يهحق خاص بًشروع تخرج نتخصض انتسىَق االنكتروٍَ
ٚتٕفش نطهبة انتسٕٚك االنكتشَٔ ٙثال ث يسبسا ًٚكٍ نهطبن //اتتٛبس ٚب يُٓب :انبحث انؼهً ،ٙاَشبء يششٔع/يٕلغ
انكتشَٔ ٔ ،ٙدساسة حبنة.

انصفحات انتًهُذَة (يشترك بٍُ جًُغ انًسارات) و تشًم:
 .1انظفحة األٔنٗٚٔ :كت /فٓٛب يب ٚه:ٙ
 شؼبس اندبيؼة ،اسى اندبيؼةٔ ،اسى انكهٛة
 ػُٕاٌ انبحث/انذساسة
 اسى انببحث
 اسى انًششف
 انذسخة انت ٙسٛحظم ػهٓٛب انببحث
 انشٓش ٔانسُة انت ٙلذيت فٓٛب ْزِ انذساسة
 .2انظفحة انثبَٛةٔ ْٙٔ :طفحة انشكش ٔانتمذٚش ،حٛث ٚشكش انببحث كم يٍ سبػذِ ػهٗ استكًبل دساستّ دٌٔ
يببنغة ٔببتتظبس
.3
.4
.5
.6
.7
.8

انظفحة انثبنثة :اإلْذاء
لبئًة انًحتٕٚب
لبئًة اندذأل
لبئًة األشكبل ٔانظٕس
انًظطهحب اإلخشائٛة
انًهخض :اػذا يهخض ببنهغت ٍٛانؼشبٛة ٔاالَدهٛضٚة ،بحٛث ٚحذد ف ّٛانببحث بًب ال ٚضٚذ ػٍ  333كهًة
ْذف انذساسة ٔيُٓبخٛتٓب (بإٚدبص)ٔ ،ابشاص َتبئدٓبٚٔ ،ستؼشع ْى انتٕطٛب را انؼاللة .

أوال :يسار انبحث
ٚخظض ْزا انًسبس نهطهبة انز ٍٚحممٕا يؼذل تخصصٍ وتراكًٍ بتقذَر جُذ جذا ػهٗ االلم ٔٚشغبٌٕ ف ٙاستكًبل يسٛشتٓى
انتؼهًٛة االكبدًٛٚة ببالنتحبق ببشَبيح يبخستٛش بؼذ انتخشج يببشش
تتًحٕس فكش ْزا انًسبس حٕل تٕفٛش انفشطة نهطهبة نخٕع تدشبة انبحث انؼهً ٙاالكبد ًٙٚانُظش٘ نتأْٛهٓى ٔتذسٚبٓى نهٕنٕج
انٗ ػبنى انذساسب انؼهٛب.
فَٓ ٙبٚة انًششٔع (انبحث) ٚكٌٕ ػهٗ انطهبة تسهٛى بحث يتكبيم االخضاء حٕل يشكهة بحثٛة را ػاللة ببنتسٕٚك ٔ انتسٕٚك
االنكتشَٔٚٔ ،ٙكٌٕ ْزا انبحث حس /يتطهبب انُشش ف ٙيدهة ػهًٛة يحكًة ٚتى االتفبق ػهٓٛب يغ انًششفٔ ،سبًب ببنتشبٔس يغ
اػضبء ْٛئة تذسٚسٛة اتشٔ .ٍٚبٓزا ٚد /اٌ ٚهتضو انطبن /انببحث بشكم ٔيحتٕٖ انبحث حس /يٕاطفب انًدهةٚٔ ،تى تدٓٛضِ
بشكم لببم ٔيُبس /نتمذ ًّٚنهًدهة انًختبس نُششِ.
َحتىٌ انتقرَر انُهائٍ انًقذو يٍ انطانب ػهً:
الصفحات التمهيدية
انفصم االولٚ :حتٕ٘ ػهٗ
-

