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إهخاج حيت مرهلت على معدٌ هظسة 
 إلاهترهذالبياهاث على 

The Internet in Real-Time 
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إلاعالم 

 :  الخفاعلي

بظبب الخفاعل 

الىبير الري ًحصل 

بين املظخخدمين 
للحاطىب، وشبياث 

إلاهترهذ، والخلفصيىن، 

ولالطخجابت الىبيرة 
 .  الحاصلت بينهم

إلاعالم 

 :  الشبيي

بظبب اعخماد إلاعالم 

الجدًد على شبىت 

إلاهترهذ وخعىط 
 .  الاجصاٌ

 : إلاعالم السكمي

 الىثير مً 
ّ
ألن

جعبيلاجه حعخمد على 

الخىىىلىحيا 

:  السكميت، مثل
السادًى السكمي، 

والخلفصيىن السكمي، 

 .  والحاطىب

إلاعالم 

 :الظيبرووي

وهى حعبيٌر كادٌم مً  

الفضاء الظيبرووي 

وهى اطٌم مً الياجب 
ويليام حبظىن الري 

أظلله على هخابه 

وزواًاجه الخياليت في 
 .1984عام 

إعالم 

الىطائغ 

 :  املخعددة

لدمجه بين الىثير مً 
وطائغ الصىث، 

والصىزة، والىص، 

 .  والفيدًى

إعالم 

 :  املعلىماث

هىهه جعىٌز 

لخىىىلىحيا 

املعلىماث وجصاوٌج بين 
 الحاطىب والاجصاٌ

 

 أسماء اإلعالم الجديد



 لماذا وسائل اإلعالم الجديد؟؟

 حشازن الجميع

 كلت املىازد

 جىىعها

 طهىلت الخفعيل

 حيادًت الخلييم

 مدفوع بالكامل

 مجاني بالكامل

 مدفوع جزئي

 اإلعالنات

 تشارك بالربح

 إقتناع شخصي



أهىاع إهخاج 

 الىخب وظسكها

 وزقي
 إلىترووي

مىكع 

 إلىترووي

 ألعاب

 ملاظع

 طيىمائي

 مظسحي

 جلفصيىوي

 صىحي

خسائغ 

 ذهىيت

 جفاعلي

 إهفىحسافيً

 ملىن  شعبي صغير هبير

PDF EPUB Kindle HTML 

 لعبت حعليميت play جعبيم

private Orgnizational portals 

 جلفصيىوي بىد واطذ ًىجيىب

 حعسيفي وثائلي فيلم

 الصخصياث حصء مً الىص وامل

 مادة عامت ملاظع مىفصلت مظلظل

 مادة إثسائيت وامل مع بيع بسهامج

 مع حصء مً الىص  مع الىص مظخللت

هص  وصىزة 
 وفيلم

3D  أطئلت وأحىبت 

 صىز مخحسهت  صىزة ثابخت



 منهجية منصات البيع والتسويق الرقمي
 (العميل هو من يعمل)

 جىفير املىصت

 الدعم الفني

 البيع للعميل

 الدظىيم

 هظام الفىجسة

 محاطبت العمالء

 مجاهيت

 مفخىحت املصدز

الدشازن 

 باملبيعاث
 إدازة في أي وكذ

 جعىيس مظخمس



 جحٌى اللدًم للجدًد

TV 

ARDIO 

 صحف

 مجالث

 ملخصاث

 جحٌى كظسي 

كىاعد 

 بياهاث

 محسواث بحث

 مىصاث بيع

 مىصاث جسويج

 مىصاث جلييم



 (الخعبيلاث)ملازهت املخاحس  

Google 

Play 

Apple 

Win32  

Amazon 

App store 

2.8 

2.2 

16 

850.000 

3580 

1570 

7900 

950 



 مزايا وعيوب الوسائط الجديدة 

 سعة إلانتشار

 قلة الكلفة  

 جمهور جديد

 جهد أقل

 فرص جديدة 

 إدارة ذاثية

منتجات  

 جديدة

 اللسصىت

دخٌى العبين 

 غير مهىيين

 فسق مخابعت  الدظازع

 عاٌ املخاظس



مىاكع 

الشبياث 

والخىاصل 

الاحخماعي 

 :وأشهسها

مىكع 

الفيع 

 بىن

مىكع ماي 

 طبيع
 املىخدًاث البىدواطذ الىييي

مجخمعاث 

 املحخىي 

الخدويً 

 املصغس

 

 وطائل إلاعالم الجدًد 



 جعىز الجدًد

  بيع زكمي بيع وزقي
 
 بيع وزقي زكميا

 إعازة باليسخت
بيع حصء مً 

 الىخاب
 بيع وامل املىصت

إعازة بعدد مً 

 اليسخ 

بيع بصيغ 

 مخخلفت 
?? 



