
  ك اجملايندليل
 لربح من اليوتيوبل

 
www.Theh2academy.com 



يف  اع صيتها كثريا  واليت ذالربح عرب اإلنرتنت ثريين عن طرق يبحث الك
ولعل  ، ملا حققته من مكاسب وأرابح كثرية الصحاهبا، السنوات املاضية 

 ..اليوتيوب  من أفضل أنواع الربح عرب اإلنرتنت هو الربح من  
حيتوي على كافة بسيط ، وجماين ، يكم كتيب دضع بني أياليوم سوف ا

وكيفية العمل ، اليوتيوب األفكار اليت تساعدك على إنشاء قناة على 
وإاتحة الفرصة للجميع للحصول على فرصة عمل ، عليها والربح منها 

يف فرتة قليلة ، عائد ممتاز من الدوالرات  ق وحتقي، جديدة عرب اإلنرتنت 
 ..  ، حىت الوصول للهدف املرجووالصرب   ابجلهد

فاألمر ليس فقط نشر مقاطع  ، يوتيوب من طريقة الربح جيهل الكثريون 
،  وانتظار املالحصرية عرب اليوتيوب واحلصول على عدد من املشاهدات 

يوجد أصول وأساسيات البد أن تبين ، حيث ليس األمر كذلك  ال طبعا  ،
ا من أجل الوصول للمزيد من وهناك قوانني جيب اتباعه، عليها عملك 

أو طويلة )حسب عملك وجهدك أنت( ، الدوالرات بعد فرتة قصرية 
ولكنه  صعبا   سرتى أّن األمر ليسولكن ببعض الرتكيز والعمل اجلاد املنظم 

 إىل الكثري من الصرب والتعلم واالستمرارية طول الوقت ..حيتاج  
أعطيك معلومات  ُهنا ويف هذه الصفحات ، أحاول قدر استطاعيت أن

قيمة وحصرية ، تساعدك على االنطالق خبطواتك األوىل ، رمبا ال تكون 



هذه اخلطوات كافية يف نظر البعض ألهنم يريدون شيئا  جمانيا  ، لكن هذا ما 
 أستطيع تقدميه لك ُهنا ..

 انتبه قبل أي إشي
 

( مقابل تسلية أو لعب ، أنت ُهنا تعمل تربحأنت هنا لست ) : أوال  
جتتهد لكي تصل بفيديوهاتك إىل مراتب عالية للغاية ، ومشرتكني و 

 بقناتك، وحمتوى خمتلف ومتميز جدا  يهتم به الناس ويشاركونه كل يوم ..
ميكنك  لو أردت أن تلعب وتكسب املاللكن أنت ُهنا تعمل ..  

( ، وهي دورة للمحرتفني)الربح من اليوتيوب أن تراسلين لتسألين عن 
، سأتكلم عنها بصفحة واحدة يف هناية هذا الكتاب  ة السعرمرتفعمدفوعة 

، تكن مهتما  فهو هو الكتاب أمامك لو كنت مهتما  هبذه األمور ، لو مل 
مليء أبشياء كثرية وتفاصيل عظيمة ، أرجو أن تصل  ،وجماين ابلكامل طبعا   
 بك ملا تريد وأكثر ..

 
يت حتتوي على عدد من قنوات ال اتبع معي هذه القائمة اهلامة جدا  :  اثنيا  

مبالغ طائلة عن طريق  قاليت استطاعت حتقي، الشهرية واهلامة اليوتيوب 



، وأصبح أصحاب هذه  جوجل ادسنساإلعالانت من خالل شركة 
 القنوات بفضلها من ذوي األموال ..

Vegetta777   
 إلسباين الشهري صامويللقناة مملوكة ، المليون  17 املشرتكنيتعدى عدد 

وتقوم فكرة القناة على عرض كافة األلعاب اليت يقوم صامويل ، دي ليكي 
  ،حيث يقوم بشرح طريقة اللعبة بشكل سينمائي شيق جدا  ، بلعبها 

 ابح طائلة من هذه الفكرة البسيطة ..مما حقق له أر ،  وجذاب للمشاهدين  

 
Whinderssonnunes   



ة خمتلفة من املواهب يف وتقدم القناة جمموع ، لصاحبها وينديرسون نونيس 
نونيس بعرض بعض النقد حول األفالم ، كما يقوم عامل الغناء والتمثيل 

 17، واشرتك يف القناة أكثر من املعروضة بشكل لطيف حيبه املشاهدون 
  مليون شخص

Yuya  
  17عام ويتابعها حوايل  23صاحبة هذه القناة هي فتاة تبلغ من العمر 

نشاط القناة هو ، و  (ابلزبط؟ 17شو قصة الرقم ) مليون متابع حول العامل
عرض كل ما خيص اجلمال ومستحضرات التجميل وعالجات ووصفات 

  الشعر والبشرة
ElRubiusOMG 

وصاحب القناة شاب ، مليون متابع  22هذه القناة وصلوا إىل  متابعو
يقوم نشاط القناة على نقد األلعاب اإللكرتونية بشكل كوميدي ، و  يناإسب
 ..  كبرية من املشاهدين حول العامل  مما جعله ميتلك قاعدة،  اخر  وس



 

 

 هل يُعّد يوتيوب مكاان  جيدا  لكسب املال ؟
حىت يتبني  ، لإلجابة على هذا السؤال يتطلب سرده يف عدة نقاط وشرحها 

 لكم الرد السليم حول هذه النقطة اهلامة:
بل  ، العامل فرصة استثنائية للجميع من خمتلف بلدانيوتيوب يعد  •

فأي  ،حيث يفتح اببه للجميع دون استثناء، وخمتلف األعمار واالجتاهات 
خاص به وتقدمي احملتوى الذي يروق يوتيوب إنشاء قناة  شخص يستطيع

أو املشاهري من  فقط ألصحاب املواهباألمر غري مشروط ، أي أّن له
وض أن خي صكل شخبل إبمكان   ، الفنانني يف خمتلف اجملاالت حول العامل

 هذه التجربة الرائعة ..
ألصحاب املواهب املدفونة واليت مل فرصة رائعة اليوتيوب  يعدّ  •

ميكنك تقدمي  قناتكفمن خالل ، على املأل  عرض هذه املوهبةع تستط
ت حىت حتقق اليت سوف تزداد مع الوق، هوايتك وبناء قاعدة من املتابعني 

 !وفلوس طبعا   ما تريد من شهرة واسم ،  
اإلملام ابلقوانني  فعليك أوال  اليوتيوب لو كنت تنوي الربح من  •

 والعمل هبا حىت حتقق مصداقية لقناتك، اليوتيوب الصارمة اليت وضعها 



 تتقامسهامما يزيد من أرابحك اليت ، حملركات البحث  وأيضا   أمام الناس ،
 ك،مع عرض إعالانت الشركات املعلنة، مبا أنك توافق على اليوتيوب مع 

ي املصداقية يف كل املعلومات حىت تنهض بقناتك ومتتلك فالبد من حترّ 
يراك يف  إليك سهال  ، حني املشاهد، مما جيعل وصول ثقة حمركات البحث 

 ..  األوىل يف حمركات البحث املختلفةالنتائج  
ق قحيث حيمؤخرا  ، حول العامل اليوتيوب  زادت قاعدة مشاهدي •

 ،مليار مشاهدة 2هدات تصل إىل ما يقارب نسبة مشا اليوتيوب شهري  
 !  بصراحةوهو عدد جبار  



أفضل  فإنّ  ؛ شخص لو أردت توصيل أي معلومة أو هدف ألي •
 وضوحا  الوسائل ألنه أكثر ، طريقة للعرض سوف تكون عن طريق الفيديو 

على يوتيوب تعتمد فكرة  بقوة ..يوتيوب تظهر أمهية ومن هنا   ،وفهما  
وتبحث عن كل  اليت لديها قدر من التكاسل وامللل ،ات التعامل مع الفئ

حيتل املقام األول لديهم يوتيوب ، فنجد ما تريد من خالل حمركات البحث

مبا ت اليت يبحثون عنها عرب اإلنرتنت ، لإلجابة عن الكثري من التساؤال
 !  أهنم على األغلب ال حيبون القراءة كما حيبون املشاهدة



 

 تعرفها عن يوتيوب أن ال بدّ معلومات 
 
 2005يف شهر فرباير لعام  يوتيوب   إنشاء موقع  تّ  •
كان حلديقة حيوان سان يوتيوب  رفعه على موقع  تّ  أول فيديو •

   2006أبريل لعام    23قد ت ذلك يف  دييجو و 
 Jawedمن  على يد كلاليوتيوب إبنشاء موقع وقد ت القيام  •

Karim, Chad Hurley, Steve Chen  
موظف يف كافة أحناء  2000حوايل يوتيوب  موظفي جتاوز عدد •

 العامل 
  1,65مببلغ  2006ام يف ع يوتيوب بشراء جوجل قامت شركة  •

 !  ختيل هأل شو اندمني اصحابه..    مليار دوالر
 مليار زائر شهري   2يوتيوب  موقع   يعدد مستخدمجتاوز  •
شبكة االنرتنت على  يتم جذب أكثر من ثلث مستخدمي من •

 مستوى العامل
عالية  ساعة للمقاطع 400اثنية يتم القيام برفع أكثر  60لكل  •

 اليوتيوباجلودة على موقع  



 

 معلومات عن استخدام يوتيوب وحجمه
 

مليون زائر   30 على مستوى العامل حوايلاليوتيوب يبلغ عدد زوار  •
 على مدار اليوم

تبلغ عدد ساعات مقاطع الفيديو اليت يتم القيام مبشاهدهتا على  •
 بشكل يومي أكثر من مليار ساعةاليوتيوب  موقع  

تكون من خالل اليوتيوب % من مشاهدات 50أكثر من نسبة  •
 مليون مشاهدة  500، وتكون حبوايل  اهلواتف احملمولة

 مليون صانع حمتوى 50 وقتنا هذا  عدد صناع احملتوى حىت •
 دام موقع اليوتيوبأما متوسط مدة اجللسة الواحدة للقيام ابستخ •

 قيقةد  40حوايل  
بشكل يومي حوايل تبلغ عدد مقاطع الفيديو اليت يتم مشاهدهتا  •
 مليارات مقطع  5
  PewDiePieهي قناة اليوتيوب أكرب قناة توجد على موقع  •

 مليون مشرتك  88,8وحبوايل  



  5,12حبوايل  Despacitoتكون أعلى نسبة مشاهدة أغنية  •
 مليار مشاهدة

  2018يف عام  يةالتقدير اليوتيوب كما أن تكون أرابح موقع   •
 مليارات دوالر 8حبوايل  

 12دار العام حوايل رحبا  على ماليوتيوب تقدر نسبة أكثر جنوم  •
 مليون دوالر

مشرتكيها حوايل تتعدى نسبة يوتيوب قناة  1500يوجد أكثر من  •
 املليون املشرتك



 

 معلومات عن اليوتيوب من الناحية الدميوجرافية
 
، بينما تكون اليوتيوبموقع % من الذكور مستخدمني 62نسبة  •

 %32نسبة اإلانث  
 ارج الواليت املتحدة األمريكية% من املشاهدات خل80نسبة   •
ة متلك قنوات على موقع % من املشروعات الناشئ9حوايل  •

 اليوتيوب
عام،  55عام وتكون أقل من  35أما الفئة العمرية ألكثر من  •

 اليوتيوبرع الفئات منو على موقع  وتكون من أس
% من األشخاص البالغني يفضلون دائما  مشاهدة 75بة نس •

ليمية املقاطع الفيديو القدمية "النوستاجليا" أكثر نسبيا  من املقاطع التع
 واألحداث يف الوقت احلايل

أغلبية جيل األلفية اجلديدة يفضلون بشكل دائم استخدام موقع  •
 اهدة التلفاز والربامج التعليميةعن القيام مبشاليوتيوب  



عام للقيام مبشاهدة  34 -18ما الفئة العمرية تكون ما بني أ •
 بشكل مستمر  يوتيوب

 لغة  76حوايل  و دولة    88حوايل  يوتيوب  يقدم موقع   •
شاهدة الفيديوهات اخلاصة إبذاعة مبالذكور بشكل دائم  يهتم •

 د من األلعاب االسرتاتيجيةمباريت كرة القدم، والعدي
ت يوهات التجميل وصفاعلى اتباع فيد ونحرصفيأما اإلانث  •

 الطبخ والعناية اجليدة ابلذات
الوطن العريب ومشال أفريقيا حيتل املركز الثاين يف نسبة مشاهدات  •

 مليون مشاهدة  310يوم بنسبة  على مدار ال
ى مستوى يتم القيام برفع ساعتني من املقاطع الفيديو املرئية عل  •

 الوطن العريب لكل دقيقة

 إحصائيات يوتيوب املالية 
 مليار دوالر 6.34هي  فيوتيوب  ابلنسبة للتكلفة السنوية إلدارة   •
يوتيوب يكون الربح السنوي الذي يعمل على حتقيقه موقع  •

 مليار دوالر  13جلوجل هو حوايل  
من % من أرابح جوجل 6على حتقيق اليوتيوب يعمل موقع  •

 خالل اإلعالانت



 

ما هي خطوات البدء يف الربح  
 من اليوتيوب؟

 

 ؟  هي فكرة قناة اليوتيوب اخلاصة بك : ما أوال  
 ،األمر البد من حتديد فكرة القناة اليت تريد إنشائها والعمل عليها يف ابدئ

ه النقطة ذولعل ه، كاءذ حىت تكون على دراية وتعرف كيف تتعامل معها ب
قبل البدء يف خطواتك  جيب أن تبحث عنه جيدا   هي حجر األساس الذي

 ..  األوىل
 :اسأل نفسك  ؟  م القناة اليت اخرتت العمل عليهابتقييولكن كيف تقوم  

هل تتناسب الفكرة اليت اخرتهتا لقناتك مع قدراتك  
 وهوايتك الفعلية؟

 اليوتيوبدميه عرب قتعد نقطة الفصل هي الرباعة فيما سوف تقوم بت
فنجد الكثري من القنوات الريضية على سبيل املثال وجندهم  ،ملتابعيك



ويرجع ذلك لكفاءة ما يقومون ، برية من املشاهدين تلكون قاعدة كمي
 ..  بعرضه وبراعتهم يف تقدمي حمتوى مميز وشيق وجذاب

، وجند الكثري من وهناك العديد من القنوات اليت تعرض خمتلف اهلوايت 
الرائعة يف  إىل القدراتويرجع ذلك القنوات الناجحة بكل اجملاالت ، 
مما جيعلهم ميتلكون ، اليوتيوب ا على الرتويج للفكرة اليت يريدون عرضه
بد من اختيار جمال قريب من هوايتك  عدد كبري من املتابعني هلم، إذن ال

وليس جمرد  ، وثقافتك وتستطيع أن تضيف إليه الكثري من األفكار البناءة
بد من توفر عنصر الدراية والرباعة مع املزيد من التعلم  بل ال ، قناة

 ..  حمتوى يستحق العرض واملشاهدةدمي  لتق؛    واالبتكار

 ن الذين شاهديمن املهل ابلفعل يوجد مجهور 
 ؟ يبحثون عن ما سوف تقوم بعرضه أم ال

من املهم قراءة اجلمهور وميوله واهتماماته وما يقومون به من خالل 
ومعرفة ما حيتاج إليه املشاهد ، حمركات البحث على مدار اليوم والليلة 

 ؟ طة اهلامة  قتوصل هلذه النأولكن كيف     ،ويبحث عنه كثريا  
 ؟ أعرف اهتمامات اجلمهور    من أين و 

أدوات تساعدك يف البحث عن الكلمة املناسبة جملالك واليت يبحث ُهناك 
 :عنها الناس  



 ، أداة لقياس معدل البحث عن الكلماتجوجل توفر لك  •
 اليت هي Keyword Plannerوهي  ميكنك استخدامهاو 

لكلمة اليت افما عليك فعله هو كتابة ، خدام أداة سهلة االست
 ذهحتصل على نتائج البحث اخلاصة هب مث ، تريد استهدافها

عمليات البحث الشهرية هلذه  وسوف تظهر لك أيضا  ، الكلمة 
كما ميكنك االعتماد على بعض األدوات واملواقع  ، الكلمة 

  Ahrefsمثل موقع ، املدفوعة للبحث عن الكلمة املناسبة 
، ستخدمقدمها للمية البياانت اليت قو من املواقع املعروفة بدوه

 وأسعاره مرتفعة نوعا  ما ..
عليك التعرف على القنوات املهتمة بنفس جمالك ومعرفة ما  •

تعرف الهلذه القنوات املنافسة و حتليل وعمل ، دميه قيقومون بت
 وأي مالحظات أخرى هامة عليكا ، حصائيات اخلاصة هبعلى اإل
 .د .ها لالستفادة منها فيما بعتسجيل 

كما ميكنك البحث عرب مواقع التواصل االجتماعي والتعرف على  •
حجم هذه  وما هوـ اجلروابت اليت تتحدث عن نشاطك 

 ..  اجملموعات ومدى تفاعلها



 

 ؟  ما هي مهاراتك
أتيت اخلطوة األكثر أمهية  ؛ هاءث عن فكرة القناة اليت نويت إنشابعد البح

من السهل إنشاء  ف، ات اليت متتلكها لكي تصنع قناة متكاملة وهي املهار 
ولكن األمر يتطلب بعض املهارات الالزمة من أجل ، عليها قناة والعمل 

حىت تستطيع  وسوف نتعرف على هذه املهارات معا  ، إمتام العملية بنجاح 
برية من وبناء قاعدة ك، احلصول على أكرب نسبة من األرابح يف أقل وقت 

 ة ..تابعني ومشاهدي القناامل
 إتقان مهارة احلديث واإللقاء •

وكيفية الشرح املبسط ، البد من تعلم مهارات التحدث واخلطابة والتعليق 
وعلى قدر كبري من ، شخصية مرنة  حيث أن األمر يتطلب، للجمهور 