يمذية
سب /اتتٛبس انبحث
يشكهة انبحث بظٛبغتٓب انؼهًٛة انظحٛحة
اْذاف انبحث
اسئهة انبحث
فشضٛب انبحث (اٌ نضيت)
انمٕٛد ٔانًحذدا
يسبًْة انبحث انًؼشفٛة Contribution to the body of knowledge

انفصم انثاٍَٚ :حتٕ٘ ػهٗ يتٍ انبحث حس /يٕاطفب انًدهة انؼهًٛة انًحكًة انت ٙتى اتتٛبسْب نتكٌٕ ًَٕرخب
انفصم انثانثٚ :حتٕ٘ يهخظب نُتبئح انبحث ٔاستُتبخبتّ ٔتٕطٛبتّ ٔاْى انظؼٕبب ٔانًشبكم انتٔ ٙاخٓت انطبن /تالل انبحث
ٔ ْى انفٕائذ انت ٙتحظم ػهٓٛب انطبن /تالل ْزِ انتدشبة
انًالحقٔ :تحتٕ٘ ػهٗ ٘ يهحمب أ ٔثبئك استخذيٓب انطبن /أ سخغ انٓٛب أ استؼبٌ بٓب

** خالل يقذية انًشروعَ ،تىقغ يٍ انطانب اٌ َُجز انفصم االول كًا هى يىضح اػالِ ،اضافة انً االَتهاء يٍ االطار
انُظرٌ  Literature Reviewويُهجُة انبحث انؼهًٍ انتٍ سُتى اتباػها Research Methodology

ثاَُا :يسار اَشاء يشروع/يىقغ انكتروٍَ )(E-Commerce Site
الصفحات التمهٌدٌة
الفصل األول :
و ٌشمل هذا الفصل:
-

ممدمة و نبذة عن المولع
لماذا هذا المولع؟ (ما الحاجة السولٌة التً ٌغطٌها)
ممومات نجاح المولع
أهمٌة المشروع
هٌكلٌة التمرٌر

الفصل الثانً :
تخطٌط واستراتٌجٌة المولع االلكترونً
-

بناء استراتٌجٌة المشروع المنوي تأسٌسه ،باستخدام مثال .Canvas Model
دراسة سولٌة شاملة بحسب االصول العلمٌة (تحدٌد مشكلة الدراسة ،المنهجٌة ،االدوات .. ،و حتى النتائج)
تحلٌل المنافسٌن
تحدٌد ال  Target Audienceحسب تحلٌل استراتٌجٌة المولع
تفصٌل ال  Personasالمختلفة للمولع ومبررات اختٌارها
تحدٌد التمنٌات والتكنولوجٌا المستخدمة فً المولع ومبررات استخدامها
خطة فحص المولع بعد التطبٌك
اعتماد تصنٌف المولع "  " CMS Or Staticمع ذكر األسباب
اعداد استراتٌجٌة  Social Mediaالداعمة للمولع
خطة Content Led Gen

الفصل الثالث:
خطة حجز واستضافة المولع
 شرح مفصل حول الخطوات المتبعة فً التحضٌر والحجز للمولع بشكل الكترونً نوع المولع المنوي العمل علٌه مبررات استخدام المساحة " الحجز " الحجم على المرص الصلب  ,المعالجة ..الخ اسم النطاق ومبررات اختٌارهالفصل الرابع :بناء وتنظٌم عمل المشروع
-

أفراد العمل ودور كل فرد منهم ومبررات اختٌارهم
خطة التكلفة والسعر مفصال لكل البنود الواردة فٌها
تحضٌر الممترح األولً للمولع  Proposalبصٌغة رسمٌة
تحدٌد النماط الهامة فً فترة عمر المشروع Milestones
تحدٌد ال  Web Metricsالتً سٌتم اعتمادها فً نهاٌة تطبٌك المولع

