
 ورشة عمل التحول للتجارة اإللكترونية 

للتجارة اإللكترونية"، وأود الملف  أشكرك مرة أخرى لالشتراك في ورشة عمل "التحول  أن أوضح بعض    في هذا 

 األمور الهامة للمشتركين باإلضافة إلى خطة التقديم الخاصة بالورشة والنقاط التي سيتم التطرق لها. 

 : التعليمات والمالحظات

يمكن حضور الورشة باستخدام الهاتف الجوال، ولكن يفضل استخدام جهاز الكمبيوتر في حال كان ذلك متاحا   •

الحديث يتضمن استعراض بعض األمثلة والشروحات على الشاشة وستكون أكثر وضوحا في الشاشات ألن  

 الكبيرة. 

 يمكنك تقييم الورشة وطرح األسئلة حول المحتوى من خالل الرابط التالي:  •

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFUrXs5lYfC8HyKgSMQQGjeZpys_VJ

z2gZ6r1k6Gks7IrdAQ/viewform?usp=sf_link   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFUrXs5lYfC8HyKgSMQQGjeZpys_VJz2gZ6r1k6Gks7IrdAQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFUrXs5lYfC8HyKgSMQQGjeZpys_VJz2gZ6r1k6Gks7IrdAQ/viewform?usp=sf_link


 تابع خطة الورشة في الصفحة التالية 

 خطة الورشة في الصفحة التالية 

 استضافة المواقع

 مفهوم االستضافة

 أنواع االستضافة

 السيرفرات الخاصة  VPSاستضافة  االستضافة المشتركة 

 بعض شركات االستضافة

Greengeeks.com Siteground.com topline.com.sa exahost.com 

 أي خيار هو األفضل لنوع االستضافة؟ 

 كيف أحجز خطة االستضافة؟ 

 مفهوم اسم النطاق

 كيفية حجز النطاق

Godaddy.com المركز السعودي لمعلومات الشبكة 

 DNSمفهوم 

 في جودادي  DNSتحديث الـ 

 منصات التجارة اإللكترونية

 المنصات الجاهزة )المستضافة(  منصات تتطلب استضافة 

 زد سلة  ووكومرس  اوبن كارت ماجنتو 

 المقارنة بين المنصات التي تتطلب استضافة والمنصات الجاهزة )معايير المقارنة( 

مستوى الخبرة لإلعداد   سهولة االستخدام استضافة الموقع
 والتنفيذ 

 المزايا اإلضافية 

 التكلفة الحماية واألمان تخصيص تصميم الموقع الدعم الفني 

 أي خيار هو األفضل لنوع منصة التجارة اإللكترونية؟

 التحكم بموقعي وتثبيت البرمجيات

 تثبيت وورد بريس كمثال  الدخول إلى لوحة التحكم

 المقارنة بين سلة وزد )معايير المقارنة( 

 الرسائل التنبيهية  الخدمات اللوجستية  الدفع اإللكتروني 

 سعر الخدمة  تصميم الموقع الربط مع الخدمات األخرى 

 أي منصة هي األفضل بين سلة وزد؟ 

 جولة سريعة في سلة وتوضيح فائدة مركز المساعدة

 مفهوم تطبيقات الجوال

 الفرق بين التطبيق والموقع 

 هل أنا بحاجة لتطبيق؟

http://www.greengeeks.com/
http://www.siteground.com/
http://www.topline.com.sa/
http://www.exahost.com/
http://www.godaddy.com/
http://www.nic.sa/
https://salla.sa/site/
https://zid.sa/ar/


 تنفيذ التطبيق بالتعاون مع مستقل تنفيذ التطبيق بالتعاون مع شركة

 

 الخدمات اللوجستية وحلول الدفع اإللكتروني

 مفهوم الخدمات اللوجستية

 المزايا المقدمة من منصات التجارة اإللكترونية الجاهزة للخدمات اللوجستية

 شركة فاستلو شركة سمسا شركة ارامكس

بوليصات الشحن   الدفع عند االستالم مستلزمات الشحن االستالم والتسليم التعاقد
 الدفع مسبقة 

 ربط مزودي الخدمات اللوجستية مع منصات التجارة اإللكترونية

 المدفوعات اإللكترونية

 باي بال بيتابس  بيفورت 

الربط مع منصات  سحب األموال رسوم العمليات الرسوم الثابتة  متطلبات التعاقد 
 التجارة اإللكترونية 

 

 منصات البيع الوسيطة

 مفهوم منصات البيع الوسيطة

 هنقرستيشن نون امازون

 

 مواقع العمل الحر

 مفهوم مواقع العمل الحر 

 اإللكترونية؟لماذا أحتاج لمواقع العمل في عملية التحول للتجارة 

UpWork  مستقل 

 مواقع الخدمات المصغرة 

Fiverr  خمسات 

 

 تنظيم العمل وإدارة الفريق 

 مفهوم إدارة العمل على اإلنترنت والفرق الموزعة 

Slack Bitrix24 Zoom Google Drive 

 

 

https://www.aramex.com/sa/ar
https://www.smartship.com/UserAr/Default.aspx
https://fastlo.com/
https://www.payfort.com/
https://www.paytabs.com/
https://www.paypal.com/
https://www.amazon.sa/
https://www.noon.com/saudi-ar/
https://hungerstation.com/sa-ar
http://www.upwork.com/
https://sa.mostaql.com/
https://www.fiverr.com/
https://khamsat.com/
https://slack.com/intl/en-sa/
https://www.bitrix24.com/
http://www.zoom.us/
http://drive.google.com/