مع معرفة معلومات كافية حول اجملال الذي ، الثقافة واللياقة يف احلديث 
 الطرق يف توصيل املعلومة للمشاهدوالوصول ألسهل    ،  تتحدث عنه

 هعمهارات التصوير جبميع أنوا •
 ،طاملا بدأت يف جمال عروض الفيديو فعليك تعلم تقنيات التصوير احلديث

تضمن لك التقاط صور واضحة ، واالعتماد على كامريات عالية اجلودة 
  ىل حد بعيدد يهتم جبودة الصورة إحيث أن املشاه، وحمببة للجمهور  

 تعلم مهارة اإلخراج  •
ال  حىت القيام ابملونتاج واإلخراج بنفسكحينما تقوم بعمل فيديو فعليك 

ما عليك سوى تضطر إىل االستعانة بشخص يكلفك الكثري من املال ، 
 يف تصوير الفيديوهات ومنتجتها تعلم مبادئ اإلخراج وكيف تصبح حمرتفا  

 املهارات املتعلقة بتسويق القناة •
احلصول على  تريد ويف املقابل، أنت تصنع قناة من أجل العمل عليها 

ب عليك التسويق لقناتك جيلذلك ، ربح مناسب ويف تزايد مع الوقت 
بوك الانت املمولة اليت يوفرها الفيسواإلع ، عرب مواقع التواصل املختلفة 

ي يد من متابعمما يز ، كرب عدد من املهتمني حىت تصل القناة أل، وجوجل 
 القناة يف وقت قليل

 



 

 ؟ هل حددت امليزانية اليت سوف حتتاج هلا
فأي   ،فال تغفل عامل التمويل أبدا  اليوتيوب حينما تفكر يف الربح من 

نما حي، و مشروع حيتاج يف البداية إىل الدعم املادي كي ينهض وينتعش 
مالك وحتديد ميزانية خاصة  عليك استثمار بعضيوتيوب تقرر عمل قناة 

أدوات ومعدات وشراء  حىت تستطيع القيام بعمل تعديالت وشراء؛ للقناة 
ف سو  نفاق على القناة اليتمن املال لإل ا  من البداية حدد مبلغـ برامج 

 .. تكون بعد ذلك مصدر دخل لك



 ؟  ما هي اخلطة اليت قمت بتحديدها للعمل عليها
فعليك  ، اتبعد كل النقاط السابقة أنيت للتنفيذ وهو من أصعب اخلطو 

وتنظيم ما سوف تقوم بعمله ، عمل جدول للعمل اليومي والشهري للقناة 
ن أجل حتقيق كافة ت الذي حتتاج إليه مقوما هو الو ،  ورفعه من فيديوهات  

 ..  متطلبات القناة
وما هو ، ديد الفيديوهات اليت تود نشرها حتأتيت نقطة مهمة اتلية وهي 

ف أمدكم بكافة اخليارات وعليكم وسو ، النوع الذي سوف تعمل عليه 
 :  اختيار ما يناسبكم

، لوجه وجها   أمامك ، ميكنك الظهور والتحدث مع اجلمهور كأنه •
ت اليت تريد عن طريق وسرد ما تريد اإلخبار به أو شرحه أو إضافة املعلوما

 ..  ظهورك بوجهك
كتصوير أحد احليواانت ،  ميكنك التصوير اخلارجي احلي للموقف  •

  ..ا احليوان واترخيه مثال  ذفصل هلح ممع شر 
حيث ميكنك عرض احملتوى ـ عرض جمموعة من املعلومات ميكنك  •

 ..  الذي تريده مع أتثريات صوتية أو تعليق صويت كما تريد
مع املؤثرات  ، معينة بعض الرسوم املتحركة اليت تعرب عن فكرة •

 املناسبة هلا



 أو أي الظهور خلف الشاشة بنصف جسدك لشرح برانمج معني •
 للطرح التعليمي  جدا    ا  الشكل مناسب  حيث يكون هذا،  جمال تعليمي  

 ؟ هل سوف تعمل مع فريق أم مبفردك ،عليك التحديد منذ البداية
وابلطبع فمن  ، هذه اخلطوة مفيدة يف تنظيم العمل وإجناز الكثري منه

حيث يقوم كل فرد بدور ، األفضل لك أن تعمل مع فريق عمل كامل 
وهبذا ، بكل حمتويت العمل يف قناة اليوتيوب  ا جيعل الفريق ملما  مم، حمدد 

 ..  اة أفضل وجتين األرابح بشكل أسرعستكون القن
 : هل حددت امليزانية اخلاصة بك للعمل ابلقناة أم ال؟  سابعا  

تعد املادة عامل هام جدا لنجاح أي مشروعها وخاصة يف لبناته األوىل 
ال لشراء املعدات واألدوات وعمل نفسك حباجة إىل املحيث ترى 

فيديوهات حصرية وشراء كامريات تصوير وميكروفون جبودة عالية وغريها 
من التكاليف الالزمة إلنشاء قناة يوتيوب من األلف إىل الياء بشكل 
قانوين وصحيح وهناك عدة عوامل يعتمد عليها حتديد امليزانية الالزمة لك 

 وهي:
العمل عليها حيث أن لكل نوع من  نوع الفيديوهات اليت قررت •

وما هي طريقة الربح من اليوتيوب ، األنواع اليت سبق ذكرها ميزانية معينة 
أو من ؟ هل اخرتت الربح من إعالانت أدسنس، اليت تود احلصول عليها 



أو  ؟لكرتوينوهو ما يعرف ابسم التسويق اال خالل التسويق للمنتجات
  ؟استخدام طريقة التسويق ابلعمولة

كلها خيارات مسموحة عليك االختيار من بينها بل ميكنك اختيار اكثر 
 من طريقة معا فال مانع من ذلك.

عامل الوقت هام جدا لنجاح مشروعك فعليكتخصيص وقت  •
 يومي للعمل على القناة حىت تصبح هلا دخل شهري مناسب لك مستقال.



 

 للربح من يوتيوب
 

 البدء يف إنشاء قناة يوتيوب-1
ر سهل وبسيط وال يكلفك أي مال فما عليك سوى عمل حساب األم

لك على جوجل ومن خالل هذا احلساب ميكنك الدخول إىل اليوتيوب 
وإنشاء قناة يوتيوب خاصة بك وعليك اختيار االسم الذي تريد هلذه 
القناة مث البدء يف حتميل الفيديوهات اليت جهزهتا ومن مث نشرها على 

الفيديوهات يف مواقع التواصل االجتماعي قناتك واالهتمام بنشر 
والسوشيال ميدي حىت تعرف قناتك وتبدأ يف بناء قاعدة من املتابعني 

 بشكل سريع مما يوفر عليك الكثري من الوقت.
 
  جدا  العمل الدائم واملستمر على قناتك هام جدا  -2



تنتظر  إن اجلمهور يهتم ابلقنوات الفعالة واليت تعرض اجلديد ابستمرار بل و 
كل جديد فعليك املواظبة يف عرض الفيديوهات بشكل منتظم وعدم 

 االنطاع لفرتات طويلة حىت ال تفقد متابعيك.
  جدا  جدا  التسويق للقناة هام جدا    -3

هناك عدة طرق تساعدك على نشر انتك والتسويق هلا بشكل جيد ومن 
 هذه اخلطوات اهلامة:

وبناء قاعدة عمل صفحة خاصة على الفيس بوك لقناتك  •
 مشاهدين كبرية وعرض فيديوهات القناة على هذه الصفحة بشكل يومي.

كما ميكن اللجوء يف ابدئ األمر إىل احلمالت اإلعالنية املدفوعة  •
 سواء على اليوتيوب أو جوجل أو الفيس بوك.

ميكنك تشجيع اآلخرين على نشر قناتك عن طريق الطلب منهم  •
 مبشاركة الرابط وما شابه ذلك.

تعرف على أصحاب القنوات املشاهبة جملالك واطلب منهم أن  •
 يروجوا لقناتك  عن طريق برم اتفاق فيما بينكم.

عليك أن تستغل الرتند اليومي ومتابعة األحداث وعمل  •
فيديوهات تناسب هذه األحداث فإن هذه الطريقة ممتازة يف جذب عدد  

 كبري من املشاهدين.



أو مدونة على بلوجر حتتوي  كما ميكنك إنشاء موقع إلكرتوين •
على فيديوهات القناة مع توفري حمتوى كتايب يشجع القارئ أن يفتح 

 ليشاهد الفيديو.
 ابتكر وتفنن فاألمر مفتوح ومرتوك للجميع فيه اإلبداع. •
 بداية جين الربح من اليوتيوب  -4

استغالل القناة جلين الربح أبكثر من طريقة ولكن  كما ذكران ميكنك
األشهر هي إعالانت جوجل أدسنس حيث ميكنك عمل طلب الطريقة 

حلساب أدسنس وربطه بقناتك ولكن هذا يتطلب بعض الشروط حىت 
 توافق جوجل على طلبك وهي:

o   مشرتك .قناتك عن ألف   مشرتكيأال يقل عدد 
o شاهدة.ساعة م  4000قناة على األقل على  حصول ال 
o :ملتابعة حسابك وأرحبابك اضغط الرابط التايل 

https://www.youtube.com/account_monetizatio
n?ar=2&nv=1 

 

 جتارب ونصائح مفيدة للربح من اليوتيوب 
هذه النصائح سوف تساعدك على جين أرابح كثرية من القناة وبشكل 

 اثبت:

https://www.youtube.com/account_monetization?ar=2&nv=1
https://www.youtube.com/account_monetization?ar=2&nv=1


 بأهم الروابط املتعلقة ابليوتيو  ▪
هناك قوانني يضعها يوتيوب البد من اإلطالع عليها وقرائها جيا   ▪

قبل البدء يف عمل القناة حىت ال تقع حتت طائلة االخرتاق فعليك أوال 
 .وانني حقوق النشر  قالتعرف على  

 املوقع الرمسي ملنشيء احملتوى على يوتيوب •
http://bit.ly/2E7LVgw 

 
 أكادميية يوتيوب لصانعي احملتوى  •
مقدمة من يوتيوب  ابجملانكورسات تعليمية  علىهذا املوقع حيتوي )

 لصانعي احملتوى(
http://bit.ly/2E91G6T 

 
 ليوتيوب واخلاصة بصانعي احملتوى  املدونة الرمسية •

http://bit.ly/2E7dE0N 
 
 سات يوتيوب جتاه احملتوى املنشورسيا •

http://bit.ly/2E7darz 
 

http://bit.ly/2E7LVgw
http://bit.ly/2E91G6T
http://bit.ly/2E7dE0N
http://bit.ly/2E7darz


 هل تعلم ما هو  مقدار الربح من اليوتيوب؟ 
أن الربح له  الكثري ينشغل ابإلجابة عن هذا السؤال فيجب أن تعلم

أساسيات فسوف حتصل على أرابح يف مقابل كل ألف مشاهدة وختتلف 
خطاها التقديرات حيث تبدأ من نصف دوالر لأللف مشاهدة وقد تت

 ذلك إىل:دوالرات ويرجع    3لتصل إىل  
o  البلد املستهدفة واليت تستهدفها قناتك حيث ختتلف سعر ظهور

لطبع جتد أن ظهور اإلعالن يف اإلعالانت من منطقة جغرافية إىل أخرى فا
 دولة متقدمة أعلى من ظهوره يف الدول النامية مثال.

o  النيتش أو التخصص الذي اخرتته لقناتك ابلطبع يلعب دورا كبريا
يف حتديد األرابح املقدرة حيث أن هناك ختصصات نسبة ظهور اإلعالانت 

 .فيها عالية جدا مثال ذلك التخصص الطيب والسيارات واهلواتف  
o   من هم مشاهدي قناتك فكلما استهدفت الفئات العمرية البالغة

كان أفضل وخاصة لو كنت تسوق ملنتج ما حيث متتلك هذه الفئة القدرة 
 على الشراء وابلتايل جين األرابح من ورائهم.

 
 نصيحة ال تتابع أرابحك يف البداية ❖



ابدئ  لو كنت تنوي االستمرار يف هذا العمل فعليك أال تراب أابحك يف
األمر حىت ال تصاب ابإلحباط ويقل صمودك وابلتايل لن تستطيع الوصول 

 فعليك أوال االهتمام جبمهورك وزيدة عدده.  هلدفك
 تعلم من أخطاء اآلخرين وخرباهتم ❖

ابلطبع ال يوجد فرد بدء عمالق من البداية ولكن مع العمل والتعلم 
مل لذلك عليك االعتماد واكتساب اخلربة تزيد الكفاءة وابلتايل يتطور الع

على اخلربات السابقة واالستفاة منها حىت توفر على نفسك الكثري من 
 الوقت وتبدأ من حيث انتهى اآلخرين وليس من البداية.

 اإلبداع والتغيري والتجدد ❖
كما تعلم أن مكتبة اليوتيوب ممتلئة بعدد الحصر له من القنوات اليت 

اية يظل البقاء لألقوى والتميز تعرض خمتلف اجملاالت ولكن يف النه
واإلبداع هو سر هذه القوة اليت تكمن يف جناح أي قناة وحتقي نسبة 

 مشاهدة عالية فعليك اختيار عملك حبرص وعناية.
  



 مهم جدا  
 

تعتمد منظومة اليوتيوب على أربعة العبني أساسيني إلمتام عملية الربح، وال 
 هلؤالء:  تتم إال هبم، وفيما يلي وصفا  تفصيليا  

 
 املشاهدين:

أو ما يطلق عليهم الزائرين الذين يقومون بزيرة واستخدام موقع اليوتيوب 
للعمل على مشاهدة الفيديوهات اليت يتم رفعها يوميا  أو القيام بعملية 

 التصفح.
 

 منشئني الفيديوهات:
من الصعب أن يقوم املوقع ذاته بعملية انشاء الفيديوهات اليت تتم 

ا، ولكن هناك أفراد متخصصني من املشاهدين الذين قاموا مشاركته هب
ابلبحث عن كيفية انشاء الفيديو، والعمل على مشاركته على املوقع، 



وذلك يكون لعدة أهداف منها تسويقية للربح، او مرحة للرتفيه والتسلية 
 وغريها من األهداف اليت يكنها كل فرد بداخله.

 
 املعلنني:

من احدى املواقع اليت تعترب من أكرب وأفضل يعترب موقع اليوتيوب 
األسواق التسويقية عرب االنرتنت، يرجع ذلك لكونه مقر مميز للعمالء 
واملستخدمني فيسهل عملية التسويق، ومل يقتصر جناح اليوتيوب على ما ت 
ذكره مسبقا  يف االحصائيات، بل اليوتيوب يعترب من جنح املواقع ويتضح 

 دمني له يوميا .ذلك من خالل املستخ
 

 اليوتيوب نفسه:
يعترب اليوتيوب برانمج مميز يعمل على تنسيق القوانني وتنظيمها والعمل 
على وضع القواعد اليت تتحكم يف شكل الالعبني الثالثة اليت ت ذكرهم 

 فيما مضى.
 

 علنني لإلعالن من خالل اليوتيوبملاذا اجته امل
 



ل ويشبه بشكل كبري القنوات اليت يتضح مما سبق أن موقع اليوتيوب يتماث
نشاهدها ابلتليفزيون، ولكن اليوتيوب حيدث تفوقا  ملحوظا  يف الكثري من 
اجلوانب، ومن تلك اجلوانب املميزة لكل من فرد يرغب يف التسويق عن 

 طريق اليوتيوب يتبني لنا اآليت:
يتوافر العديد من االساسيات املستهدفة للفرد تعمل على متكينه  •

لتعامل مع بعض األفراد اليت يتم التعامل معهم، واليت من املمكن أن من ا
يقوموا ابستخدام السلعة اليت يقوم املسوق ابلقيام بعرضها للبيع، مثل 
االشرتاك يف قنوات مميزة ابملوقع تعمل على نشر املنتج اخلاص به بتلك 

 القناة، ويرجع ذلك لتمتع اليوتيوب قاعدة بياانت واسعة اجملال.
صاحب االعالن يقوم ابلدفع فقط إذا قام مبشاهدة أحد الزائرين  •

لالعالن اخلاص به على اليوتيوب، خبالف ما حيدث ابلقنوات التليفزيونية، 
 حيث يتكلف صاحب اإلعالن قيمته سواء ت مشاهدته أم ال.

القيام ابلعالن على شبكات االنرتنت بشكل عام يعطي الفرصة  •
جراءات الفعلية اخلاصة ابالعالانت وبشكل للمستخدمني ابلقيام ابال

سريع، يعمل على اعادة الرفع لصاحب اإلعالن، فعلى سبيل املثال أنك 
متتلك قناة خاصة بك على اليوتيوب متخصصة يف القيام بنشر فيديوهات 
خاصة ابلرجييم واحلميات الغذائية، للمهتمني بذلك، ويف املقابل يوجد 

ن سلعة خاصة ابلتخسيس وت ظهور تلك صاحب اعالن يقوم ابإلعالن ع 



السلعة ابلفيديوهات اخلاصة بك، فهناك احتمال أبن يقوم زائر من القناة 
 بشراء تلك السلعة وهكذا. 

ومن املعروف أن القيام ابإلعالانت على اليوتيوب تعمل على  •
توفري الكثري من األموال ابملقارنة مع نشر االعالانت ابلطرق التقليدية عرب 

 ات التلفاز.شاش
 



 

 الربح من اليوتيوب متاح للجميع
 

 هل الربح من اليوتيوب متاح للجميع، أم لفئة معينة؟ 
سؤال جيول خباطر الكثري من الشباب الذين يسعون لتجربة تلك اخلطوة 
املمتعة، وجنيب عن ذلك السؤال ببساطة شديدة ونقول، موقع اليوتيوب 

ابنشاء قناة خاصة به هبدف الربح  يتيح الفرصة جلميع مستخدميه ابلقيام
عن طريقها، رافعا  شعار إخراج هدفك وهوايتك املفضلة على هيئة فيديو 
من املمكن القيام من ورائه ابلربح عن طريق مشاركته عرب قناته على 

 اليوتيوب.
 