الفصل الخامس  :تصمٌم المولع
-

بناء ال  Site Mapبشكلها النهائً
وضع خطة بناء المحتوى وتجهٌزه حسب استراتٌجٌة ROT
خطة ال  keywordsالمستخدمة فً مختلف ألسام المولع
خطة المستندات والوثائك وكٌفٌة تتبعها
خطة تصمٌم المولع باستخدام عناصر ال  SEOبنوعٌها المختلفٌن On the page +Off The page
تصمٌم واجهات المولع المختلفة “ UX-Design “User Experience

الفصل السادس  :بناء و تشغٌل المولع
-

وصف االعدادات المطلوبة لتشغٌل المولع الجدٌد
وصف خطوات تحمٌل المولع
تنفٌذ الخطة التروٌجٌة
تمٌٌم أداء المولع :تمرٌر حول سلون المستهلن أثناء تصفح المولع باستخدام احد ادوات تحلٌل بٌانات الشبكة
"Google analytics,Google Suite 360,Adobe Creative Reporting…etc
تمرٌر حول ال  Heat Mapللمولع بعد التطبٌك
تمرٌر حول المبٌعات ،ان وجدت
أي تعدٌالت ضرورٌة حسب التمرٌرٌن السابمٌن

الفصل السابع :
-

االستنتاجات
التوصٌات
خطط تطوٌرٌة للمستمبل
** خالل يقذية انًشروعَ ،تىقغ يٍ انطانب أٌ َُجز انفصىل انثالثة األونً كًا هى يىضح أػالِ ،أيا انفصىل
األخري و انتطبُق انؼًهٍ فُتى خالل يشروع انتخرج (انفصم انتانٍ).

ثانثا :يسار دراسة حانة
انصفحات انتًهُذَة




انفصم األول:
يمذية
تحهٛم انمطبع انز٘ تؼًم بّ انششكة لٛذ انذساسة (حدى انمطبع ،ًَِٕ ،اتش انتطٕسا  ،انخ).
ٔطف انششكة لٛذ انذساسة (حدًٓب ٔ طٕستٓب يمبسَة ببنمطبع ،االسٕاق انت ٙتستٓذفٓب ،سٛبستٓب االحالنٛة،
 ،SWOT analysisانخ).




انفصم انثاٍَ:
ٔطف تحهٛه ٙكبيم نهًضٚح انتسٕٚم ٙانخبص ببنششكة
تحهٛم انًُبفس ٍٛانًببشش ٔ ٍٚانغٛش يببشش( ٍٚاالسٕاق انًستٓذفةَ ،مبط انمٕ ٔ انضؼف ،سٛبسبتٓى االحالنٛة ،تططٓى
ٔ يٛضاَٛتٓى انتشٔٚدٛة)















انفصم انثانث:
دساسة ٔ تحهٛم انسٕق (انمٛبو بذساسة سٕلٛة نتحذٚذ ػًهٛة اتخبر انمشاس ،انًؼهٕيب انخبطة ببنًستخذئ ،ٍٛسبئم
االػالو انتٚ ٙستخذيَٕٓب ،انخ).
تحذٚذ االْذاف انتسٕٚمٛة
انفصم انرابغ:
تحهٛم انبشايح انتشٔٚدٛة انحبنٛة ٔ انسببمة نهششكة
تظًٛى انحًهة انتشٔٚدٛة ٔ ،تشًم:
بُبء انشسبنة انتشٔٚدٛة ()message strategy and appeal
تحذٚذ انٕسبئم ٔ األدٔا انتشٔٚدٛة
تحذٚذ انًٛضاَٛة
تطبٛك انحًهة أ خضء يُٓب
تمًٓٛٛب
انخبتًة ٔ تٕطٛب
انًشفمب
انًشاخغ

** خالل يقذية انًشروعَ ،تىقغ يٍ انطانب أٌ َُجز انفصىل انثالثة األونً كًا هى يىضح أػالِ ،أيا انفصم انرابغ و
انتطبُق انؼًهٍ فُتى خالل يشروع انتخرج (انفصم انتانٍ).

