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نصائح مفيدة:
أساسيات قناة اليوتيوب

 لدخول صفحة إعدادات حسابك، استخدم الرابط:

أضف أيقونًة للصفحة وصوراً خاصة:

   أنتج “فيديو ترويجي” لقناتك وحّمله على اإلنترنت: اعتبر هذا المقطع بطاقة دعوة،
 إذ عندما يزور القناة مستخدم ال يتابع قناتك، قد تكون هذه الفرصة الوحيدة لتحويله إلى

متابع. أضف شرحاً ملفتاً حول الفوائد التي سيحصل عليها المستخدم بمتابعة قناتك.

في قسم المعلومات الخاصة بقناتك:

 شعارك هي صورة حساب قناتك، وستظهر في كل مرة تنشر فيها على
اليوتيوب. ينصح بقياس 800×800 بكسل.

 أضف وصفاً للقناة، واحرص على أن يكون قصيراً ومتميزاً، واستخدم:
 كلمات البحث الرئيسية التي يمكن للجمهور المستهدف أن يستخدمها أثناء

بحثه )الكلمات التي يكتبها المتصفح فتظهر قناتك ضمن نتائج البحث(.

   أضف صوراً مميزة  تترك انطباعاً وتمثل قناتك في أعلى صفحة القناة.
 ستتعدل هذه الصورة بين األجهزة المختلفة، لذا يفضل أن يصممها مصمم
مختص لتتناسب مع قص حوافها. ينصح بقياس 2560×1440 بكسل.

لمعلومات حول ضمان األداء األفضل لقناتك، زرهذا الرابط:

https://www.youtube.com/create_channel

https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/brand-identity?hl=ar

 صنف القنوات التالية من حيث جماهيريتها في موقع يوتيوب وعدد المشتركين فيها: 

.b

.a

.a

.c
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 أضف معلومات التواصل التي تتيح للمستخدمين الوصول إليك مباشرًة.

  أضف روابط الشبكات االجتماعية األخرى المرتبطة بقناتك والتي يمكن
لجمهورك  متابعتها أيضاً.

  اكسب ثقة المتابعين عبر مقدمة سريعة ومتحركة تظهر في بداية
كافة منشوراتك.

 حرك فضول المتابعين وحماستهم لحضور نهاية الفيديو بشخصيات
مقدمي المحتوى.

 ابدأ بعرض سريع لملخص الفيديو.

.b

.c

.a

.b

.c

اجعل الثواني الخمس عشرة األولى من الفيديو مثيرة لإلهتمام :

  ضمن دعواتك للقيام بفعل ما ضمن منشوراتك: يزيد طلب القيام  بفعل ما من
 الجمهور احتمال قيامهم بهذا الفعل،أضف روابط تشجع المشاهدين على المتابعة، أو

 المشاركة ، أو التعليق، واستخدم دعوًة واحدًة في كل مرة لضمان األثر األكبر. يمكن
 للدعوات أن تظهر في أي وقت من الفيديو، ولكن من الضروري الختام بما يشجع

المشاهدين لتصفح قناتك.

 يقرر المشاهد خالل الثواني الخمس عشرة األولى من الفيديو فيما إذا كان سيكمل مشاهدة الفيديو
أم ال، وكلما زادت المشاهدات حتى النهاية، ارتفعت مرتبة قناتك في نتائج البحث:
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الوصف التعريفي:

  عنوان الفيديو هو عنوان الصفحة:

 نصائح حول وصف الفيديو:

 استخدم التاغات – دائماً:

 احرص على صياغته بما يتوافق مع كلمات البحث الرئيسية، وبما يتوافق
مع رفع معدالت النقر على الروابط في الصفحة.

  ال يظهر من وصف الفيديو إال الجملتان االبتدائيتان، لذا حافظ على توازن
 كلمات البحث الرئيسية، ودقة التوصيف، ورابط الموقع االلكتروني للقناة

في هذين السطرين.

 كلمات البحث الرئيسية الفريدة ستزيد من معدالت ظهورك في نتائج
البحث لوجود منافسة أقل على الكلمات المستخدمة بكثافة أقل.

