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 تطبيك عملي

 حماور إمربانمج

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 
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 إس خعالع نلرأ ي

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

https://forms.gle/AMUDKY9TGxwvkH8X8 
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 ملاذإ إحلدير عن إمفيديو؟؟

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

 .إمبرصية إمسمعية إموسائل•

 إمفعال الس خعٌلل منوذج بخلدمي بيدس كام  م1987 عام•

ذإعة  .إمخعلمي يف مال 

 نلخعلمي فريدإً  مطدرإً  يعخرب إمخلفاز أ ن ذكر ثوضياثه يف مكنه•

   .بعد عن

 أ مهية عىل أ كدت إميت إملخعملة إمبحوث بعدها فاهعللت•

 . وفاعليخه إمخعلمي يف إمفيديو وثوػيف إس خخدإم

م لي 
ع الن 

ه   لم وحوسب 
ع الن 

ا  ي  ولوج  كن 
 ت 

مر دعمس
ي ن 

 مصطف 
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 كوة إملعاجلة إمبرصية

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

 من أ كرث (60,000) أ رسع إملرئيات يعاجل إمبرصي إمعلل•

 .إمنص معاجلة

  : بـ إال وسان ذإكرة حتخفغ أ ايم (3) بعد•

 .كرأ   مما 10% -       

   .مسع مما 20% -       

   .رأ ى مما 65% -       

 .(%400) بنس بة إمخعمل معلية إمبرصية إملوإد حتسن•
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 إمفيديو وإمخدريب يف إمعمل

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

 خالل من إمخدريب يفضلون إملوػفني من (75%)•

 .إمنطوص خالل من إمخدريب من أ كرث إمفيديو ملاظع

 ملارهة (%60) بنس بة إمخدريب وكت يف يوفر إمفيديو•

 .إمخاكميف يف (%70) و إمخلليدي ابمخدريب

 .إمبرصيني إملخعلمني من مه إمعامل ساكن من (65%)•

   .لكمة مليون 1.8 = فيديو دكيلة•
 



وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم  7  إ 

https://elearninginfographics.com 
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 إملنطات إمخعلميية

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

 منطات عربية

 منطات أ جنبية



9 

 يف موإهجة إل زمة

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

 فريوس كوروان

 إمخعمل الامكرتوين
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 إمفيديو وإموسائط إملخعددة

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 
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 أ ركام وإحطائيات

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

رمق خيايل ملخابعي يوثيوب شهراي.. من ثطدق  

: إمرئيسة إمخنفيذية ملوكع يوثيوب ،سوزإن ووجييك  

د 2 دم ف ري  خ 
ار مست  ملي   

ا   هرب   ش 
اهدة   وسط آلمش   من 

ا    ومي  ت   

2019 

عد  ل)ت  وق  ات  ( ف  ي  عملي 
ف   

خب    الت 



12 

 أ ركام وإحطائيات

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

إمسعوديون أ كرث إمشعوب مشاهدة 

"يوثيوب"مـ  

وت   ن  وي  اهدة  للن  ي  العالم مش 
 ا علي دولة  ف 

اهدة   ون  مش   ملن 
ا   ومي   ت 

وت   ن  وي  اهدون  الن  ش  رن ب  ي  ت  دمي  الاي 
خ   من  مست 
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 إمفيديو يف إمخعلمي

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

 . إدلرإسات وإمبحوث•

 . فاعليخه يف إل زمات•

 . عنارص إموسائط إملخعددة•

 .  الاحطائيات وإل ركام •
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 إمفيديو إمخفاعًل

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

 إمعادي؟ إمفيديو وبني بينه إمفرق وما إمخفاعًل؟ ابمفيديو إمللطود ما
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 إمفيديو إمخفاعًل

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

 عادي؛ فيديو جمرد أ م ُمذحركة مرسوم فيديو اكن سوإء مجيًعا، عليه إعخدان إذلي إمخلليدي إمفيديو هوع هناك

يلافه وميكن ”جشغيل“ ثضغط عندما يعمل إذلي إمفيديو ببساظة وهو يلاف“ عىل ابمضغط إ   جرسيع أ و ،”إ 

 .شلك بأ ي إمفيديو مع إملُس خخدم يخفاعل ال ذكل ودون ثبعيئه؛ حىت أ و إمرمت
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 إمفيديو إمخفاعًل

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

 إال هرتهت، عرب وورشها ثطمميها يمت إممكبيوحر، شاشة خالل من إملسجةل إمخعلميية إمفيديو ملاظع عن عبارة

 فعاةل وهلاط ،Links خارجية وروإبط ،Quiz مرحلية أ س ئةل ويخضمن حمددة، همارة ملعع لك ويدناول

Hotspot، ضافية ورشوحات برصية، وثلميحات ظار دإخل Callouts  إ   معها نلخفاعل وكابةل إمفيديو، إ 

 .إمكرتوين موكع مع يخعامل وك هه إمعرض، أ زناء

 إممكبيوحر خطائص + إمفيديو خطائص
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EdPuzzle برانمج    

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

https://edpuzzle.com 
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 مزإاي إمفيديو إمخفاعًل

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

 .إمخلليدي إمفيديو من أ كرث ثفاعًل•

 .نلمس خخدم ابمنس بة أ كرث ممخع هوع ميثل•

 .إملس خلل إمخعمل مخحليق جيدة وس يةل•

ماكهية•  .هلم إمرإجعة إمخغذية وثلدمي إملخعلمني ثلدم مذابعة إ 

 .ظامب لك ثفضيل حسب عرضها ميكن وإميت إال ضافية وإملعلومات إمرشح من إملزيد ثلدمي•
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 حتدزنا عن

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

 إمخعلمي؟ يف وإس خخدإمه إمفيديو عن إحلدير ملاذإ•

 إمخفاعًل؟ إمفيديو هو ما•

   .إمخلليدي إمفيديو وبني بينه وإمفرق إمخفاعًل إمفيديو ممزيإت•

 .Edpuzzle برانمج خالل من معًل ثعبيق•
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Edpuzzle  بدإئل  

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 
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 إملس خلبل

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016–2021 

 2021 عام يف  الاهرتهت يف إملرور حركة ٍلوع من %82 وس بة س ميثل إمفيديو
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 إملس خلبل

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

eLearning Trends In 2020 



23 

 إملس خلبل

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

   .الاضعناعي إذلاكء – إمخكيفي إمخعمل•
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 إملس خلبل

وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم   إ 

 إمطاحل عبدهللا بدر /د

              @ba_alsaleh Twitter: 



وشاء إمفيديو إمخفاعًل ابس خخدإم  25  إ 

 ابفليه سعيد عبدهللا