فأي  كانت أهدافك واهتماماتك من السهل العمل على إخراجها يف شكل 
عند القيام مبشاركتها وجذب العديد من املشاهدات فيديو بطريقة مميزة، و 

 من املشرتكني بقناتك، سيعمل ذلك رحبك ألموال مناسبة.
 



 

 كيف تصبح يوتيوبر انجح
 نصيحة عليك اتباعها( 12)

 
 لكي تصبح يوتيوبر انجح اتبع هذه النصائح:

 
 اختيار فكرة إنشاء قناة يوتيوب على حسب اهتماماتك: .1

فكرة إنشاء قناة يوتيوب، تكون خطوة يف منتهى  حيث أن تعترب اختيار
األمهية واحليوية الكبرية، كما أن اختيارك لفكرة إنشاء قناة جيب أن تكون 
الفكرة هذه انبعة من اهتماماتك الشخصية، وال تقع يف خطأ كبري عند 
اختيار فكرة قناة ألهنا فقط جمرد أن متتلك مجهور كبري، أو ألنك يوجد 

 نوات الناجحة اليت تتناول تلك الفكرة.الكثري من الق
ولكن رمبا أن تكون الفكرة مناسبة لغريك وجتد صاحبها لديه املهارة يف 
إدارهتا، ولكن ال تناسبك والعكس صحيح، لذلك جيب أن توسع لدائرة  
اخلاصة بتفكريك، وتضع ابعتبارك فرصة التعاون مع األشخاص اآلخرين، 



لعمل على إجياد شخص مقرب أو صديق من أجل القيام إبنشاء قناة، وا
لكي يشاركك كافة اهتماماتك، فقد يكون مبثابة فرصة رائعة جدا  إلنشاء 

 قناة قوية وأكثر جناحا .
 ختصصك هو أفضل طريق للتميز والشهرة:  .2

بعيد متاما  عن أن التخصص سوف جيعل منك شخص ذات دراية كبرية يف 
تظهر من خالهلا كمحرتف  موضوع معني، وسوف يعطيك فرصة كبرية لكي

يدرك جيدا ، ماذا تفعل وعن ما سوف تتحدث، ولكن يوجد للتخصص 
فائدة كبرية أخرى وسوف يتوقف عليها النجاح اخلاص بقناتك يف 

 األساس، أال وهي طبيعية اجلمهور.
حيث أن اجلمهور بطبيعته ال يثق أبدا  فيما يتحدث عن كافة األشياء، 

شيء، كما أن اجلمهور يريد أن يقوم بنقله  ويدعى دائما  أن يدرك كل
 للفيديو اآلخر يف قناتك لكي يدرك املزيد ويفهم الكثري.

وطاملا حترص على اختيار الكثري من املوضوعات على قناتك، فكيف 
يستطيع الزائر القيام مبعرفة ما هو الفيديو التايل يف قناتك للقيام 

 مبشاهدته.
وصعبة، ولكن األمور سوف تصبح جيب أن تذكر أن البداية بطيئة  .3

 سهلة وسريعة يف املستقبل.



يف بداية األمر سوف تواجه صعوبة كبرية من أجل احلصول على 
مشاهدات، ألن ال يوجد الكثري من األشخاص اليت ال تعرفك، وأيضا  
القيام إبنشاء فيديو سوف تكون بطيئة ألنك ال متتلك اخلربة الطويلة وال 

 يف البداية.حترص على القيام به  
ولكن جيب أن تضع بشكل دائم أمامك، أن كل شيء سوف يكون سهل 
وسريع مع مرور الوقت، وسوف تكتسب الكثري من اخلربة واملهارة اليت  
تساعد يف إنتاج الكثري من الفيديوهات بشكل سريع، وأيضا  سوف تبدأ 

جيعل القناة اخلاصة بك يف حصد الكثري من املتبعني مع مرور الوقت، مما 
احلصول على فيديوهات وعلى مشاهدات أسهل بعد ذلك، ولكن املهم 

 أن نقوم ابستمرار يف الغطاء، مادام بداخلك شيء يستحق.
 اجلودة أتيت ابملقدمة:  .4

أجعل شعارك الدائم اجلودة، من خالل جودة الفيديوهات، حيث أنه 
 تبخل احملدد األول الذي يقوم ابعتماده عليه بشكل انجح كيوتيوبر، فال

يف القيام ابستثمار الكثري من الوقت واجلهد، أو دفع الكثري من املال جلعل 
حمتوى القناة اخلاصة بك  ذات جودة عالية، حيث أن اجلودة هنا تشمل 

 عدة نواحي:
 جودة احملتوي: •



أينعم يف دولنا العربية مازالت الفيديوهات مفتقدة الكثري من اجلودة وتفقد 
لكن هذا لن ستمر معك طويال ، نظرا  لدخول نصيب من املشاهدات، 

املنافسني اجلدد، ويستطيعون القيام بتقدمي حمتوى يكون أكثر جودة، حىت 
أن الفيديوهات الكوميدية من املمكن أن تصبح ذات جودة عالية، طاملا  

 ت القيام هبا بشكل احرتايف وحمرتم للجمهور.
 جودة الصورة:  •

لكي تستعني بكافة املساعدات  جيب عليك أن تبذل كل جمهوداتك
اخلارجية سواء كانت لألشخاص واألدوات، لكي تقوم خبروج فيديوهاتك 
ذات جودة عالية من خالل جودة الصورة، والقيام بضبط اإلضاءة وغريها 

 من األمور. 
 جودة الصوت •

تلك نقطة يقوم هبا الكثري من اليوتيوبرز املبتدئني يهملها أو يتجاهلها 
ألشخاص، كما أن عنصر الصوت عنصر هام للغاية، مثله مثل الكثري من ا

عنصر الصورة فعليك أن هتتم جيدا  بتسجيل الصوت أبعلى جودة، 
 ومبستوى مناسب، حبيث يكون واضح ونقي ويستطيع مجهورك تفسريه.

 االستدامة عنصر مهم .5
جيب عليك أن تقوم بوضع خطة أو جدول زمين مناسب إبمكانك االلتزام 

لقيام بنشر احملتوى اجلديد على قنانك على موقع اليوتيوب، والقيام به، يف ا



بعمل فيديو ذات جودة عالية للقناة اخلاصة بك يعترب ذلك شيء رائع، 
ولكن القيام ابستمرار يف القيام بوضع فيديوهات جديدة على قناتك 
يكون شيء أروع بكثري، وجيب أن حتصل دائما  على أفكار فيديوهات 

القيام بتنفيذها دون أن ترتدد، وتستمر يف القيام إبنتاج الكثري يوتيوب، و 
 والكثري دائما .

 أجعل من فيديوهاتك مساعدة جلمهورك .6
عند احلرص على مساعدة اآلخرين شيء يشعر اجلمهور ابلسالم 
والسعادة، ولكن تلك األمر لكيوتيوبر ليس فقط ابلشكل التقليدي لتقدمي 

ا هو أن تقوم جبعل هدف إجيايب وراء كل فكرة املساعدة، واملقصود هب
فيديو تضمه القناة اخلاصة بك، وهذا ينطبق على كافة أنواع القنوات 

 وابختالف ختصصها.
حىت أن القنوات الكوميدية كل فيديو هبا من الضروري أن يكون اهلدف 

 منها مساعدة اجلمهور على الضحك والتفيه واالستمتاع مبا فيها.
اية أن هذا الشيء بديهي، ولكن يف احلقيقة يوجد الكثري وقد تعتقد يف البد

من أصحاب القنوات وابألخص القنوات العبية يقعون دائما  يف جتهل تلك 
 النقطة.

حيث جند الفيديوهات اخلاصة بقنواهتم يوجد هبا حشو كثري دون فائدة، 
ويف بعض األحيان التمحور حول النفس، والقيام مبحاولة لفت االنتباه 



وضع أي مساعدة للجمهور كأولوية، واجلدير ابلذكر أن املشاهدين  دون
أذكياء جدا  مبا يكفي لكي يقوموا ابكتشاف اهلدف من الفيديوهات القيام 
مبساعدهتم بشكل جيد، أم أن تلك األمر ال أييت ابملقدمة، والقيام 
مبساعدة املشاهدين هو اهلدف األساسي لكل فيديو تقوم بنشره على 

اخلاصة بك، وسوف تقوم ابحلصول على أفضل النتائج بطريقة القناة 
 ملحوظة.

  عن ما يؤثر على انفرادك ابتعدتعلم من اليوتيوبرز األخرين ولكن   .7
الناشرين واملنافسني املشهورين يف جمال التخصص اخلاص بك، ميثل فرصة 
مذهلة للتعلم، لذا جيب عليك دائما  استغالهلا أبفضل طرق ممكنة، كما أن 
املنافسني هم مصدر رائع لإلهلام ومن أجل احلصول على العديد  من 
الفيديوهات اجلديدة للقناة اخلاصة بك، ومن املمكن اإلستعارة بكافة 

 التقنيات يف اإلخراج والتصوير.
ولكن جيب أن تذكر دائما  أن ال تندمج مع الكثري مبا يفعله اآلخرين، وتقع 

هلوية، وتصبح أنت جمرد نسخة أخرى يف خطأ القيام بتقليدهم  وتضيع ا
 لشخص آخر ليس أنت.

انفتح دائما  على أفكار األشخاص االخرين، ولكن جيب أن مميز للقيام 
بوصف ملستك، لكي أتيت أفضل النتائج وما يتميز هبا األشخاص اآلخرين، 

 ولكنها قد تكون خمتلفة وفريدة عن أي يوتيوبر أخر.



 اتك:جيب القيام بتسويق فيديوهات قن .8
القيام إبنشاء حمتوى جيد وأصلي وذات قيمة وهدف، يرتكز على مساعدة 
املشاهدين، ولن أتيت ابلثمار املرغوب به، طاملا قمت بتجاهل تسويق 

 الفيديو.
التسويق هو عبارة عن عنصر أساسي يف كافة األشياء اليت حتدث عرب 

صفحاتك االنرتنت، والعمل على تسويق نفسك كيوتيوير مهار، عن طريق 
اخلاصة بك عرب مواقع التواصل االجتماعي، فمن املمكن أن ميثل أحد 
جوانب اجلهود التسويقية ولكن مال عليك فعله هو أن تقوم بتوسيع 
جمهوداتك التسويقية ألبعد عن ما أنت عليه اآلن، ورمبا القيام إبنشاء  
صفحات خاصة ابإلنشاء صفحات القناة اخلاصة بك على مواقع التواصل 

 االجتماعي، والقيام بعمل محالت إعالنية متنحك دفعة البداية.
 رز أخرين:بالتعاون مع يوتيو  .9
رز سوف يساعدك يف تسهيل طريق بتعاون مع أشخاص آخرين من اليوتيو ال

النجاح بدرجة كبرية، وجيب أن تدرك أن يف بدايتك ال جيب عليك التعاون 
ان الكبرية، ولكن إبمكانك مع املنافسني الكبار أو كما يطلق عليهم احليت

أن جتد فرص أخرى للتعاون مع بعض القنوات، وال يشرتط أن ختتص نفس 
 التعاون أييت يف صور كثرية منها:جمال قناتك، ولكن يوجد صلة بينهما، و 



مل فيديو مشرتك مع أحدى اليوتيوبرز املنافسني )إبمكانك ع  •
 احلصول على تلك الفرصة بعناصر اخرى يكون حباجة هلا

 األشخاص األخرين(.
االتفاق مع أحدى القنوات على القيام ابقرتاح أحدى  •

 الفيديوهات للجمهور، مبقابل أنك تقوم بنفس الشيء أيضا .
تتفق مع أحدى القنوات على القيام ابقرتاح القيام بنشر أحد  •

فيديوهاتك على صفحاهتم عرب مواقع التواصل االجتماعي، وأنت يف 
 يء أيضا .املقابل تقعل نفس الش

ويوجد الكثري من األفكار األخرى اليت إبمكانك استخدامها من  •
 أجل االستفادة من فاعلية التعاون مع يوتيوبر. 

 
 التعلم من خالل أداة التحليل اليت يقوم إبنتاجها اليوتيوب:  .10

يف البداية قم ابلذهاب إىل قناتك عرب اليوتيوب ومن مث قم ابلضغط على 
 Creatorاليمني، ومن مث القيام ابختيار أيقونة قناتك أبعلى 

Studio    من القائمة علي الشمال قم ابختيار >analytics. 
وإبمكانك عن طريق تلك األداة التعرف على كافة البياانت اخلاصة 
ابلقناة، يوجد الكثري من البياانت الدقيقة اليت إبمكانك عن طريقها إختاذ 

 قرارات هامة جدا  من أجل جناحك.



انك قياس اداء كل فيديو على حدى، من خالل عدد املشرتكني إبمك
اجلدد ابلقناة التابعة لك، وعدد مرات اليت ت هبا إلغاء االشرتاك ابلقناة، 
ومن املمكن التعرف على مصدر الزوار وما هو متوسط عدد الدقائق اليت 
يتم قضاءها بكل فيديو على حدى، والعديد من البياانت األخرى اليت 

انك عن طريقها انتاج فيديوهات جديدة تعترب أكثر كفاءة، وجيذب إبمك
اجلمهور للقناة من خالل ما تعلمت منه من تلك التجربة، واختيار ما 

 ينجذب إليه اجلمهور.
 العمل على تعلم أساسيات التهيئة بكافة حمركات البحث .11

شر حنن مجيعا  نعلم أن اليوتيوب غري أنه موقع تواصل اجتماعي خمتص يف ن
الفيديوهات أبنواعها املختلفة، فهو أيضا  من حمركات البحث، كما أنه 
حيتل املركز الثاين لكونه أكرب حمرك حبث مبستوى  شبكة االنرتنت يف كافة 
أحناء العامل، من أجل احلصول على زوار طبيعية للفيديوهات عن طريق 

الرئيسي  موقع اليوتيوب، فعليك القيام بتعلم أساسيات السيو، والعامل
للقيام برفع حمركات البحث والعمل على أن حيتل املركز األول ابلسيو، 
وأيضا  السيو الداخلي لليوتيوب كما أنه يرتكز يف العنوان والكلمات 

 املفتاحية وأيضا  الوصف.



القيام ابختيار عنوان جذاب للفيديوهات ولكن جيب أن يتوافق مع 
ملشاهدين احملتملني يف حمركات الكلمات اليت يتم استخدامها من قبل ا

 البحث.
القيام ابختيار كلمات مفتاحية اليت تعرب عن حمتوى الفيديوهات، والقيام 
ابستخدام كلمات مفتاحية طويلة تعرب على مدى دقة عن احملتوى اخلاص 

 ابلفيديوهات اخلاصة ابلقناة، ابإلضافة الكلمات القصرية العامة. 
للفيديوهات اخلاصة ابلقناة اخلاصة بك،  وتقوم ابلكتابة الوصف الدقيق

ويوجد به اهم الكلمات واجلمل اليت تستخدمها يف البحث، وجيب أن هتتم 
 جيدا  ابلسطور الثالثة األوىل للقيام بوصف الفيديو.

 End screen & Annotationsاستخدم خاصية   .12
تلك اخلاصية تساعدك يف إضافة عناصر حمددة، لكي تقوم ابلظهور كنافذة 

 فوق الفيديو قبل أن ينتهي الفيديو.
إبمكانك عن تلك اخلاصية القيام بوضع أيقونة خاصة ابالشرتاك يف القناة 
اخلاصة بك، أو القيام بوضع الفيديو أو قائمة التشغيل، أو القيام بوضع 
زر ألحدى القنوات اخلاصة بك األخرى اليت متتلكها، أو زر للقيام بربط 

 مدونتك الشخصية. 
عليك القيام به من أجل أن تستفيد من تلك اخلاصية بشكل كبري،  كل ما

 Videoمث ايل  Creator Studioأن تقوم ابلذهاب 



Manager   وبعد ذلك قم ابلضغط على السهم الصغري إىل جانب
الذي يوجد على ميني الفيديو، وابلقائمة املنسدلة قم  Editكلمة  
 .End screen & Annotationsابختيار  
لك إبمكانك القيام ابختيار العنصر الذي ترغب يف ظهوره، بعد ذ

والتوقيت املتعلق مبوعد ظهوره، وتلك اخلاصية فعالة للغاية، إذا كان 
ابستطاعتك استخدامها بشكل أكثر ذكاء للحصول على أفضل النتائج 

 املرغوب هبا. 
 



 

 كيف احدد فكرة قناة يوتيوب انجحة
 

 فكرة قناتك على يوتيوب؟ملاذا عليك التفكري جيدا  حول  
 أهنا تصنع فارق كبري للوصول لطريق النجاح. •

ففي احلقيقة فكرة أن قناتك متثل واحدة من أهم األشياء اليت تبدأ هبا 
طريق جناحك على اليوتيوب، وفكرة القناة اخلاصة بك من املمكن أن 
يكون هلا دور بشكل كبري يف طريق جناحك، وبعد ذلك يتم مساعدتك 

قيق املزيد من نسبة األرابح، ومن املمكن أيضا  أن تكون سبب يف على حت
 فشل قناتك، وبعد ذلك تتخلى عن اليوتيوب بشكل كلي.

 
 االبتعاد عن تغيري املسار مبنتصف الطريق: •

واحدة من أكثر املشاكل اليت من املمكن أن يتعرض هلا العديد من 
ف الطريق، فيما بني اليوتيوبرز املبتدئني، وهي عبارة عن التشتت مبنتص

االستمرار وتغري الفكرة بشكل كلي، فبالتأكيد يف منتصف الطريق تكون 
قد حققت نسبة جناح جيدة ابلفعل، ولكن سوف يكون السبب ما ترى 
هناك أي فكرة أخرى، فهي من أفضل لك، وعند االستمرار على القيام 



جديد  بذلك ال يكون األفضل لك على اإلطالق، ولكن يف البداية من
سوف تكلفك الكثري، من أجل جتنب كل هذا، فما عليك سوى التفكري 

 اجليد حيال فكرة القناة اخلاصة بك على يوتيوب.
 
