاليه المهمه جدا هي :::
تهيئة المقاله او الـ :: SEO in Page
وهي نقطه مهمه يجب ان ننتبه لها  ..سنقوم بالعمل على تجربة "مفهوم
السعاده " ونراعي اوال  :توزيع الكلمه المفتاحيه جيدا خالل المقاله :







نجد انه يجب ان تكون الكلمه المفتاحيه في اول  00كلمه من المقاله
كذلك تكون موجوده ضمن اخر  00كلمه من المقاله
كذلك تكون موجوده ضمن عنوان فرعي
وكذلك تكون موجوده في الـ  Titleاو العنوان الرئيسي في المقاله
يجب ان تكون كثافة الكلمه المفتاحيه التقل عن  % 3والتزيد عن
%0
اي نحاول ان تكون الكلمه المفتاحيه موجوده  6او  0مرات في
المقاله.
ونراعي توزيعها خالل المقاله

كما هو مظلل في المقاله

نقطه مهمه جدا  ::هي عدم االكتفاء بكلمه مفتاحيه واحده اساسيه بل البد
من وجود عدة كلمات مفتاحيه  ..مثال  ..في المقاله هنا انا اعتمدت كلمة "المال "
ككلمه مفتاحيه ثانويه – الحظ تكرار الكلمه خالل المقاله في الصور السابقه –
كذلك اعتمدت كلمة تطوير الذات او التطوير الذاتي ككلمه مفتاحيه ثالثه في
المقاله ونعمل على تكرارهم خالل المقاله
الكلمه المفتاحيه الرئيسيه  ::في المثال "مفهوم السعاده" يفضل وجودها
في جمله كامله تحتها خط كذلك يفضل وجودها ضمن جمله كامله  ( Boldاي
بخط عريض )  ..كذلك يفضل وجودها ضمن جمله كامله بخط مائل ..
بهذه الطريقه نكون قمنا بتهيئة المقاله لمحركات ل SEO on page
لكن ::::
كل هذا قبل النشر  ..لكن اثناء النشر يجب ان نالحظ شئ مهم جدا جدا
بخصوص الصور المرفقه بالمقاله  ..يجب ان نضع الكلمه المفتاحيه في الخاصيه
 Altفي وسم الصوره  Imageوهي خاصيه مهمه جدا  ..باالضافه لوضعها في
ال  Descriptionو  Tagاو وسوم ميتا فيها باالضافه لوجودها في ال Title
عنوان المقاله وضمن وسم " اتش " 0
وبهذا نكون انهينا تهيئة المقاله للـ Seo on page
هو امر بسيط ويحتاج التركيز والتدريب على الكتابه ...
مهم جدا عند كتابة المقاله " التدقيق اللغوي " وعدم وجود اخطاء خالل
المقاله وكذلك مراعاة " عالمات الترقيم " واالهتمام بها النه تعطي المدونه او
المقاله دفعه قويه خالل محركات البحث
الن محركات البحث بدات تهتم في الفتره االخيره باالخطاء االمالئيه وهوا ما
نالحظه عند الوصول الي مستوى متقدم من المنافسه  ..سيتم اختيار المقاله
للتصدر بناء على خلوها من االخطاء االمالئيه  ..وهو امر ياتي مع التدريب
الخطوه الثالثه والمهمه ايضا ::
اعطاء المقاله دفعه من خالل بعض الـ " Back Linkالباك لينكات"
وهو موضوع بسيط جدا وهو اقرب للتزكيه او االشاره الي المقاله واليفضل
الاكثار من الباك لينكات  ..بعض الباك لينكات من النوعيه العاليه جدا او مانطلق

عليه  VIPيكفي  07الي  00باك لينك وهو كافي جدا لذا ال نشتري عدد كبير من
الباك لينكات النها تؤذي الموقع او المقاله اكثر مما تقدم لها من نفع ..

مثال  :على مقالة " مفهوم السعاده " قد تعمل على موقع  Scoopوهو
رائع جدا ويعطيك  Page rankمرتفع ويعطيك  follow 2لكم  ..لكن الحظ فقط
ضع رابط الموقع او المقاله وهو سيعطي دفعه قويه لموقعك

كذلك موقع  diigoالحظ الرابط فعال في الوسط

كذلك موقع  Pinterestوهو رائع جدا ويعطي صوره ستنقلنا الي الموقع كذلك يوجد
رابط للمقاله

موقع  EDUCATIONرائع جدا ايضا وهو موثوق ذو وثوقيه عاليه جدا

كذلك حاول التشكيل  ..في الثالث مواقع التي ذكرتها سابقا ايضا حاول ان تضع في
بروفايالت مثل

ولكن هذه االختيارات تجب ان تكون من مواقع ذات  Page rankعاليه جدا
وموثوقه جدا  ..وكما تالحظ النريد عدد الباك لينكات لكن نريد نوعيه عاليه من
الباك لينكات حاول التنويع حاول ان يكون لديك باك لينكات ذو فولو وباك لينكات
نو فولو وباك لينكات من نوع  bookmarkingوباك لينكات من نوع بروفايل او
من مواقع او من تعليقات مدونات .
حاول ان تكون بعض الباك لينكات نصيه وباك لينكات بعضها راوبط وبعضها
صور
التنويع في الباك لينك مهم جدا جدا ويعطي دفعه جيده جدا للموقع ..
اذا  ..من خطوات بسيطه جدا تنقل موقعنا او مدونتنا من مراتب اخيره في جوجل
الي مراتب متفوقه وهذا ما يميز المواقع المتصدره في جوجل عن المواقع الغير
متصدره .
االن هناك عدة مالحظات مهمه جدا حتى نحصل على النتيجه حتى ال نتفاجأ اننا
قمنا بهذه الخوات جميعا ولكننا لم نتصدر
الن القاعده االساسيه في ال  SEOهي عامل الوقت لذلك الصبر ثم الصبر واياك
والتسرع في ال  .. SEOالتنظر الى عدد الزوار قبل ان تصل عدد مقاالتك الي
 0111مقاله .

هناك مقاله مشهوره في عالمن ال  0111 " SEOمقاله تساوي  0111زائر يومي
"
فاشتغل بالزراعه قبل ان تشغل نفسك بجني الثمار  ..والتفكر وانت تضع اول مقاله
بالنتائج قبل ان تصل ل  0111مقاله
قد تقول انه من الصعب كتابة  0111مقاله ويصعب عليك البحث عن الكلمات
المفتاحيه والدفع ل شراء اشتراك مواقع الباك لينك المدفوعه لكن ننصحك بالصبر
وعمل ذلك بيدك والتمرس عليه الن اليوجد من يخدم مدونتك مثل نفسك

