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مقدمة
قائمة تدقيق للفيديو على اليوتيوب

قبل التسجیل 1
التخطیط وكتابة النقاط المھمة  وتقسیم الفیدیو القسام حتي تستطیع التصویر وانت مرتاح 1
مشاھدة بعض الفیدیوھات المنافسة ومشاھدة التعلیقات علیھا وماذا ینقصھا لتكملھ 2
اختیار العنوان والكلمات قبل حتي تسجیل الفیدیو 3
وصور  وانت مرتاح الموودحضر كویس للفیدیو وادخل في 4
تست للمكان والصوت وكل االعدادات  قبل بدایة التسجیل 5

اثناء التسجیل  2
المقدمة الشیقة وماذا سیتفید المشاھد من الفیدیو 1
سبب لمشاھده الفیدیو لالخر 2
ثواني ۱۰الي ٥انترو بسیط ال یتعدي 3
تعریف بالقناة وماذا تقدم وبنفسك  واطلب االشتراك في القناة بشكل محترم 4
كل المصادر في صندوق الوصف 5
دقائق ۱۰الفیدیو مقسم الي اقسام في صندوق الوصف  لو الفیدیو اكثر من 6
اقسام الفیدیو 7
نصائح مھمھ وماذا یفعل المشاھد بعد مشاھدة الفیدیو 8
اسال المشاھد سؤال یحفذه علي االجابة 9

ماذا تستطیع تقدیمھ للمشاھد للمساعدة 10
اربط الفیدیو بفیدیو اخر او قائمة تشغیل للتسویق لقناتك 11
اطلب الیك واالشتراك لو المحتوي عجب المشاھد 12
اتكلم عن فیدیو سوف تقوم بتنزیلھ قریبا نوه عنھ بشكل بسیط وشیق 13

رفع الفیدیو 3
عنوان رائع وعلیھ بحث جید ومنافسة قلیلة 1
صورة مصغرة رائعھ وجذابھ ومعبره عن شيء مثیر في الفیدیو 2
كلمة واول سطر محفذ للمشاھدة ٥۰الي ٤۰اسطر او ٥وصف للفیدیو الیقل عن 3
الكلمات الداللیة للفیدیو وكیف تحصل علیھا 4
كروت الفیدیو 5
شاشة النھایة 6
سنة ام محتوي عام  ۱۸تحدید المحتوي اطفال ام ام فوق 7
رفع الفیدیو علي الفیسبوك 8
الیویتوبشیر الفیدیو علي موقع التواصل االجتماعي  وده موجود  في 9
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بعد رفع الفیدیو 4
تعلیق واحد مثبت  1
رد علي التعلیقات ورد یحفذعلي التعلیق ولیس شكرا او جزاكم هللا خیرا 2
شوف التعلیقات السلبیھ وشوف ھي صح  ام ال واذا كانت صح اشتغل علیھا 3
شوف المشاھدات علیھ وحللھ صح واعرف مین جمھورك عشان تعرف تعمل نفس المحتوي وال تشوف محتوي تاني 4
ادخل علي فیدیوھات مشابھھ ورد علي استفسارات الناس وشیر الفیدیو لو الموضوع محتاج ده 5

نصاح واستخدام ھذا الشیت 5
نصائح لنجاح الفیدیو 1
ارفع صوتك في النقاط المھمھ للتنبیھ 2
غیر مود المشاھد بحیلھ بسیطھ او نكتھ او مشھد طریف 3
احكي قصھ قصیره  او تجربھ شخصیة 4
اعمل قائمة لنفسك لتشییك علي فیدیوھاتك 5
كل یوم بتطور النكال تترك اي فیدو رفعتھ لمدة اكثر من شھر حتي ال تحس ان المحتوي غیر مناسب 6

ت كل هذه الخطوات م��وحة في سلسة في القناة في خمسة فيديوها

https://www.youtube.com/watch?v=jw2ZMY9lUZA&list=PLt3titFcjeJA
X7MnoeINLojTH0eApzamD

https://www.youtube.com/watch?v=jw2ZMY9lUZA&list=PLt3titFcjeJAX7MnoeINLojTH0eApzamD