ألن فكرة القناة اخلاصة بك على اليوتيوب أبعد من جمرد فكرة  •

 لتحديد اجملال
عند نبدأ ابحلديث عن فكرة قناة اليوتيوب هنا، فقد نتحدث عن مهمة 

أو جمال القناة فقط، ولكننا قد نتحدث عن طبيعية احملتوى، حتديد تصنيف 
وأيضا  االسرتاتيجية اليت جيب اتباعها، فعلى سبيل املثال هل تقوم القناة 
ابستعراض فيديوهات ابلقناة تظهر هبا أنت بنفسك، أم جمرد إنشاء 
فيديوهات جمرد رسوم مع القيام بتعليق صويت، أو تقوم بتصوير مناظر 

أو أنك تقوم إبنشاء شيء خمتلف متاما ، والتفكري اجليد يساعدك طبيعية، 
 يف متكني حتديد الفكرة اخلاصة بقناتك، يف كافة األبعاد وأيضا  الزواي.

 
 التفكري اجليد يساعدك يف ضبط خطتك بطريقة جيدة •

فكرة قناتك الواضحة تساعدك يف حسم العديد من األمور دون أن تقع 
ستقبلية، فعلى سبيل املثال للعمل على حتديد ابلكثري من املشاكل امل

الفكرة اخلاصة ابلقناة بشكل واضح، من أجل متكني حتديد امليزانية 



املناسبة، للعمل على إنشاء الفيديوهات، وسوف تتمكن بعد ذلك من 
القيام ابختاذ فرار املشاركة مع األشخاص األخرين من عدمه، وأيضا  متكنا 

يديوهات األسبوعية والشهرية اليت تنوى بطريقة من حتديد الكثري من الف
 منتظم.

 

 خطوات ذكية لتحديد فكرة قناتك بشكل احرتايف
 

 قم بعمل حصر ملا متتلكه .1
يف احلقيقة يوجد الكثري من األمور اليت نكون حباجة هلا من أجل أن تبدأ 
قناتك منها املهارات واألدوات وامليزانية وغريها، ويف تلك اخلطوة يتم 

األشياء اليت متتلكها ابلفعل، واليت من خالهلا إبمكانك اختيار  حصر
الفكرة اليت تناسبك بطريقة أفضل، فعلى سبيل املثال لو كان لديك 
ميزانية كبرية، فقد يساعدك ذلك يف احلصول على املزيد من احلرية، للقيام 

لو   ابختيار أفكار قنوات، فمن املمكن أن حتتاج للكثري من االستثمار، أما
كان لديك املهارة الكبرية منها صناعة وتعديل الفيديوهات، وهذا 
يساعدك يف فتح آفاق وأفكار جديدة لقنوات اليوتيوب بعينها، منها قناة 

 تتناول شروحات من خالل الرسوم املتحركة واحملتوى املكتوب.



 
 حاول دائما  اكتشاف األشياء اليت تساعد يف إاثرة شغفك. .2

جاح فكرة قناة على موقع اليوتيوب، أفضل من فكرة ليس هناك فرص للن
ورائها شخص شاغف عن حق بكل ما يفعله، والشغف هو الذي يساعدان 
ابالستمرار على العطاء، وهو الشيء الذي جيعلنا نبتكر ونبدع دائما ، وعن 
طريقه ميكننا حتقيق الكثري من النجاح عليك أن حتاول جيدا  الوصول 

تساعد على إاثرة الشغف بداخلك ابلفعل وتقوم لكافة األشياء اليت 
بتدوينه، وبعد ذلك القيام مبحاولة جعل فكرة القناة اليت تدور حولك، 
وامليزة هنا مهما كان الشغف اليت بداخلك، سوف جتد مكان لك على 
موقع اليوتيوب، وسوف حتصل أيضا  عن طريقها على مجهور مهتم جدا  مبا 

 هتتم به أنت شخصيا . 
 
يك ابلعمل العديد من العمليات املتعلقة للبحث على اليوتيوب عل .3

 وأعرف ماذا يقدم اآلخرون الناجحون.
تقوم بدراسة القنوات الناجحة اليت متثل سالح ممتاز للمبتدئني، عن طريق 
دراسة كافة القنوات الناجحة وإبمكانك التعارف على األفكار الناجحة 

رة جيدة عن حجم اجلمهور احملتمل واألكثر جاذبية، وإبمكانك تكوين فك
للفيديوهات، واألهم هنا أننا نقوم بتذكر ان دراسة القنوات الناجحة اليت 



تكون مبثابة أداة رائعة من أجل احلصول على أفكار ملهمة، ولكن االبتعاد 
 عن حماكاة أو القيام بتقليد أشخاص آخرين بطريقة كاملة.

 
 عليك ابلقيام ابستطالع رأي صغري .4
قربني واملعارف واألهل واألصدقاء من املمكن أن يكون مصدر هائل من امل

أجل مساعدتك يف القيام بتحديد فكرة القناة اخلاصة، وجيب أن تسأل 
أصدقاء ما هي قنوات اليت جيب اتباعها بشكل مستمر، وما هي تكون 
نوعية الفيديوهات اليت تنال على إعجاهبم، وتتعرف على األشياء اليت 

قيمني حولك مبشاهدة فيديوهات اليوتيوب، ومن مث قم بتدوين  تدفع امل
كافة األشياء إبمكانك أيضا  على أن توسع دائرة االستطالع على الرأي 
من خالل االستعانة بكافة آراء أعضاء اجملموعات اليت تعمل على 

 االشرتاك بكافة مواقع التواصل االجتماعي.
 
ة للقنوات املوجودة عليك ابالطالع على كل الفئات األساسي .5

 على اليوتيوب
فئة أو القيام ابلتصنيف الرمسي لكافة  18يف موقع اليوتيوب يوجد 

القنوات على موقع اليوتيوب، وقد تندرج حتت واحد من تلك الفئات، 
وتلك الفئات هي عبارة عن عامة وشاملة، وابلتأكيد الفرعية اليت تندرج 



فة الفئات الفرعية أيضا ، ويوجد حتتها، ويوجد عشرات االسرتاتيجيات لكا
هنا رابط من موقع يوتيوب لقائمة الفئات املتكاملة، اليت تندرج حتتها 

 .http://bit.ly/2CC57jmلكافة القنوات والرابط هو 
 
 االطالع على موضوع أفكار قنوات يوتيوب انجحة .6

فكرة جيدة  15سابق لنا تناولن به قائمة حتتوي حلوايل قد شرحنا يف مقال 
للقيام إبنشاء قناة يوتيوب انجح ومربح، وعليك بقراءة املقال من أجل 

 التعرف على األفكار واختار من بينها األنسب.
 

 نصائح وأفكار فيما خيص حتديد فكرة قناة انجحة
 

احلل  يف الكثري من األحيان تكون فكرة التعاون فقد يكون هو  •
 للعديد من العقبات واملصاعب.

ففي الكثري من األحيان ميتلك شخص فكرة إنشاء قناة رائعة على 
اليوتيوب، ولكن قد يرتاجع عن تلك الفكرة، لكونه ال حيتوي مؤهالت 
اليت تساعدك يف إنشاء قناة، ومن هنا يربز لنا أمهية التعاون أو املشاركة  

http://bit.ly/2CC57jm


بتحقيق أفكار للقنوات اليت  كحل عبقري يساعد الكثري، من القيام
 حيلمون هبا دائما .

 
املرونة طريق متميز من أجل احلصول على الكثري من أفكار  •

ابتكارية عن طريق األفكار التقليدية، والتحلي ابلكثري من املرونة عند 
التفكري وإبمكانك استخالص العديد من األفكار املتميزة للقنوات عن 

دية، أو القيام بدمج فكرتني معا ، أو القيام طريق األفكار والطرق التقلي
 بتنفيذ فكرة عادية ولكن يتم القيام هبا بطريقة متنوعة ومبدعة.

 
 تذكر دائما  كل شيء يوجد له مجهور خاص حىت األفكار الغربية •

األشخاص يف عصران هذا أصبحت أكثر انفتاحيه وتقبل لألفكار اجلديدة 
نازل عن األفكار اجلنونية، فمن املمكن واملتنوعة، لذا ال جيب عليك أن تت

 تكون طريقك السريع من أجل حتقيق النجاح ويكون منقطع النظري.
 
العمل على دراسة كافة األساسيات والقوانني لليوتيوب بشكل  •

جيد، من أجل التأكد من أن الفكرة اخلاصة بك تساعدك على القيام 
من اجلهد الفكري، ويعمل ابلتنفيذ ابلطبع، فأنت ال تريد أن تبذل الكثري 

على إعداد اخلطة، وتبدأ ابلقيام بتنفيذها، وبعد ذلك تتفاجأ أبن فكرة 



 هنا  القناة اخلاصة غري مسموح هبا من قبل إدارة موقع اليوتيوب، ويوجد 
دليل كامل حول ما يدور من إرشادات وأساسيات يوتيوب والرابط هنا 

http://bit.ly/2CEvMf9 
 
كن على ثقة كبرية يف نفسك فاألشخاص الناجحة دائما  ال  •

خيتلفون عنك كثريا  عن غري أهنم يثقون دائما  بشكل جيد يف أنفسهم، وال 
ختشىي دائما  من التفكري خارج الصندوق، أو يكون السلوك طريق خمتلف 

ما  بفكرتك اإلبداعية دون أي عن غري الطريق القطيع كن نفسك وأبدأ دائ
 خوف بداخلك. 

 

http://bit.ly/2CEvMf9


 

 

 ملاذا تريد إبنشاء قناة يوتيوب؟اسأل نفسك : 
 

بشكل أو آبخر أكثر وضوحا ، ما هو السبب الرئيسي الذي يدفعك، لكي 
 تقوم إبنشاء فيديوهات والقيام برفعها على اليوتيوب.

يوتيوب  وهناك الكثري من األسباب اليت إبمكانك أن جتعلك تنشئ قناة
 ومنها:

احلصور على عدد زوار للموقع اخلاص بك، أو مدونتك اخلاصة  •
 بك.
احلصول على القيام ابلرتقية مبشاركتك بشيء، معني من خالل  •

 مستخدمني اليوتيوب.
الربح من اليوتيوب من خالل االشرتاك يف برانمج العمولة من  •

 خالل جوجل أدسنس.
 من األشخاص. والعمل على مشاركة موهبتك مع عدد كبري •
 الشغف بكل ما له عالقة ابلقيام إبنشاء العديد من الفيديوهات.  •



ومن الضروري أن تكون حمدد وبشكل واضح وابألخص السبب احلقيقي 
 الذي يدفعك من أجل الدخول لعامل اليوتيوب. 

 
فإذا كنت ترغب يف احلصول على الربح من اليوتيوب، وما هي الطريقة 

 ها من أجل حتقيق نسبة أرابح جيدة. اليت سوف يتم استخدام
وهنا جيب عليك أن تتذكر دائما  النجاحات اليت تتحقق فقط ملن يدرك 

 جيدا  لالجتاه الذين يذهبون به، ويدركون جيدا  الغاية اليت يسعون إليها.
 ما هو الشيء الذي سوف تتحدث عن قناتك على اليوتيوب؟ •

 له الفيديوهات اخلاصة بك؟ما هو اجملال الذي سوف ختصه أو تتمحور حو 
 هل ستكون حمتوى فيديوهاتك عن الطبخ؟ 

 أم سوف تتخصص يف القيام بعمل آراء ونقد لنوعا  ما من املنتجات؟ 
أم سوف تتشارك مع الناس بنمط حياتك اليومية عن طريق الفيديوهات 

 اخلاصة  بقناتك؟
ليت ويوجد الكثري والعديد من أفكار قنوات اليوتيوب الناجحة، وا

إبمكانك إلتقاط واحدة منها، والعمل على التخصص فيها يف كافة 
حمتويت الفيديوهات اخلاصة بقناتك، من حيث التخصص، وهو ما سوف 

 جيعل من قناتك من جتعل قناتك حتقق جناح ومنو بشكل مستمر ودائم. 
 



 هل اختيارك لفكرة قناة معينة انتج عن اهتام حقيقي هبذه الفكرة؟  
 االعتبارات: وعلى تلك  

أن تلك اجملال يوجد له الكثري من املتابعني، أو أن تلك اجملال سوف حيصل 
 على أعلى سعر إلعالانت اليوتيوب.

من أجل احلصول على قناة انجحة، من الضروري على أن يكون اختيار 
مبىن يف أساس اهتمامك وهدفك احلقيقي وما سوف يتم تقدميه للجمهور، 

يد للوصول للنجاح يف جمال اليوتيوب، فقط عليك وتلك هو الطريق الوح
ابختيار الشيء الذي تفكر به دائما ، وحتب دائما  التحدث عنه بشكل 

 دائم، ولديك دائما  أكرب قدر ممكن من املعلومات حوله.
 

 ما هو اجلمهور الذي سوف تستهدفه قناتك على اليوتيوب
وهات اخلاصة بك ماذا تعرف عن اجلمهور اخلاص بك وسوف يرون الفيوي

 ويقومون مبشاركتها على قناتك اخلاصة. 
ما هو نوعهم ذكور أو إانث أم االثنني معا ؟ وما هو يكون متوسط 
أعمارهم؟ ويف أي مكان يعيشون به؟ وهل يوجد إحصائيات أو أي 
معلومات متوفرة عن متوسط املشاهدين من اجلمهور احملتمل على حسب 

 قدميها من خالل القناة اخلاصة بك؟نوع الفيديوهات اليت تقوم بت



وهذا سوف يساعدك بشكل كبري يف إعداد الفيديوهات اخلاصة بقناتك 
بصورة تكون أكثر دقة، وأكثر إدراك للجمهور، الذي تعمل على التعامل 

 معه.
 

 هل هناك قنوات يوتيوب موجودة ابلفعل مبنية على نفس فكرة قناتك؟
ات البحث مبوقع يوتيوب ابلكلمات إبمكانك القيام بعمل حبث على حمرك

املفتاحية املناسبة من أجل معرفة ذلك بشكل جيد، وبعد ذلك إبمكانك 
معرفة إذا كان احملتوى املوجود ابلفعل هو عبارة عن نسخة مما تنوى القيام 
بتقدميه أنت بشكل فعلي، أم أنك تعمل على التفكري بتغطية املوضوع من 

 خرى. بعض الزواي أو االجتاهات األ
وإبمكانك أيضا  العمل على قياس مدى قدرتك على القيام بتقدمي حمتوى 
أكثر من جيد جيذب إليه اآلخرين، والعمل على مقارنة كل ما هو موجود 

 من األساس.
 

 ما هي خطتك املسبقة إلضافة فيديوهات جديدة لقناتك على اليوتيوب؟
وهو االستمرار يف كما أنه من أهم عوامل النجاح على موقع اليوتيوب، 

القيام برفع الفيديوهات جديدة بشكل اثبت، كما أنه جيب عليك حتديد 
مسبق للجدول املناسب على حسب ظروفك للقيام برفع الفيديوهات 



اجلديدة اخلاصة بقناتك وبثها، وهل ستكون مرة أو مرتني أو ثالث مرات 
تزم فيما يف األسبوع، وجيب عليك التخطيط اجليد لذا جيب أن تكون مل

قررت على املدى البعيد، فال ميكن ألحد أن يطلع للنجاح من اليوتيوب، 
ويرغب أن يكون بعيد كل البعد عن قناته بشكل جيعل متابعيه ينسونه 

 دائما  وال يوجد هدف من زيرة قناته.
 ما هو الشكل أو التصميم الذي شوف تكون عليه فيديوهاتك؟

بك، هل تقوم ابلقيام بعمل رسوم ما سوف تقدمه على القناة اخلاصة 
متحركة، أو إنك تقوم بعمل فيديوهات حية لك وتبثها بنفسك؟ هل 
سوف تعمل على استخدام كامريا للفيديو متخصصة يف العمل على تقدمي 
تلك النوعية من الفيديوهات، أم أنك سوف تعمل على تسجيل 

اليت حترص  فيديوهات من شاشة الكمبيوتر اخلاصة بك، وما هو الربانمج
 على استخدامه للقيام بعمل مونتاج الفيديوهات اخلاصة بك؟

أم إنك  تبدأ بعمل فيديوهات خاصة بقناتك بنفسك، أم أنك سوف 
تعمل على استئجار شخص آخر ما لكي يعمل على مساعدتك يف بعض 

 النقاط؟
 ما هو الوقت لذي سوف تستثمره يف قناتك على اليوتيوب؟

حباجة للنجاح يف عامل اليوتيوب للكثري من اجلهد النجاح دائما  يكون 
والوقت، لذا جيب أن يتم حتديد ما هو الوقت املعني، والذي سوف تكرسه 



للقيام ابلعمل على إجناح القناة اخلاصة بك، سواء يف القيام إبنشاء 
الفيديوهات اخلاصة بنشرها على القناة اخلاصة بك، والعمل على تسويق 

 يد.الفيديوهات بشكل ج
ما هو مدى صربك ومثابرة حىت حتصل على قناة يوتيوب انجحة، وهلا 

 الكثري من املتابعني؟
من وجهة نظري أان الشخصية، يعد تلك السؤال يف منتهى األمهية، كما 
إجابته تتوقف على العديد من النتائج، وجيب أن تتساءل بني نفسك هل 

صل عليه وحيقق أان من النوع الذي يصري على شيء ويصرب حىت أن حي
األهداف الت ترغب، وببذل الكثري من املثابرة واجلهد، أم أن من النوع 
الذي ييأس بشكل سريع، كما أن النجاح يتوقف يف كافة ما خيتص الربح 
من اإلنرتنت بشكل عام، وعلى مدى االصرار والصرب على الوصول 

 للنجاح وحتقيق األهداف.
 

سئلة  بشكل واضح وحمدد، فأنت فإذا استطعت اإلجابة على تلك األ
بتلك التجربة، ختطو أول خطوات النجاح يف إنشاء القناة اخلاصة به على 
يوتيوب انجحة، وابلتايل حتقق منها أعلى نسبة ربح ممكنة تساعدك 

 ابلنهوض ابلقناة.
 