 استخدم استراتيجيات الصحافة الشعبية والـ Linkbait )استراتيجة تصميم
 محتوى الموقع ليجذب المتصفحين ويدعوهم لمشاركة روابطك(. لكن

 احرص على توصيف العنوان للمحتوى بدقة، وإال لن يكمل المشاهدون
الفيديو حتى نهايته، وسيضر هذا بترتيب قناتك في نتائج البحث.

 أضف الوصف التعريفي للفيديو في الجمل الالحقة التي يمكن للمستخدمين
قراءتها بالضغط على “المزيد”.

ضع أهم كلمات البحث الرئيسية في بداية قائمة التاغات.

استخدم “االقتباسات” للجمل الطويلة )عدة كلمات في تاغ واحد(.

  حاول التفكير بعقل المشاهد، وبما الذي قد يبحث عنه.

  لمزيد من المعلومات حول الوصف التعريفي في اليوتيوب زر الرابط:

.a

.b

.c

.i

.i

.i

.ii

.ii

.ii

.iii

.iv

.iii
https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/discovery?hl=ar
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 استخدم مصغرات معدًة خصيصاً لمنشوراتك:

 استخدم الروابط المضمنة بالفيديو لزيادة التفاعل والمشاهدات، وعدد المتابعين:

  المصغرات هي صورة ثابتة تمثل الفيديو الخاص بكم، وتظهر لتعبر عن
 الفيديو خاصتكم في نتائج البحث )إلى جانب العنوان والوصف(، كما يمكن

استخدامها لقناتكم.

 الروابط المضمنة بالفيديو هي نصوص يمكن النقر عليها إلضافة عمق
وتفاعلية أكبر للفيديو.

 سهل تصفح القناة بإضافة روابط مضمنة للحلقات القادمة أو لزيارة القناة.

اختر تعبيراً مثيراً لالهتمام عن منشوراتك لتشجيع الجمهور على المتابعة.

 حاول استخدام صور بدقة عالية بحد أدنى 640×360 بكسل، لتبدو الصور
بدقة ممتازة بحالتيها الكبيرة والمصغرة.

 تجنب استخدام اللقطات البعيدة، وحاولوا استخدام اللقطات القريبة نظراً لكون
المصغرة تظهر بحجم صغير جداً.

 كما في حال العنوان، على المصغرة أن تمثل محتوى الفيديو بشكل دقيق.

 لمعلومات أكثر عن المصغرات، زر الرابط:

.d

.e

.i
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.ii

.ii

.iii

.iv

.v

.vi
https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/tell-a-story-
through-your-thumbnail-title-description?hl=ar
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2016آخر تحديث - كانون الثاني

شجع التفاعل باستخدام الروابط المضمنة بالفيديو كدعوة للقيام بفعل ما.

 تابع تحليالت قناتك ومنشوراتها، فإذا أردتم تطوير المحتوى، عليكم التعرف على
 متابعي قناتك، وأماكن تواجدهم، وكيف يتفاعلون )أوال يتفاعلون( مع منشوراتك.

عدل منشوراتك بما يتناسب مع ما تتعلمته.

لمزيد من المعلومات حول تحليالت اليوتيوب، زر الرابط:

  وضح السياق أو خلفية النص عبر الروابط المضمنة بالفيديو.

 يمكنك تعديل الروابط المضمنة بالفيديو بمرونة كبيرة، مع وجود خيارات للحجم،
واللون، ونوع الخط، والرابط، والتوقيت.

 تجنب وضع الروابط المضمنة بالفيديو في الثلث األسفل من الفيديو، وفي
 أعلى الفيديو، حيث يمكن للدعاية ومشغل الفيديو أن يفسدوا تجربة المشاهدة

في بعض األحيان.

تجنب وضع الكثير من الروابط في الفيديو الواحد لتفادي تشتيت االنتباه.

 لمزيد من المعلومات حول استخدام الروابط المضمنة بالفيديو زر الرابط:

.iii

.i

.ii

.iv

.v
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.vii

.viii
https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/get-your-view-
ers-to-act-with-annotations-and-descriptions?hl=ar

https://creatoracademy.withgoogle.com/page/course/analytics-se-
ries?hl=ar

اعرف المزيد عن قناتك من تحليالت اليوتيوب: .f