 جعىز الجدًد

 بيع صحف بيع دوزياث بيع هخب

ٌ  بيع ملاالث  بيع صىث بيع فصى

 بيع مخعىظاث  بيع صىز 
بيع أشياٌ 

 وزمىش 



 مصاًا وعيىب إلاعالم اللدًم

 
 
 مدة كصيرة حدا

 وكذ مخحىم فيه

 عدم كياض الخأثير

 كلت املخابعين

محدودًت فسص 

 املشاهدة
 حمهىز غير مظتهدف

 جيلفت مسجفعه

 غير مهىيت

جخحىم فيها ألامصحت 

 وألاهىاء

بلاء املادة على 

 الشبىت

مجاهيت بعض 

 ألاحيان

 غير مباشس
ًىخبها محترفىن 

 
 
 أحياها

جلىم على 

 العالكاث



 مصاًا وعيىب إلاعالم الجدًد

 جحىم باملدة

 جحىم باملادة

 كياض الخأثير بظسعت

 هثرةاملخابعين

 حمهىز مظتهدف جىىع فسص املشاهدة

 
 
جيلفت مىخفضت كياطا

 بغيرها

 مهىيت ومحددة

 ًخحىم فيها العميل

العبين غير 

 مهىيين

فىض ى 

 عازمت

احتهاداث 

 شخصيت 

جدفم هائل 

 للمعلىماث

جلىم على 

 الدفع



 املىصاث إلاعالميت للخعسيف بالىخب



 

أشهس بيئاث 

الخدزيب على 

 حظىيم الىخب

 

www.udemy.com 

www.easyclass.com 

www.quizlet.com 

www.join.me 

www.edublogs.org 



 مىصاث بيع الىخب 
 
 الىزكميت إلىتروهيا



 العسبيت وألاحىبيتمىصاث بيع الىخب السكميت 



 أهم مصعلحاث إلاعالم الجدًد

SEO 

ADS 

Algorithm 

 خىازشميت

ألادطيع هي شبىت 

 إلاعالهاث الظياكيت

Analytics  حىحل

 أهاليخىع  

Authority  عىامل

 ثلت محسواث البحث

جحظين 

محسواث 

 البحث
جخعيغ 

وجىفير 

 الحمالث

جحليل 

وجىظيم 

 ودكت
الثلت 

واملصداكي

 ة

وصٌى  

كىي 

 وعاملي

 إدازة ذاجيت
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أنواع 
المكتبات 

والمنصات 
.الرقمية  

 مجاهيت

 باليامل
مجاوي 

 ومدفىع

مدفىع 

 بالعىىان

مدفىع 

 بالخخصص

مدفىع 

 باليامل
 أفساد

 حامعاث

 ومؤطظاث

مىظماث 

 غير زبحيت

 ملسصىت



 

 

املىخباث 

واملىصاث 

.مفخىحت املصدز  

SDL 

DDL 

KADL 

QNL 

EKB WDL 

ODL 

BDL 

KDL 



 

 

 املىخباث واملىصاث 

.مدفىعت الثمً  

 مً كبل العميل

 وزقي

 إلىترووي

POD 

LULU 

GOOGL 

PLAY 

 

AMAZON 

OBL 

B8KS 

 حملىن 



 كلمات مفتاحية  للبحث

Book Marketing Services 
Book Marketing Ideas 
Book Marketing Tools 

 Marketing Society BOOKS 
Book Marketing Campaigns 

 إلالىتروويمجخمع الدظىيم 
 السكميأفياز البيع 

 أطاليب الدظىيم الىخب

http://www.smithpublicity.com/101-book-
marketing-ideas-promote-book/ 



 مصادز مخىىعت 