 كيفية انشاء فيديو يوتيوب انجح ؟
ت، حيث توجه يعلم اجلميع مدى قوة التسويق االلكرتوين عرب الفيديوها

التسويق على االنرتنت مبحرك حبث الفيديوهات األول عامليا  "يوتيوب" 
وهو الشيء الذي أصار منافسة شديدة ولكن لن يكن من السهل عمل 
فيديو يوتيوب متميز وانجح حبيث أن يصل إىل العمالء املستهدفني، 

لكثري من والعمل على التغلب على ماليني املنافسني الذين يقوموا بتقدمي ا
 الفيديوهات ورمبا تكون أكثر احرتاف.

حيث تكون الفيديوهات مرئية أكثر على قنوات اليوتيوب، فكل ما جيب 
فعله يف البداية أن يتم إنشاء فيديو انجح يلتزم بكافة شروط هتيئة حمركات 
البحث، إضافة إىل جودة الفيديوهات ومدى جناحها يف أعمال التسويق 

 االلكرتوين. 
  يوتيوب حتديدا ؟ملاذا  

فالبعض يتساءل ملا أنخذ الوقت واجلهد يف إنشاء فيديو خاص لليوتيوب 
فهو واحد من األسئلة اليت حتتاج إجابة متميزة وبسيطة فاليوتيوب املكان 

 املناسب جدا  لتواجد العمالء املستهدفني.
فيوجد مليار من املستخدمني النشطني على اليوتيوب وهم يف زيرة 

له، حيث يعترب اليوتيوب هو حمرك البحث الثاين عامليا  بعد مالكه مستمرة 



حمرك البحث جوجل، وهذا جيعله متقدما  على ينج ويهو، عالوة على أنه 
 شبكة اجتماعية ويكون اثلث شبكة اجتماعية بعد تويرت والفيس بوك.

وهذا يكفي أبن يكون لليوتيوب مكانة كبرية ومناسبة لتسويق اخلدمات 
تجات والعالمات التجارية، ولكن وجودك  يف هذا املوقع ال يؤكد واملن

وصول الفيديو ألهدافه، وجيب أن تتغلب على مقاطع الفيديوهات اليت 
 ختص املنافسني.

 اهم العوامل اليت حتدد جناح فيديو يوتيوب منذ انشائه 
هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على جناح فيديو يوتيوب منذ صناعته 

 ي:وه
 امهية جودة الفيديو للحصول على مشاهدات اكثر:

من أحد املشكالت املقرتحة مع يوتيوب هو أن جيب أن تقوم إبنشاء 
فيديو عايل اجلودة، وإال سوف جتده مستقر أبخر صفحات البحث، 
فيوتيوب يهتم كثريا  ببقاء الزائر على الفيديو الذي ميتلكه ألطول وقت 

 ممكن.
ثر وضوحا  مع أنفسنا ونعلم أن ال يوجد أحد يرغم ولكن جيب أن نكون أك

نفسه على مشاهدة أحد مقاطع الفيديو ضعيفة اجلودة مبعىن أن تكون 
مشوشة الصورة وصوهتا غري واضح، فالعمالء يبحثون عن الفيديوهات 

 عالية اجلودة الذي ميكنهم مشاهدهتم دون أي مشكالت



 
يت تعمل على وال YouTube Analyticsواآلن شاهد صورة من 

ظهور املدة الذي يقضيها الزائر فيس مشاهدة الفيديو، وتبني هذه الصورة 
دقيقة من الفيديو مبا يعىن أنه يشاهد ما  1:20أن الزائر يقوم مبشاهدة 

 يزيد عن نصف مدة الفيديو.
 

 
 

وهلذا جيب أن تعلم جيدا  أن ال يوجد ما جيعل الزائر يشاهد الفيديوهات 
لية اجلودة، وعندما نتحدث عن اجلودة فاملقصود منها إال أن كانت عا

 جودة التصميم والصوت واملعلومات اليت حيتويها الفيديو.
ودعوان اآلن نشرح لكم خطوة خبطوة أهم األعمال الذي جيب علينا القيام 

 هبا لتهيئة حمركات البحث.



 امهية الكلمات املفتاحية لتسويق فيديو يوتيوب:
لم ما هي أهم الكلمات املفتاحية املستهدفة والذي بداية  علينا أن نع

.  يبحث عنها الزائر ابستمرار أبحد ماالت الفيديو اخلاص بك 
 SEO Keywordويتم ذلك عن طريق استخدام بعض من األداة 

وإذا عودان إىل املثال  Google’s  keyword plannerمثل 
 Google’s keywordالسابق سوف نالحظ على صورة البيان

planner  عملية حبث على مدار الشهر يقوم هبا  1600أن هناك
 explainerاملتابعني املهتمني هبذا اجملال من خالل الكلمات املفتاحية 

video.” 
 

 



 
وعلى الرغم من كل هذا ال ينصح ابستعمال تلك الكلمة املفتاحية ألهنا 

 حتتوي على منافسة كبرية.
  long tail keywordsولكن يفضل استخدام ما يعرف ابسم 

مبعىن استخدام الكلمات املفتاحية الطويلة، والبد من أن حتتوي على 
 .the best explainer videosالكلمة املفتاحية األساسية مثل  

فالكلمات املفتاحية الطويلة تعمل على جلب العديد من الزوار ولكن 
يد من احتمال بطريقة أسرع بكثري نظرا  لقلة املنافسني عليها، وابلتايل تز 

 ظهور الفيديو خصتك  بنتائج حبث الكلمة املفتاحية األساسية.
 امهية عنوان فيديو اليوتيوب اخلاص بك  

حرف،  70يفضل أن تقوم ابستخدام عنوان الفيديو الذي يضم أقل من 
فهذا يعمل على ظهور العنوان كامل بنتائج البحث، حيث ينصح أبن تقوم 

سئلة تكون من أكثر الكلمات املفتاحية إبضافة سؤال للعنوان، فاأل
 استعماال  يف عمليات البحث.

 the best explainerفحصلنا يف السابق على الكلمة املفتاحية 
videos ?  ويتم صيغتها على هيئة سؤال لكي تكون هبذا الشكل ،

what is the best explainer videos. 



ل هذا العنوان  مث يتم إضافة موضوع الفيديو وسوف حنصل على مث
?What is the best explainer video style for 

your business 
ومن جانب أخر جيب أن تبتعد عن استخدام العناوين املزيفة واملضللة 
للمتابعني فهذا سوف جيعلهم لن يشاهدوا الفيديو بشكل أسرع، ويؤثر 

 بصورة سلبية على ترتيب الفيديو يف نتائج البحث.
 لكل فيديو يوتيوب  Thumbnailsاملصغرة أو  امهية الصور  

تعد الصور املصغرة من أهم العوامل اليت ترغم املتابع أبن يقوم ابلنقر على 
الفيديو اخلاص بك  املوجود بنتائج البحث أو أبحد املقاطع املطروحة، 
ويكون من األفضل إذا قمت ابختيار الصور املصغرة اليت متتلكها بعناية 

 فائقة.
م تنفيذ ذلك على عناوين الفيديو فال جيوز أن تقوم ابستعمال أيضا  يت

الصور املصغرة املضللة فاملتابعني يكرهون مشاهدة الصور املصغرة 
 املضللة.

(  360×  640ومن جانب أخر جيب أن يتم استخدام صورة بدقة ) 
بكسل حبد أدىن، والتأكد من أن الصورة املصغرة تكون جبودة جيدة بكل 

ىت تصبح مناسبة جلميع أنواع الشاشات سواء الكبرية أو األحجام، ح



الصغرية، وأن حيسن استخدامها على كافة األجهزة املختلفة سواء كان 
 تليفزيون أو أجهزة الكمبيوتر أو األيباد.

ولكن يف حال كانت الصورة املصغرة الذي ت استخدامها لن تكن جذابة 
يرغبون ابلنقر عليها ومشاهداهتا مبا يكفي فبهذا لن يوجد املتابعني الذين 

 فالبد أبن تكون مميزة وجذابة.
 امهية الوصف يف انشاء فيديو انجح على اليوتيوب

فالوصف اخلاص ابلفيديو يعطي فكرة وانطباع جيد عن ما حيتويه ويروج 
عنه، فحاول بقدر املستطاع أن تقوم ابستخدام مجلتني أو ثالثة، وجيب أن 

ات املفتاحية املستهدفة والكلمات الطويلة، كما من يتم الرتكيز على الكلم 
املمكن أن تقم بوضع رابط ابملوقع اخلاص بك  أو روابط لصفحاتك  على 

 شبكات السوشيال ميدي "شبكات التواصل االجتماعي".



 
 

 لكل فيديو يوتيوب  Call To Actionامهية 
سة، فمن املمكن متنح تلك االسرتاتيجية العديد من النتائج احلقيقة وامللمو 

أن يتم حتويل مشاهدين الفيديو إىل القيام بزيرة املوقع اخلاص بك  أو عن 
 طريق االشرتاك بقناتك  على اليوتيوب وطرح بعض مقاطع الفيديو.



 
 

 نقاط مهمة للحصول على فيديو انجح على اليوتيوب
 استخدام اعالانت اليوتيوب

ال لشراء إعالانت على من املمكن أن تقوم ابستثمار بعض من األمو 
 اليوتيوب.



فهذا مينح الفيديو اخلاص بك  أكرب ثقة من انحية حمركات البحث عالوة 
على أنه سوف يعمل على زيدة املتابعني، اليت ستساهم على صعوده على 

 مراتب متميزة لنتائج البحث.
 
 بناء الروابط اخللفية:  

من بني أبرز العوامل اليت تعد الروابط اخللفية أو ما يعرف بـ الباك لينك 
تؤدي إىل صعود الفيديو أبعلى نتائج البحث، ومن اهم الطرق اليت تساعد 

 على أن حتصل على تلك الروابط ونقرتح عليك  التايل:
 

.  ضمان وجود الفيديو مبوقعك  أو ابملدونة اخلاصة بك 
ضمان أن الفيديو مبواقع النشرات الصحفية، ومن املمكن أن يتم احلصول 
عليها من خالل حمرك البحث يف جوجل ابستخدام الكلمات املفتاحية 

 .free press release submission sitesاآلتية:  
 

 ضمان نشر الفيديو على شبكات التواصل االجتماعي.



 

 أفكار قنوات يوتيوب انجحة
 ( 2019قائمة شاملة )

 
شروعات، قنوات اليوتيوب من األفكار اليت تعمل على جناح الكثري من امل

فتنفيذ الفكرة يكون اخلطوة األوىل واألهم فإذا قمت بتنفيذها بذكاء ووعي 
شديد تسهل عليك  العديد من اخلطوات ، فالذكاء يف هذا يعين أنك  تقوم 
ابختيار فكرة جيدة لقناتك  على اليوتيوب حبيث أن تكون مناسبة لك  

 وميكنك  من خالهلا اإلبداع.
ون فكرة هلا طابع خاص غري مكرر ومقلد والبد إضافة إىل أن جيب أن تك

من أن تكون فكرة حتمل مطالب الكثري من اجلماهري وال جيب أن يتم 
حصر أفكار قنوات اليوتيوب بقالب واحد فكل فكرة لواحدة من قنوات 

 اليوتيوب ميكن أن ينتج عنها العديد من األفكار الفرعية.
 

تم تنفيذها لنجاح أحد هناك العديد من األفكار الذي ميكن أن ي
 املشروعات الكبرية والصغرية ومنها:



 فكرة قناة يوتيوب تعليمية: .1
حيبون كم كبري من مستخدمني شبكة االنرتنت تعلم كافة األشياء واحلصول 
على الكثري من املعلومات عن طريق الفيديوهات، حيث أهنم يستخدمون 

واد العلمية املفيدة اليوتيوب كمحرك حبث يساعد على الوصول إىل أحد امل
 هلم على هيئة فيديو,

وتعترب فكرة قناة اليوتيوب من أفضل اخليارات الذي يقدم عليها كل 
شخص لديه معرفة رائعة حول أي علم أو أي جمال حمدد، فتلك الفكرة 
تتطلب وجود شخص لديه مهارة وقدرة كبرية على توصيل املعلومات 

يط وسهل ميكنه عن طريقه لألشخاص اآلخرين، وأن ميتلك أسلوب بس
 جزب كم كبري من املتابعني واملشاهدات.

دعوان نقدم لكم مثال بسيط لواحدة من قنوات اليوتيوب التعليمية 
واألكثر شهرة، حيث أهنا تعمل على تقدمي حمتوى تعليمي متخصص يف 

 تعلم اللغة اإلجنليزية 
https://www.youtube.com/channel/UCHrD

4qdeQc1BbpG6EPqDBcA 
 
 فكرة قناة يوتيوب عن تقييم املنتجات اجلديدة .2

https://www.youtube.com/channel/UCHrD4qdeQc1BbpG6EPqDBcA
https://www.youtube.com/channel/UCHrD4qdeQc1BbpG6EPqDBcA


عندما يوجد منج جديد نالحظ أن املاليني من مستخدمني اليوتيوب 
يعملون على البحث عن فيديوهات تقوم ابلرتويج عن هذا املنتج، فتلك 

ون عبارة عن عدة فيديوهات تقييمية للقيام بشرح مميزات الفيديوهات تك
وعيوب املنتج الذي يرغبون يف شرائه، كما أن فيديوهات اليوتيوب تقوم 
مبساعدة عدد كبري من املتابعني والعمالء  على التعرف بشكل أوضح عن 
املنتج قبل أن يقوموا بشرائه فعال ، كما أهنا تساعدهم يف اختاذ قراراهتم 

ة الشراء يف حال كان لديك رغبة يف التعرف على نوع حمدد من لعملي
املنتجات، فاملتابعني حيرصون على متابعة كل ما هو جد خاص أبحد 

.  املنتجات وتكون هذه فكرة جيدة لك 
ومن أكثر وأشهر املنتجات الذي يقوم ابلبحث عنها مستخدمني اليوتيوب 

رتافية، واهلواتف الذكية، هي املنتجات التكنولوجية مثل الكامريات االح
وأجهزة الكمبيوتر والالب توب، كما أن السيارات من املنتجات الذي 

 يكثر البحث عنها من قبل مستخدمني اليوتيوب.
وعلى أي حال ميكنك  أن تقوم بتخصيص قناتك  يف تقييم أي نوع آخر 
 من املنتجات، حىت من املمكن أن جتاوز املنتجات وأن يتم ختصصها بتقييم

 اخلدمات، أو األفالم.
ونقدم إليكم مثال إلحدى قنوات اليوتيوب اخلاصة يف تقييم منتجات 

 البشرة الطبيعية:



https://www.youtube.com/channel/UCtbOa
xi2Q_xHzFOQVvcVNVg 

 
 Makeupاج  فكرة قناة يوتيوب عن املكي .3

تعد تلك الفكرة من أحد األفكار املناسبة أكثر للسيدات والفتيات، فمن 
خالهلا ميكن إنشاء فيديوهات تعمل على إظهار طريقة استخدام املكياج 
أبفضل الصور املبدعة واملبتكرة، وميكنِك أن تتناولني من خالهلا أهم 

ب ألي بشرة وكل النصائح واألسرار املتعلقة بطريقة عمل املكياج املناس
 تفاصيل الوجوه.

كما ميكنِك أن تقومني من خالهلا بث فيديو بتنفيذ املكياج سواء كان 
لنفسِك أو ألحد أصدقائِك، أو أن تقومني ابلشرح النظري مع االستعانة 
ببعض الرسوم اليت توضح كيفية وضع املكياج، فالفتيات والسيدات حيبون 

م بشدة، وهبذا ميكن أن تكون قناتِك متابعة مثل هذه القنوات فهي جتذهب
على اليوتيوب منصة إهلاميه هلم تساعدهم يف تنفيذ امليك اب بشكل 

 إبداعي أكثر مما قبل.
 

وهذا مثال بسيط ألحد قنوات اليوتيوب الناجحة واليت تتناول كيفية وضع 
 املكياج.

https://www.youtube.com/channel/UCtbOaxi2Q_xHzFOQVvcVNVg
https://www.youtube.com/channel/UCtbOaxi2Q_xHzFOQVvcVNVg


https://www.youtube.com/channel/UCrA32
J0PbMJBOzFEulUHhCA 

 فكرة قناة يوتيوب عن التكنولوجيا والتقنيات احلديثة .4
جيد بعض األشخاص صعوبة كبرية جدا  يف التعامل مع التكنولوجيا املتقدمة 
واحلديثة، ونظرا  لتلك الصعوبة الكبرية الذي يوجهوهنا إال أهنم حباجة إىل 

ن يعلمهم كيفية التعامل مع التكنولوجيا، فهي تساعدهم يف تنفيذ الكثري م
من األشياء املتقدمة ولكن بشكل سهل وسريع، ومن املعروف أن هناك 
العديد من التخصصات الذي متكنك  من إنشاء قناة يوتيوب حوهلا، مثل 
تطبيقات اهلواتف الذكية، أو برامج الكمبيوتر، أو طريقة التصرف مع 

وات وخدمات األوفس او الفوتوشوب أو برامج تعديل الفيديوهات أد
وغريها، فإذا كنت متتلك مهارة خاصة أو خربة كبرية متكنك  من التعامل 
مع التكنولوجيا، فبإمكانك  صناعة قناتك  والبدء بشرح مبا تتميز به 

 ملتابعيِك الذين ينتظروك.
 
 

كيفية التعامل مع هذا مثال إلحدى قنوات اليوتيوب اليت تتناول 
 الفوتوشوب:

https://www.youtube.com/channel/UCrA32J0PbMJBOzFEulUHhCA
https://www.youtube.com/channel/UCrA32J0PbMJBOzFEulUHhCA


https://www.youtube.com/channel/UCDuY
dyewXlP8O55CVRSAxpg 

 
 فكرة قناة يوتيوب عن الطبخ ووصفات الطعام .5

نازل اللوايت تعترب هذه الفكرة من األفكار اليت تتناسب أكثر مع سيدات امل
يعانون من الفراغ وال يعملن، ولكن الطعام يعترب من األشياء اهلامة جدا  
وال ميكن لإلنسان العيش من دوهنا، كما أن رابت املنازل يقومن بتحضري 
العديد من األطعمة يوميا ، ولكن العديد من السيدات حيبون التجديد 

ن أحدث الطرق لتحضري والتغيري يف حتضري األطعمة مبعىن أهنم يبحثون ع 
 العديد من وصفات الطعام.

