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التسويق الرقمي المتقدم

يحــدد هــذا المقــرر االطــار الدقيــق للتســويق الرقمــي ويضــع مفاهيــم ومهــارات متقدمــة تســاعد المتعلميــن علــى بــدء القيــام بمهــام التســويق الرقمــي. هــو مســتوى 
متقــدم لمقــرر التســويق الرقمــي مــن ICDL، و يقــدم للمرشــحين منظــورا اســتراتيجيا لهــذا النــوع مــن المعرفــة، بينمــا يتــم تجهيــز ذلــك مــع العناصــر التكتيكيــة 

الضروريــة لبــدء التســويق عبــر اإلنترنــت ألي صناعــة.

عند االنتهاء من هذا المقرر، سيتمكن المرشح من:

فهم سبب أهمية التسويق الرقمي في األعمال الحديثة، مقارنة بالتسويق التقليدي	 
فهم المفاهيم المتقدمة للتسويق الرقمي، بما في ذلك المزايا والمعوقات ووضع 	 

االستراتيجيات والتخطيط
الحصول على فهم أعمق لوظائف التسويق الرقمي مثل وسائل التواصل 	 

االجتماعي، التسويق عبر البريد اإللكتروني، اإلعالن عبر اإلنترنت، وتحسين محركات 
البحث

فهم مختلف خيارات التواجد على شبكة اإلنترنت وكيفية اختيار الكلمات الرئيسية 	 
المناسبة لتحسين محرك البحث

التعرف على مختلف منصات التواصل االجتماعي، وكيف يمكن لوسائل التواصل 	 
االجتماعي أن تساعد في الترويج والجذب للعمالء، وكيفية إعداد واستخدام 

المنصات المشتركة
فهم واستخدام خدمات التحليالت لمراقبة الحمالت وتحسينها	 
التوعية بالقوانين المتعلقة بالتسويق الرقمي في هذه المنطقة	 

ما هي فوائد هذا المقرر؟

تغطية المهارات المتقدمة والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بالتسويق الرقمي.	 
الحصول على شهادة أفضل الممارسات في التسويق الرقمي.	 
تم تطويره من خالل مدخالت من مستخدمي الكمبيوتر والخبراء المتخصصين 	 

والممارسين المحترفين للتسويق الرقمي من جميع أنحاء العالم. تضمن هذه 
العملية مدى مالءمة محتوى ونطاق المقرر.

•  التسويق التقليدي - النهج
•  التسويق التقليدي - الصعوبات

•  التسويق الرقمي - النهج
•  التسويق الرقمي - الفرص

التسويق التقليدي مقابل 
التسويق الرقمي

• المفاهيم الرئيسية
• التسويق الرقمي - الخصائص

• التسويق الرقمي - التأثير
مفاهيم التسويق الرقمي 

المتقدم

• البحث األولي
• دراسة السوق

• تحسين محركات البحث
• التسويق عبر البحث

• التسويق عبر البريد اإللكتروني
• اإلعالنات المعروضة

• وسائل التواصل االجتماعي
• التسويق عبر األجهزة الجوالة

فهم الجمهور الرقمي

• التخطيط دمج قنوات التسويق 
الرقمي

• تحسين محركات البحث
• التسويق عبر محركات البحث
• التسويق عبر البريد اإللكتروني

• اإلعالنات المعروضة
• التسويق عبر األجهزة الجوالة
• وسائل التواصل االجتماعي

تنفيذ مفاهيم التسويق 
الرقمي

• تحسين محركات البحث
• التسويق عبر محركات البحث
• التسويق عبر البريد اإللكتروني

• اإلعالنات المعروضة
• التسويق عبر األجهزة الجوالة
• وسائل التواصل االجتماعي

المقاييس

• القواعد اإلرشادية االلتزام بالقوانين

المهارات الموضوع

مخرجات المقرر
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