مما جيعلهم يتابعون أشهر برامج الطبخ ومنهم من يقوم بتنفيذ بعض من هذه 
الوصفات، وفكرة تنفيذ قناة يوتيوب تعتمد على عرض وصفات الطبخ 
الشهية، فيمكنِك من اآلن أن تقومني إبنشاء قناتِك اخلاصة بِك وتوجيه 

ء حتضريِك لعدة أنواع خمتلفة من األطعمة والوجبات الكامريا إليِك أثنا
السريعة والسهل تنفيذها وبعد االنتهاء من خطوة التصوير يكون إبمكاِن 

 بعد ذلك نشر الفيديو على قناة اليوتيوب اخلاصة بِك.
كما من املمكن أن تقومي بتصوير عدة فيديوهات خمتلفة حتتوي على 

تخدامها سواء يف حتضري األطعمة بعض النصائح الذي ميكن للسيدات اس

https://www.youtube.com/channel/UCDuYdyewXlP8O55CVRSAxpg
https://www.youtube.com/channel/UCDuYdyewXlP8O55CVRSAxpg


ودمج أنواع خمتلفة من التوابل مع بعضها البعض، أو تنفيذ عدة أفكار 
مبتكرة لألطفال عن طريق حتضري نوع معني من احللوى أو السندوتشات 

 السريعة. 
 وهذه واحدة من قنوات اليوتيوب اليت تعمل عرض وصفات الطعام:

https://www.youtube.com/channel/UCgoke
LXOBVyCk2B7hJjK9cA 

 
 فكرة قناة يوتيوب عن احليواانت األليفة .6

هناك العديد من األشخاص احملبني ملشاهدة أنواع خمتلفة من احليواانت 
شياء املضحكة األليفة، اليت تقوم أبداء بعض من احلركات البهلونية أو األ

والبعض يقوم بتصوير بعض من احليواانت األليفة اخلاصة هبم وهي 
مستغرقة يف النوم وأنت  تقوم إبيقاظها، أو أثناء تناول احليوان الطعام 
بشراسة بعد أن تكون نسيت أن تناوله أخر وجبة من الطعام،  ورمبا تكون 

ألفكار الغريبة، فكرة إنشاء قناة يوتيوب للحيواانت األليفة نوع من ا
ويكون ابستطاعتك  من خالل تلك القناة عرض بعض النصائح اخلاصة 
عن احليواانت وتدريبهم، عن طريق تطبيقها على القطط أو الكالب 
، ومن هنا ميكن أن تقوم بتصوير الكثري من الفيديوهات اليت  اخلاصة بك 

https://www.youtube.com/channel/UCgokeLXOBVyCk2B7hJjK9cA
https://www.youtube.com/channel/UCgokeLXOBVyCk2B7hJjK9cA


ة تقوم ختص احليواانت األليفة، ومن خالهلا متتلك قناة يوتيوب انجح
 بعرض ما ترغب يف أن تنقله حملبني احليواانت األليفة.

 مثال عن قنوات يوتيوب هتتم ابحليواانت األليفة:
https://www.youtube.com/channel/UCbO3

bSXPXw2laA2Rz3mlGLA 
 
 لبلد أو املدينة اليت تعيش فيهافكرة قناة يوتيوب عن ا .7

إبمكانك  أن تقوم إبنشاء قناة يوتيوب تشارك العامل من خالهلا منط حياتك  
يف البلد اليت تعيش فيها، وتعرفهم عن ثقافتها وعاداهتا وتقاليدها وعيوهبا 
ومميزاهتا، فمن املمكن أن تشارك كل ما جتده يستحق أن يتعرف عليه الغري 

ث ميكن أن تبدأ يف التحدث عن اترخيها وظروفها عن هذه البلد، حي
املناخية ومعاملها السياحية إذا كان يتواجد هبا، وميكن أيضا  أن تتحدث 
عنها كدولة وحتدث من خالل هذه القناة عن املنطقة أو القرية اليت تعيش 

 فيها وعن ظروف حياهتا اليومية والعملية.
 رنيا األمريكية:وهذه قناة يوتيوب تتحدث عن والية كاليفو 

https://www.youtube.com/channel/UCe_Fx
4EZAgKjDz0aQ_Y7hSA 

 

https://www.youtube.com/channel/UCbO3bSXPXw2laA2Rz3mlGLA
https://www.youtube.com/channel/UCbO3bSXPXw2laA2Rz3mlGLA
https://www.youtube.com/channel/UCe_Fx4EZAgKjDz0aQ_Y7hSA
https://www.youtube.com/channel/UCe_Fx4EZAgKjDz0aQ_Y7hSA


 فكرة قناة يوتيوب لتحليل األخبار والتعليق عليها .8
ابلبحث  يهتم الكثري من الناس ابتباع األخبار يوم بيوم مما جيعلهم يقوموا

على اليوتيوب من خالل الفيديوهات اليت تساعدهم أبن حيصلوا على 
اخلرب بشكل أفضل وأسهل مع الصور والقراءة، فإذا كنت من األشخاص 
أصحاب الرأي ودائما  تتابع األخبار وتقوم مبشاركتها مع األصدقاء والتعلق 

يقاتك  على عليها وحتليلها، فقد أن األوان أن تقوم مبشاركة أرائك  وتعل 
 األخبار مع مجهور كبري بدال  من وجود عدد ضئيل من األصدقاء.

فقط قم ابلتقاط خربين أو ثالثة كل أسبوع وتناوهلا يف فيديو يوتيوب وقم 
ابلتعليق على تلك األخبار سواء قمت ابستخدام صورة موضوعية نقاشية 

 أو حىت إذا قمت ابستعمال صورة ساخرة.
ذا الفيديو يشبه العنوان األصلي للخرب، ومن يعدها وقم ابختيار عنوان هل

سوف حتصل على كم كبري من املتابعني لقناتك  األالف من املشاهدات 
 للفيديو.

وهذا مثال متميز للفكرة ولكنها ليست بقناة مستقلة، بل أهنا برانمج اتبع 
 لقنات كربيت العربية اليت تعمل على تقدمي العديد من الربامج املتنوعة.

https://www.youtube.com/channel/UCMH6
0zj9zlw-e31gKmk6yAa 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMH6e31gKmk6yAa-0zj9zlw
https://www.youtube.com/channel/UCMH6e31gKmk6yAa-0zj9zlw


 فكرة قناة يوتيوب عن كيفية عمل األشياء اليدوية .9
اهلدف من هذه القناة هو تعليم املتابعني طريقة عمل بعض األعمال 

بسيط ويف أقل وقت، فيوجد عدد من القنوات الصغرية بشكل سهل و 
املتميزة اليت ختص يف هذا اجملال وهي حتصد ماليني من املشاهدات، كما 
أن هذه القنوات تعمل على تقدمي فيديوهات قصرية تقوم على شرح بعض 
من األعمال اليدوية بصورة بسيط ميكن للمشاهد استيعاهبا بسرعة كبرية، 

من املشكالت الصغرية أبفضل الطرق  أو أهنا تساعد يف حل بعض
 املبتكرة.

أو أهنا تقدم طريقة البتكار أدوات بسيطة عن طريق استخدام خامات 
متوفرة يف املنازل، فإذا كان لديك  بعض من األفكار املبتكرة يف هذا اجملال 
وتساعد املشاهدين يف وجود احللول الرائعة حلل مشكالهتم الصغرية 

 ألعمال اليدوية من األفكار املناسبة جدا .وتكون قناة يوتيوب ل
 

 وهذا مثال جيد لواحدة من قنوات اليوتيوب لألعمال اليدوية:
https://www.youtube.com/channel/UCy7Qv

Wo7uV_AcoLJL5RIwkQ 
 

 فكرة قناة يوتيوب كوميدية .10

https://www.youtube.com/channel/UCy7QvWo7uV_AcoLJL5RIwkQ
https://www.youtube.com/channel/UCy7QvWo7uV_AcoLJL5RIwkQ


ب معظم الناس مشاهدة بعض من املقاطع الكوميدية فال يوجد من حي
خيتلف أن أكرب نسبة مشاهدة هي قنوات يوتيوب الكوميدية، فإذا كنت 
متتلك بعض األشياء الكوميدية وترغب يف أن تشاركها مع كم كبري من 
املشاهدين، ابستطاعتك  اآلن أن تقوم إبنشاء قناة يوتيوب خاصة بك  تقوم 

ا نشر الفيديوهات واليت حتتوي على املواقف واملقاطع الكوميدية من خالهل
، فإذا كان   واملضحكة، فرمبا أن تكون هذه من القنوات املناسبة جدا  لك 
لديك  طفل صغري يقوم ببعض احلركات الكوميدية أو متتلك صديق لديه 
حس الفكاهة والضحك، ودائما  تكونوا ابرعني يف اختالق املواقف 

ية وتقدمي بعض الفقرات املضحكة، فلو كنت متتلك كل هذا فلما الكوميد
ال تقوم إبنشاء قناة يوتيوب حتتوي على كل هذه الفقرات واملواقف 

 املضحكة.
 وهنا مثال جيد لقناة يوتيوب كوميدية.
com/channel/UCPTOhttps://www.youtube.

VKHz6jwEOO3Fu7kDr6g- 
 

 فكرة قناة يوتيوب للموسيقى والغناء .11
يعشق اجلميع املوسيقى والغناء فهما من األشياء الذي ال خيتلف عليها أي 
إنسان حول العامل، فنحن نعلم أن املوسيقى هي غذاء الروح اليت جتهل 

https://www.youtube.com/channel/UCPTOVKHz6jwEOO3Fu7kDr6g-
https://www.youtube.com/channel/UCPTOVKHz6jwEOO3Fu7kDr6g-
https://www.youtube.com/channel/UCPTOVKHz6jwEOO3Fu7kDr6g-
https://www.youtube.com/channel/UCPTOVKHz6jwEOO3Fu7kDr6g-


تلك موهبة غنائية اإلنسان يشعر ابلراحة والبهجة والسعادة، فإذا كنت مت
أو موسيقية متميزة ابستطاعتك  اآلن تقوم بصناعة قناة يوتيوب لكي 

 تشارك موهبتك  مع العامل أمجع.
فأكثر قنوات اليوتيوب ميتلكها املوسيقيني الناجحني على أرض الواقع، إال 
أن فكرة وجود قناة يوتيوب موسيقية تقوم من خالهلا بتقدمي موهبتك  تعترب 

للحصول على الشهرة والنجاح، وميكن من خالهلا حتقق  طريق جديد
 الكثري من األرابح وميكن أيضا  أن تنضم هلم.

 وهذا مثال لقناة يوتيوب موسيقية:
https://www.youtube.com/channel/UCZZX

lQRoon5f_TNiXdCEbVA 
 

 كرة قناة يوتيوب عن األلعابف .12
لن يستكفى بعض األشخاص مبمارسة بعض ألعاب الفيديو أبنفسهم عن 
طريق استخدام أجهزة املوابيل أو أجهزة الكمبيوتر، بل أهنم يعشقون 
مشاهدة األخرين وهم يلعبون وابألخص إذا كانت املشاهدة تساعد على 

عبة واليت تساعده أبن يصل تعليمهم الثغرات واألسرار اليت حتتوي عليها الل
إىل أعلى املستويت، فإذا كنت من هؤالء األشخاص الذي يصفهم 

https://www.youtube.com/channel/UCZZXlQRoon5f_TNiXdCEbVA
https://www.youtube.com/channel/UCZZXlQRoon5f_TNiXdCEbVA


اآلخرين أبهنم اتفهون وبال فائدة وال يقومون إال مبمارسة اللعب على 
 األجهزة احلديثة كاهلاتف الذكي أو الكمبيوتر.

ولكن من داخلك  تشعر أبنك  تستمتع هبذا وتشعر أبنك  من األشخاص 
ميزين لتحقيق أعلى مستويت األلعاب، يف هذا الوقت ميكنك  أن املت

تشارك اآلخرين من عشاق ألعاب الفيديو، بعمل فيديوهات تقوم أنت  
، أو  بتسجيلها أثناء ممارستك  لأللعاب من خالل قناة يوتيوب خاصة بك 
أنك  تعمل على تقدمي أسرار وثغرات األلعاب الذي يبحث عنها بشغف 

 ب لتحقيق نتائج عالية يف األلعاب.عشاق األلعا
 وهذا مثال لقناة يوتيوب عن األلعاب.

https://www.youtube.com/channel/UCDYp
Z_cDztfsgNNuhA--xQG 

 
 فكرة يوتيوب شخصية للتعبري عن منط حياتك وأفكارك .13

لفكرة على رواج كبري يف الفرتة األخرية وابألخص ابلدول حصلت هذه ا
احلديثة، حيث تعتمد الفكرة على إنشاء قناة يوتيوب تقوم من خالهلا 
، وقم ابلتحدث عنه بشكل مفصل كما احرص على  ابستعراض منط حياتك 
التحدث عن كل ما يرضيك  ويغضبك  وقم ابلتعليق عن بعض األخبار 

 كثر شهرة كل يوم أو كل أسبوع.واألحداث املعروفة واأل

https://www.youtube.com/channel/UCDYpxQG--Z_cDztfsgNNuhA
https://www.youtube.com/channel/UCDYpxQG--Z_cDztfsgNNuhA


كما قم بعرض األفكار اخلاصة وفلسفتك يف احلياة، ببساطة شديدة أن 
تقوم بعمل يشبه املدوانت اخلاصة ولكن على هيئة فيديو وليس بصيغة 
امللفات النصية، ولكن حتتاج هذه الفكرة إىل لشخص جذاب الشكل 

ز لكي يقوم مبشاركته والشخصية، وأن يكون لديه ابلفعل منط حياة متمي
 مع املشاهدين.

حيث ميكنه أن يتشارك مع العامل املالبس والطعام املفضل له، مع عرض 
اآلراء اخلاصة ابملوضة والصيحات احلديثة، ومن املمكن أن تبدي برأيك  

 حيال األحداث الساخنة واالحتفاالت واملناسبات السعيدة.
 منط حياة أحدهم.  مثال إلحدى قنوات اليوتيوب اليت تتحدث عن

https://www.youtube.com/channel/UCy7Qv
Wo7uV_AcoLJL5RIwkQ 

 
 فكرة قناة يوتيوب عن السفر والرتحال .14

يف حال كنت من األشخاص اليت حتب السفر والرتحال والتنقل من بل إىل 
كانك  اليوم أن تقوم إبنشاء قناة يوتيوب خاصة بك  تقوم من أخرى، إبم

خالهلا ابحلديث عن جتاربك  الشخصية عن السفر وعن األمر اليت حصلت 
على إعجابك يف أحد البالد الذي قمت بزيرهتا، وتقوم بوصف بعض 
األماكن اليت قمت بزيرهتا واحرص على أن تقدم عيوهبا ومميزاهتا، وأبرز 

https://www.youtube.com/channel/UCy7QvWo7uV_AcoLJL5RIwkQ
https://www.youtube.com/channel/UCy7QvWo7uV_AcoLJL5RIwkQ


سياحية وموقعها اجلغرايف والظروف املناخية هلا، وكيف قمت معاملها ال
ابلسفر إليها أبقل التكاليف مع تفسري وسيلة النقل اليت استخدمها حىت 
ساعدتك  أبن تصل هلذا املكان بسهولة، وتقدم بعض النصائح اليت ختص 
السفر بوجه عام، وأيضا  قم بعرض أهم األشياء الذي جيب أن أتخذها 

 رحلة سفر.  معك  يف كل
 وهذا مثال لفكرة قناة تتناول احلديث عن السفر والرتحال.

https://www.youtube.com/channel/UCyiLrF
QqqJDQFOGAQ5pyC9w 

 
 فكرة قناة يوتيوب ريضية .15

الذي يعشقها الكثريون وحيرصون تعترب الريضة واحدة من أهم اجملاالت 
على متابعة أخبارها، وهذا يظهر بشكل واضح عرب األحداث العاملية مثل  
كأس العامل لبكرة القدم أو كأس أبطال أوراب، فإذا كنت من عشاق 
الريضة ومن األشخاص احملبة ملتابعة األخبار الريضية، فتكون تلك الفكرة 

ومن املمكن عن طريقها احلصول على من األفكار املناسبة لك  متاما ، 
 األرابح اجليدة.

ابستطاعتك  أن تتحدث يف قناتك  عن ملخصات مباريت كرة القدم 
املعروفة واملشهورة على مستوى العامل، ومن املمكن أن تقوم ابلتعليق على 

https://www.youtube.com/channel/UCyiLrFQqqJDQFOGAQ5pyC9w
https://www.youtube.com/channel/UCyiLrFQqqJDQFOGAQ5pyC9w


هذه األحداث الريضية، ولكن ال حتصر برامج القناة على تقدمي أخبار كرة 
تناول أنواع خمتلفة من الريضيات الذي يرغب الكثريون يف القدم فقك بل 

 متابعتها ومعرفة أخبارها.
 هذا مثال قناة يوتيوب ريضية

https://www.youtube.com/channel/UCFCf5
5NNK0iG_Q_5HzGhGpA 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFCf55NNK0iG_Q_5HzGhGpA
https://www.youtube.com/channel/UCFCf55NNK0iG_Q_5HzGhGpA


 

 ار فيديوهات يوتيوب؟كيف حتصل على أفك
 

يوجد العديد من األفكار اليت تساعدك  يف جناح قناتك  فهي من أحد 
العوامل املهمة جدا  لنجاح فكرة قناة اليوتيوب األساسية، خاصة إذا كنت 
من األشخاص املبتدئني وخربهتم قليلة يف هذا اجملال، فمن العادي أن 

قط لفيديوهات اليوتيوب األشخاص املبتدئني ال ميتلكون إال فكرتني ف
يعدوا من األفكار التقليدية واجملربة كثريا ، ومن ضمن الطرق الذي ميكن أن 

 يستعني هبا إلنشاء قناة يوتيوب انجحة ما يلي:
 

عليك  أن تفرتض أنك  متتلك قناة يوتيوب واقعية يف حال كنت لن متتلك 
مي بعض قناة ابلفعل فقم ابالفرتاض على أن قناتك  متخصصة يف تقد

الفيديوهات اليت ختص أحد اجملاالت، وسوف نستعرض لكم جمموعة من 
أفضل الطرق اليت تساعدك  أبن حتصل على أحدث األفكار لقناة 

 اليوتيوب اخلاصة بك  واليت تتمثل يف التايل:
 ينقم بعمل جلسات للعصف الذه .1



تعد جلسات العصف الذهيب واحدة من الطرق الذي هلا أتثري فعال 
يف احلصول على أفكار فيديوهات يوتيوب انجحة، ولكن جيب أن  تساهم

 تقوم ابستخدامها بطريقة صحيحة.
قم ابختيار الوقت املناسب، الذي يكون فيه العقل صايف وغري مشغول 
أبي أمور أخرى، وعليك  أيضا  أن ختتار املكان املناسب حبيث يكون مكان 

 هادئ يلهمك  أبفضل األفكار.
 

جيب أن تتذكر نقطتني هلم أمهية كبرية جدا  ومها  الذهينجبلسات العصف 
 ما يلي:

 ، النقطة األوىل: وهي أبن تقوم بتدوين األفكار اليت حصلت عليها بنفسك 
.  وال تكتفي أبنك  قد حفظتها يف ذاكرتك 

النقطة الثانية: هي أن تقوم بتدوين كل فكرة أتيت على ابلك  مهما كان نوع 
 بتدوين كل فكرة حىت ولو كانت يف غاية التفاهة وطبيعة األفكار، عليك  

أو يف غاية الصعوبة من جانب التنفيذ، أو إذا كانت عبارة عن صورة 
 مبدئية لفكرة كبرية وعظيمة.

 
 اسأل األصدقاء واألهل املقربني .2



إذا كنت من األشخاص الذي يكون لبهم الكثري من األصدقاء واألهل 
ن خالهلا على بعض من أفكار جديدة املقربني، فمن املمكن أن ختصل م

، فهم يعتربوا أكثر األشخاص املقربني  لفيديوهات اليوتيوب اخلاصة بقناتك 
منك  ولديهم فكرة كبرية عنك  وهم األشخاص الذي يكنون لك  احلب 
الكبري ومن خالل هذا احلب ميكنهم مساعدتك  حىت حتصل على النجاح 

حتصل على أفكار فيديوهات  التام، فهم مصدر جديد يساعدك  يف أن
 يوتيوب جديدة.

 
 دون أي فكرة ختطر على ابلك أو تتعرض هلا يف أي وقت .3

يف األوقات العادية البعيدة عن جلسات العصف الذهيب الذي سبق 
وحتدثنا عنها، فمن الطبيعي أن خيطر يف ابلك  بعض من األفكار من احلني 

ل بعض املصادر إىل اآلخر، أو أنك  سوف حتصل األفكار من خال
املختلفة إذا كانت بشكل مباشر أو غري مباشر، وأيضا  عن طريق 
مشاهدتك  لفيديوهات اليوتيوب كواحد من املشاهدين واملتابعني، أو عن 
طريق تصفحك  للفيديوهات املوجودة على الفيس بوك أو لشبكات 

 االنرتنت بوجه عام.
 



ميكنك  أن تستخدمها،  عليك  بتدوين كل ما جتده فكرة مناسبة ومتميزة
البد من أن جتعل تدوين األفكار واحدة من عادات الدائمة فهذا سوف 
يساعدك  يف تدوين كل األفكار أو حىت ما يشبه األفكار فأنت من خالل 
هذا تصنع لنفسك  خمزون كبري من األفكان يكون ابستطاعتك  استخدامه 

 عند احلاجة له.
 
 اسأل متابعي قناتك .4

ي ومشاهدين فيديوهات اليوتيوب يعتربون مصدر مهم جدا  فكل من متابع
لكي حتصل على املزيد من األفكار اجلديدة، فالبعض منهم يقوموا 
ابالقرتاح عليك  ابألفكار من تلقاء أنفسهم، ولكي حتصل على مشاركات 
واقرتاحات أكثر عليك  أن تطلب منهم هذا، فاخربهم أبنك  ترحب 

، ابقرتاحاهتم وترغب أبن خت ربهم عن أفكار فيديوهات جديدة لقناتك 
 وسوف تتأكد من أن قوة فاعليتها فهي طريقة جمربة.

 
 استخلص أفكار جديدة من األفكار اليت ت تنفيذها ابلفعل .5

مبا أين واحد من األشخاص املتخصصني يف كتابة احملتوى فأعلم جيدا  أن 
أبن حتصل احملتوى الذي قمت بتنفيذه هو مصدر عبقري جيد يساعدك  



على أفكار جديدة ومتميزة للمحتوى، كما يوجد العديد من األفكار اليت 
 استنجت من موضوعات كانت موجودة ابلفعل أبحد املواقع.

 
 تصفح قنوات املنافسني .6

تعترب قنوات املنافسني لك  مصدر متميز جدا  يساعدك  على أن حتصل 
ال يؤكد على أنك   على الكثري من أفكار فيديوهات اليوتيوب، ولكن هذى

تقوم بنسخ وتقليد األفكار بصورة آلية، وإبمكانك  أن تقوم بصيغتها أو 
أهنا تساعد يف بناء فكرة مأخوذة منها ولكن تظهر يف النهاية أبهنا خمتلفة 

 متاما .
 ، ومن هنا ميكنك  أن تقوم بتوسيع آفاقك  بعيدا  عن قنوات املنافسني لك 

صفح أي قناة من قنوات اليوتيوب، فقط وابستطاعتك  أن تستفيد من ت
عليك  أبن تفهم الطريقة الصحيحة يف ترابط األفكار معا  وتشعبها، والعمل 

.  يفى أن تقوم بتنفيذ االسرتاتيجية عل   القناة اخلاصة بك 



 

 

نصائح ستسهل عليك احلصول على أفكار 
 فيديوهات يوتيوب 

 
وب أن أيخذ هذه على كل شخص ميتلك القناة اخلاصة به على اليوتي

النصائح يف عني االعتبار ألهنا سوف تساعده على إنشاء فيديو يوتيوب 
 متميز وانجح وهي:

 تفهم أن التخصص يف صاحلك وليس ضدك •
البعض من األشخاص مالكني قنوات فيديوهات اليوتيوب املبتدئني يقوم 
جبعل قنواهتم عامة ال يقيدهم التخصص وهذا لكي يتجنوا قلة األفكار، 
فتجد تلك القنوات حتت شاعر التنوع فمثال  يقوموا اليوم إبنشاء فيديو 
عن الريضة وغدا  تقدمي فيديو آخر ومن مث تقدمي بفيديو بفكرة جديدة 

 وهكذا.
 



وعلينا أن نقول أن التقيد بتخصص واحد جيعلك  متميز يف أحد اجملاالت 
، وعليك  أن وأن تقوم بتقدميها من كافة اجلوانب وبشكل متنوع وخمتلف

تتذكر أن التخصص يعرف ابلرتكيز واملقصود منه احلصول على قدرة 
 أفضل لإلنتاج.

 
 قم بتناول بعض األفكار بفيديوهات متعددة

عندما ختتار أبن تقدم فكرة واحدة من خالل العديد من الفيديوهات واليت  
 تعرف حبلقات أو أجزاء متعلقة بنفس الفكرة أو املوضوع، كما أنه خيار

 متميز ورائع يف كثري من احلاالت إضافة إىل أنه متاح بشكل دائم.
وعليك  أن تبتعد عن القيام بذلك ألهنا تظهر بشكل مفتعل وابلتايل يؤدي 
، ومن املمكن أن تقوم بذلك فقط يف حال كان املوضوع  إىل افتقار أفكارك 

 أو الفكرة اليت تطرحها تستحق أن تظهر يف أكثر من فيديو.
 
اآلن يف تنفيذ فكرتك األوىل، وال جتعل قلة األفكار عقبة يف ابدأ  •

 طريقك
، فعندما تعمل  لكل جتربة دور هام تساهم يف ترك أثر إجيايب بطريقة تفكريك 
على تنفيذ األفكار اخلاصة به وختوض التجربة، فأنت من خالل هذا 

كن تساعد على فتح أفاق جديدة لعقلك ونظرة خمتلفة لكافة األمور، فال ت



من األشخاص الذي يتوقفون قبل أن يبدئوا يف األساس، حيث أن أفكار 
فيديوهات اليوتيوب متوفرة يف كافة األماكن كما أهنا تتواجد داخل عقلك، 
فإذا قمت بتنفيذ الفكرة األوىل املوجودة داخل عقلك فأنت بذلك تعمل 

 على ترك فراغ المتالئه أبفكار أخرى جديدة.
 
 قم بعمل خطة زمنية لنشر حمتوى جديد بقناتك والتزم هبا •

فاخلطة الزمنة هي واحد من العناصر احليوية اليت تقوم مبساعدتك  أبن جتد 
أفكار جديدة دائمة، وااللتزام هبا سوف جيعلك  تبذل الكثري من اجملهود 
الفكري والبحث حىت أن حتصل على الفكرة التالية، أما ابلنسبة للفكرة 

 شوائية سوف تفتح لك  جماال للكسل والرتاخي.الع
 
 افهم مجهورك جيدا   •

كلما كنت على علم ودراية كافية مبا حيتاج إليه مجهورك ويرغب يف 
 ، مناقشته والتعرف عليه من خالل فيديوهات قناة اليوتيوب اخلاصة بك 

 فأنتض متتلك قدرة كبرية على إجياد املوضوع واحملتوى الذي يتناسب معه.
 
 بتكرار الفيديوهات الناجحة  قم •



ال يعين التكرار أن يتم تكرار الفيديوهات حرفيا ، ولكن املقصود هنا هو 
التكرار اجلوهري للفكرة، فمثال  إذا كنت سيدة ومتتلكني قناة فيديوهات 
يوتيوب خاصة بعرض العناية ابلبشرة وامليك اب، وقميت بنشر فيديو 

يعية"، ونفرتض أن هذا الفيديو  ماسكات للوجه مبكوانت طب 5بعنوان "
كان له عدد كبري من املشاهدين والقى جناح عظيم، فمن هنا ميكنك  
العمل على تعديل بسيط حىت ولو كان تغيري العنوان لعنوان أخر يشري إىل 

 احملتوى.
 
 استخدام خاصية البث املباشر للدردشة مع متابعيك •

، فهذه اخلاصية ال حتتاج لكل خاصية طبيعية خاصة مثل ميزة البث املباشر
إال فتح الكامريا والبدء ابلبث، وتبدأ يف احلديث أبن هذا فيديو جديد 
رغبت أبن تشاركه مع متابعيك يف حال كنت ال متتلك فكرة جديدة أو 
فيديو جديد، وجيب أن تتذكر أن يوجد بعض من احللول خارج الصندوق 

 وهي البث املباشر لعمل دردشة مع املشاهدين.
 ذا رابط لدورة تدريبية مقدمة من يوتيوب البث املباشروه

http://bit.ly/2CFMzPd 
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أحب أن أطرح عليكم نقطة هلا أمهية كبرية، وهي التعرف على طريقة 
قياس األفكار للتعرف على إمكانية تنفيذها، ومن مث يتم العمل على 

 ة للتنفيذ واألفكار الذي ميكنك  أن تتخلى عنها.انفصال األفكار القابل



 

أسئلة جيب عليك أن تسأهلا قبل 
 تنفيذ أفكار الفيديوهات 

 
 هل فكرة الفيديو هذه ختدم الفكرة األساسية اخلاصة ابلقناة عموما ؟

البد أن تكن كافة فيديوهات اليوتيوب متناغمة مع بعضها البعض، وتعمل 
أن تقوم بتقدمي الفكرة اخلاصة بقناة اليوتيوب  على نفس منهاج القناة مبعىن

. ، فهذا سوف مينحك  شيئا  من التميز عند مشاهدين قناتك   اخلاصة بك 
 هل تستطيع إبمكانياتك اليت متتلكها اآلن تنفيذ هذه الفكرة جبدارة؟

يف بعض األحيان يوجد الكثري من أفكار فيديوهات اليوتيوب العبقرية، 
اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ تلك الفكرة ابلشكل ولكن ال يوجد لديك  

املناسب، ويف تلك احلالة جيب أن يتم البحث على األفكار األكثر بساطة 
 وسهولة، والعمل على أتجيل تلك الفكة حىت أن تكون مستعد هلا متاما .

 هل طبيعة مشاهديك تتوافق مع هذه الفكرة؟



وتيوب اخلاصة بك  ومع رفع من األشياء اجليدة منذ بداية صناعة قناة الي
أول فيديو هلا، أن تكون حمددا  بطبيعة املتابعني أو املشاهدين اليت 
تستهدفهم تلك القناة، سواء التعرف على أهنم من الذكور أو اإلانث أو 
أن كالمها يتابعون القناة، والتعرف على أعمارهم واهتماماهتم والدافع  

 ، وهل كل فكرة تقوم بتنفيذها أو األساسي وراء متابعتهم لفيديوهاتك 
 ختطر على ابلك تصبح مناسبة هلم ولفكرهم وثقافتهم. 

 هل هذا هو الوقت املناسب هلذه الفكرة حتديدا ؟
يعد العمل على ترتيب وتنظيم احملتوى عنصر مهم جدا  لنجاح القناة 
اخلاصة بك  على اليوتيوب، فتلك اخلطوة هي من النقاط املتقدمة ملعظم 

ئني فهم ال ينتبهون هلا ولكنها من النقاط اليت تصنع فارق كبري، املبتد
فعندما تقم إبنشاء قناة فيجب يف البداية أن تركز على اختيار األفكار اليت 
ينجذب إليها املتابعني، وهذا جيعله يعمل على أتجيل الفيديوهات املهمة 

فكار حىت ولو كانت أكثر فائدة، إضافة إىل أنك  جيب أن تتناول األ
بشكل عام قبل البدء يف تقدميها بصورة خاصة أو منفصلة، وتكون هذه 

 النقطة هامة جدا  ألصحاب القنوات التعليمية ابألخص.  
 



 

 كيفية الربح من اليوتيوب بدون ادسنس
 

هناك العديد من الطرق املتنوعة اليت تساعدك  على الربح من اليوتيوب 
ال ما يكل جونسون: أن لو كانوا دون ادسنس، حيث اثل أحد رواد األعم 

املعلنون يقوموا بدفع الكثري من املبالغ التسويق خدماهتم ومنتجاهتم من 
خالل اإلعالانت املوجودة على اليوتيوب، ولكن اليوتيوب ال حيتفظ 

 لنفسه ألي نسبة من هذه املبالغ اهلائلة.
فسهم، واخلري فالنسبة الباقية املتبقية ترجع إىل حساابت إنشاء احملتوى ألن

الصار هنا هو أن إعالانت جوجل ادسنس لن تكن الفرصة الوحيدة 
إلنشاء احملتوي املبدعني، ولكي حتصد الربح من خالل اليوتيوب ميكنك  
اتباع بعض الطرق الربح اجليدة من اليوتيوب بدون ادسنس واليت تتمثل يف 

 اآليت:
 طرق الربح من اليوتيوب بدون ادسنس

رض الطرق جيب أن تتخيل أبن قناتك  على اليوتيوب  قبل أن نبدأ بع
كواحدة من الوسائل اليت تساعدك  أبن متواجد دائما  على شبكات 
االنرتنت، أو أن تعتقد أبن الفيديوهات اخلاصة بك  نوع من احملتويت 



املرئية الذي ميكنك  من خالهلا احلصول على زوار ومشاهدين، وبناء  على 
من اليوتيوب دون اسنس، انبعة أساسا  من طريقة  هذا تكون فكرة الربح

االستفادة من وجودة على انفذة اليوتيوب مع طريقة استثمار متابعي 
الفيديوهات اخلاصة على قناة اليوتيوب ابلطريقة الصحيحة لكسب 

 األرابح.
ومن هنا علينا أن نوضح لك  أفضل طرق الربح من اليوتيوب بدون 

الطرق املباشرة لتحقيق األرابح، كما من  ادسنس وهبذا تكون من أفضل
املمكن أن تكون طرق غري مباشرة، فالطرق الغري مباشرة هنا تكون انبعة 
من الفرص والقدرات التسويقية الذي ميكن أن يتم حتقيقها من خالل 

 فيديوهات اليوتيوب، واليت تكون فرص رحبية على املدى البعيد.
 ون ادسنس ما يلي:ومن أبرز طرق الربح من اليوتيوب د

 
 الربح من اليوتيوب عن طريق بيع منتجك اخلاص: .1

يف حال كنت متتلك قناتك  اخلاصة على اليوتيوب ميكنك  من خالهلا ترويج 
املنتجات اخلاصة بك  وبيعها ملشاهدين القناة، فيمكن أن تكون تلك 
منتجات ملموسة مثل املالبس واألحذية واإلكسسورات وخالفه، أو أن 

ة تعمل على تقدمي منتجات يدوية أو أي نوع من املنتجات اآلخرة القنا
.  امللموسة اليت تتناسب مع مشاهدين قناة اليوتيوب اخلاصة بك 



كما من املمكن أن تكون املنتجات اليت تعرضها القناة منتجات رقمية 
مبعىن الربامج أو الكتب الرقمية والكورسات، ويف تلك احلالة يكون 

فيديوهات تتناول احلديث عن مميزات وعيوب هذه إبمكانك إنشاء 
املنتجات بصورة مباشرة، أو العمل على إنشاء فيديوهات تشري إىل أفكار 
حمددة هلا عالقة بتلك املنتجات، وخالل إنشائك  للفيديو قم ابلتلميح 

.  ابملنتجات اخلاصة بك 
 

لك  أو بكيفية احلصول على هذا املنتج سواء عن شراء هذا املنتج من خال
اإلشارة إىل الطريقة اليت تساعد املشاهدين على تصنيعها أبنفسهم، فأنت 
يف مجيع احلاالت تكون حباجة كبرية إىل مكان تقوم بتخزين املنتجات به، 
وجيب أن تتوقف طبيعة املكان على نوع املنتج الذي تقوم ببيعه، أما 

ول أن تقم بتحويل ابلنسبة لقناة بيع املنتجات فأمامك  أكثر من خيار، األ
، والثاين أن تقوم  متابعي الفيديوهات إىل املتجر االحرتايف اخلاص بك 

 بوضع بياانت االتصال املباشر وعمل عقد اتفاق البيع مع كل عميل.
 
 الربح من اليوتيوب عن طريق بيع خدمتك اخلاصة: .2

فهذه الطريقة تكون شبيه للطريقة السابقة، وأنت يف تلك احلالة سوف 
خدمتك  ملشاهدين قناة اليوتيوب خاصتك  بدال  من املنتج، فيمكن  تبيع



أن تكون هذه اخلدمة عبارة عن تنظيم احلفالت، أو أن تكون عبارة عن 
طريقة لتحسني حمركات البحث للمواقع، أو خدمة لعمل مونتاج 
الفيديوهات وتعديل الصور، أو أي خدمات أخرى فيوجد العديد من 

 ا.اخلدمات اال هناية هل
 
 Affiliateالربح من اليوتيوب عن طريق التسويق ابلعمولة ) .3

Marketing) 
يقصد ابلتسويق ابلعمولة هو بيع اخلدمات أو املنتجات لآلخرين مقابل 
احلصول على عمولة على كل خدمة بيع، فاآلالف من الشركات تعمل 
على تقدمي العديد من العروض املغرية اليت تعمل على جذب املسوقني، 

أصحاب النوافذ مثل املدوانت وقنوات اليوتيوب اليت تعمل على تسويق و 
 املنتجات.

 
وتكون هذه طريقة جيدة للربح من اليوتيوب وتتناسب مع أصحاب قنوات 
اآلراء حول املنتجات، كما أهنا القنوات اليت تتحدث عن منتج بعينه 

بني  والعمل على فحصه مع ذكر عيوبه ومميزاته، أو ميكن عمل مقارنة
 املنتج اخلاص بصاحب القناة أو أبي منتج أحر مشابه له.

 



فعندما جتد املنتج املناسب للمحتوى اليت تقدمه قناة اليوتيوب، فيمكنك  
أن تصل إىل أحد املتاجر اليت تعمل على بيع هذا املنتج، حيث أهنا متتلك 

ظام نظام لكي تشارك األرابح أو للتسويق ابلعمولة، عليك  أنت تشرتك بن
التسويق ابلعمولة والبدء بعمل فيديوهات عن املنتج الذي ترغب يف 
الرتويج عنه ابلعمولة، ولكن جيب أن تتذكر وضع رابط االفلييت بوصف 
الفيديو، وتذكر أن تقم بتوجيه املتابعني لكيفية الوصول إىل االقلييت للقيام 

 بعملية شراء املنتج.
 

يف تسويق املنتجات فقط بل أهنا ولكن ال يقتصر استخدام هذه الطريقة 
تستخدم لرتويج املنتجات واخلدمات، فيوجد العديد من اخلدمات الذي 
ميكن أن يتم تروجيها ابلعمولة لصاحل الغري، كما ال تكن العمولة من 
األشياء الذي يتم حتقيقها من خالل تنفيذ عمليات البيع، حيث يتواجد 

ميل بعض األلعاب والتطبيقات، أنواع أخرى من العموالت ولكن مبقابل حت
وعمليات الدوانلوود أو جتريب الربامج، مثل الشركات املتخصصة هبذا 

 .CAPالنوع من العمالت ويطلق عليها شركات 
 
الربح من اليوتيوب عن طريق عمل فيديوهات دعائية للعالمات  .4

 التجارية



، كما وتعد هذه من الطرق األكثر من رائعة لكثري من القنوات املشهورة
أهنا من أكثر الطرق اليت متل على زيدة الربح، فتلك الفكرة تكون شبيه 
لفكرة الفيديوهات الدعائية أي أهنا تكون مثل اإلعالانت التليفزيون حلدا  
ما، ولكن يف هذه احلالة ال يتطلب األمر أن يكون الفيديو املطلوب إعالين 

ح عن العالمة التجارية بصورة مطلقة، ولكن من الضروري أن تقوم ابلتلمي
 أو العمل على ذكر امسها ومميزاهتا أو أن تكتفي بظهورها يف الفيديو.

 
أي  كان نوع وطبيعة الفكرة املقرتحة بقناة اليوتيوب اخلاصة بك  فيمكن أن 
يتم استخدام تلك الطريقة الرحبية معها، فكل ما جيب أن تقوم بفعله هو 

ة بك  حىت حتصل على كم كايف من أن حتصل على قناة اليوتيوب اخلاص
املتابعني وأن حتصل على شهرة ممتازة، ومن بعد ذلك سوف تنهال عليك  
العروض تلقائيا ، فإذا كنت من مالك قناة يوتيوب معروفة ومشهورة ابلفعل 
ولكن لن حتصل حىت اآلن على العرض املناسب، يف هذه احلالة يكون 

مات التجارية اليت تفضل ابستطاعتك  أن تتواصل مع أصحاب العال
 التعامل معها وتبدأ يف النقاش معه لقد اتفاق جيد.

 
الربح من اليوتيوب عن طريق استخدام القناة جلذب زوار إىل   .5

 مدونتك



يف حال كان لديك  موقع الكرتوين أو مدونة فيكون إبمكانك أن تستغل 
دة نسبة قناتك  على اليوتيوب لكي أييت إليها العديد من املشاهدين وزي

 التصفح وظهورها يف حمركات البحث، وابلتايل زيدة يف نسبة أرابحه.
 

مث قوم إبنشاء فيديو لكي تقم بشرح ما يتناوله موقعك  وما يقوم بتقدميه 
للمشاهدين، ومن مث عليك  أن تقوم بنشر الفيديو على قناتك  ابليوتيوب، 

إىل حتسني ترتيب وسوف جتلب من خالل هذا الكثري من املتابعني إضافة 
 موقعك مبحركات البحث.

 
ولكن جيب أن تعلم أن الفرص احلقيقية ال تتوقف عند إنشاء فيديو واحد 
، ولكن ابستطاعتك  أن تقدم مئات  تتحدث به عن املوقع اخلاص بك 
الفيديوهات اليت تتناول الشرح الكامل عن ما يقدمه موقعك  من 

 موضوعات خمتلفة.



 

 
 ل الربح من اليوتيوب بدون أدسنس أفكار ومالحظات حو 

 
 عليك وضع خطة ذكية من البداية .1

جيب أن تقوم بوضع خطة حقيقية حبيث أن تكون واضحة للقناة اخلاصة 
بك  وأن تضم مجهورك املستهدف، ونوع احملتوى ومعدل النشر وأي شيء 

 أخر.
 

، وقد حيتاج األمر منك  يف البداية الكثري من الوقت واجلهد وميكن املال
ويف حال جنحت إبنشاء قناة قوية ذو مشاهدة عالية ومن بعدها سوف 

 تتحول تلك القناة مبصدر كبري للربح.
 

ولكن الشيء اهلام هنا هو حتديد الطريقة املستخدمة للربح من قناتك، 
وبعدها سوف تظهر قناتك بصورة احرتافية، ومن خالهلا ستحقق أعلى 

 نسبة من الربح.
 



 لى يوتيوب بشكل جيدعليك بفهم مجهورك ع  .2
قبل أن تبدأ يف تنفيذ أحد الطرق الذي ذكرانها يف السابق بغرض الربح 
من اليوتيوب فهم مشاهديك بصورة ممتازة، وذلك لتخصيص طرق الربح 
اليت سوف تكون أكثر جدوة مناسبة معه، وعليك  أبن تقوم بتحديد تلك 

 النقاط وفهمها:
غب يف استهدافك  سواء اجلنس: عليك  أن حتدد اجلنس اليت تر  •

 من الذكور أو اإلانث أو كالمها.  
السن: جيب أن تعمل على توضيح الفئة العمرية ملشاهديك  •

 املثاليني.
املوقع اجلغرايف: جيب أن تعلم جيدا  عن املدن أو البالد اليت  •

 ترغب أبن يتابعك  أهلها، واليت تستهدف العالمات التجارية بدورها.
ف من خالهلا على نسبة تفاعل املتابعني مع وقت املشاهدة: التعر  •

 املقاطع خالل مشاهدهتم.
االهتمامات: عليك  على أن حتدد اهتمامات والقواسم املشرتكة  •

واملواضيع اليت تعمل على اجنذاب املشاهدين وجتعلهم يتابعون قناة 
.  اليوتيوب اخلاصة بك 

 قبل كل شيء عليك االهتمام جبودة فيديوهاتك



من اليوتيوب لكثري من اجلهد والتعب والوقت الكايف لكي حيتاج الربح 
 حتصل على فيديوهات حمرتفة تعمل على جذب الكثري من املتابعني.

وتلك بعض من النصائح الذي جيب أن تتبعها للحصول على فيديوهات 
 ممتازة وهي:

 استعمل معدات تصوير احرتافية .1
حرص على أن تكون فإذا كنت ال متتلك سوى كامريا اهلاتف اخلاص بك ا

عالية اجلودة وأن تكون ذات إضاءة جيدة، وأن يكون مستوى الصوت 
مناسب  وجتنب املوسيقى املرتفعة والصاخبة أبول املقطع لنفس حمتوى 

 الفيديو.
 
 أعد للحلقة جيدا   .2

حىت تصبح أفكارك مكتوبة ومرتبة من قبل وأن يكون حديثك انسيايب، 
االحصائيات فإذا مل جتذب املشاهد  جتنب االطالة دون هدف، ومن خالل

 ثواين من املقطع، فلن يهتم املشاهد بتكملته.  10أبول  
جيب أن تسعى إىل أن يكون احملتوى اخلاص بك  هادف وشيق، وأن يقدم 

 قيمة للمشاهدين، جيب أن يتم وضع عنوان جذاب جيذهبم للمطالعة.
 



بذكرها  جيب أن تقوم إبضافة بعض املصادر للمعلومات اليت تقوم .3
داخل الفيديو أو الذي حيتوي عليها يف حال كان حيتاج األمر لذلك، 

 والعمل على إضافة تلميح من املصداقية واالحرتافية.
 
 Motion  عليك  أن تقوم بتقدمي التصميم املتحرك .4

Graphic intro  يف حال كان يلزم، وال جيب أن جتعلها تزيد عن
 اثنية.  20  –  10

 
 
قسم الوصف بصورة جذابة ومنظمة وأحلق به  جيب أن تقم بتنسيق  .5

توصيف خمتصر عن املقطع والروابط الرتويج الرئيسية واملصادر كما سبق 
 وذكرهنا يف السابق.

 
من املهم أن يتم إضافة كلمات حبث دقيقة وحمددة لكي تعمل  .6

على حتسني وجود الفيديو اخلاص بك  مبحرك البحث، فالكلمات 
ود حمتوى املقطع يف البحث بشكل واضح وأكثر املستهدفة هامة جدا  لوج

 دقة.
 



 

كيف تستغل الرتند حلصد ماليني املشاهدات  
 على اليوتيوب)دراسة حالة(

 اسرتاتيجيات ذكية النشاء فيديو يوتيوب انجح 
 
هذا املقال يتناول  كيفية إستغالل الرتند  ليتم عن طريقه صنع فيديو     

شاهدات على اليوتيوب، وسيتم ذلك يوتيوب  حلصد االالف بل ماليني امل
عن طريق عمل دراسة حالة على بعض الفيديوهات  اليت أنشئت من أجل 
هذه الفكرة،  وسأتناول يف تلك املقال  إعالن شركة فودافون لالتصاالت 

 وكيف قامت جمموعة من البنات بتقليده واستغالله.
 

 ما هي اسرتاتيجية االرتباط او استغالل الرتند؟
أن تلك االسرتاتيجية تعتمد يف األساس على أن يتم إنشاء فيديو حيث   

يوتيوب ، هذا الفيديو يكون مرتبط بفيديو آخر مشهور وانجح ، وكلمة 
األرتباط تعين العديد من املعاين، فقد يعين األرتباط تقليد أو نقد وميكن أن 

ديد  يعين  هتكم أو حتليل، حيث أن قوة الفكرة تنبع من أن الفيديو اجل



حيصل على عدد من املشاهدات  الىت حيصل عليها الفيديو األساسي 
املشهور، حيث أن الفيديو يظهر يف نتائج البحث مع الفيديو األساسي 

 فهو عنوانه مشابه للعنوان األساسي.
 

كما ان الفيديو ينال إعجاب  وإهتمام املشاهدين  وهذا األهتمام يف 
 هدين ابلفيديو األساسي.األساس هو ينبع  من اهتمام املشا

 
 اعالن شركة فودافون مصر والفيديوهات اليت جنحت بسببه

هو إعالن لشركة فودافون وأحد تلك اإلعالانت  هو إعالن شركة   
فودافون حيث قامت جمموعة من البنات بتقدمي أغنية لصاحبتهم العروسة 

كبرية   يف يوم زفافها على نفس حلن إعالن فودافون مما حقق نسبة مشاهدة
 ألف مشاهدة.  36تعدت ال

 إليكم رابط الفيديو
 

https://www.youtube.com/watch?v=A7xWd
ufo71Y 

 
 عوامل جناح اسرتاتيجية استغالل الرتند 

https://www.youtube.com/watch?v=A7xWdufo71Y
https://www.youtube.com/watch?v=A7xWdufo71Y


 (أوال عوامل موجودة هبذا الفيديو )تشريح للفيديو املرتبط
 فيديوعنوان ال  

يف الفيديو التقليد يتم إستخدام عنوان قريب جدا من عنوان الفيديو 
األصلي، وقد نتج عن ذلك أن الفيديو ظهر يف النتيجة الرابعة يف حمرك 
البحث على اليوتيوب، حيث عندما يتم البحث على اليوتيوب عن  مجلة 

بناء على "إعالن فودافون"  يظهر الفيديو التقليد يف النتيجة الر ابعة، و 
ذلك جيب أن ال يبالغ الشخص  يف عمل عنوان يكون مشابه  لدرجة  
كبرية لعنوان الفيديو األصلي،  وعلى الرغم  يف ان ذلك املثال قد ت 
إستخدام  عنوان قريب جدا من الفيديو األصلي  إال أنه من األفضل أن 

رتباط ال يكون اإلعالن مشاهبا متاما، فيكتفي أبن يتم إظهار  فكرة األ
 بذكاء. 

 
 وصف الفيديو  

يف هذا املثال ت تكرار العنوان  مع التلميح للفيديو األصلي  لإلعالن 
ووضع رابط لإلعالن األصلي  وتلك نقطة ذكية جدا   وكان هلا دور مهم 
جدا يف رفع ترتيب الفيديو، وقد ت إستخدام كل الكلمات  اليت وجدت 

بعض روابط مواقع التواصل يف اإلعالن األصلي ، وقد ت إستخدام 
 اإلجتماعي وروابط القناة.



 
 حمتوي الفيديو:  

فيما يتعلق مبحتوى الفيديو  كانت مدة الفيديو دقيقة ونصف وهي نفس 
مدة الفيديو األصلي،  حيث انه ت إستخدام نفس احملتوى  الصويت 
املوجود  يف الفيديو األصلي ، وهذا خطأ ألنه ميكن ان يتسبب يف تعريض 

لفيديو للحذف بسبب  أنتهاك حقوق امللكية، ولكن مل حيدث ذلك ع ا
الفيديو، ويف رايي أن شركة فودافون من مصلحتها أن ترتك الفيديو 
التقليدي ألنه إعالن  للشركة ومنتجاهتا، وقد ت أيضا تقليد أحداث 
الفيديو الصلي  بشكل متطابق تقريبا، وقد ظهر الفيديو وكانه النسخة 

ن اإلعالن األصلي  حيث ت املبالغة  يف ذلك، وكانت تلك الفقرية م
 اجلزئية هي النكهة الكوميدية  يف الفيديو.

 
 اثنيا عوامل لنجاح اسرتاتيجية االرتباط

 التسويق للفيديو
وهو واحد من أهم العناصر وهو إرتباط الفيديو بفيديو آخر مشهور 

نشر الفيديو على  وعنصر التسويق هو واحد من العناصر اهلامة  حيث أن
مواقع التواصل اإلجتماعي  وحجم مشرتكي القناة  هلم دور كبري جدا يف 

 جناح  الفيديو.



 
. مع احلرص على جتنب إنتهاك حقوق امللكية للفيديو األصلي،  حيث انه 
من اهم أسس صنع  فيديو يونتيوب انجح  هو أال يتعرض للحذف بسبب 

 إنتهاك حقوق امللكية.
ان حيتوى الفيديو على حمتوى  يستحق ان يلفت نظر .من الضروري 

 املشاهدين ملشاهدة الفيديو.
أما يف ذلك المثال الذي ت ذكره قد قام على الفكاهة فقط ، ولكن هناك 
بعض من الفيديوهات األخرى اليت أرتبطت  بفيديو اإلعالن  ولكن كان 

 هذا اإلعالن هو األكثر مشاهدة.
 كاريزما الظهور 

 
ة من العناصر األساسية  يف جناح العديد من الفيديوهات وهي واحد

بشكال عام، حىت ولو كانت تلك الفيديوهات هي عبارة  عن تعليق  على 
واحد من الفيديوهات املشهورة فمن الضروالري أن يكون الشخص ميتلك  

 كاريزما مؤثرة  لكي تستطيع أن تدخل قلوب املشاهدين.



 

 

فيديو اسرتاتيجيات ذكية إلنشاء  4
 2019يوتيوب انجح يف 

 
 اسرتاتيجية االرتباط ابلفيديوهات الناجحة ابلفعل )استغالل الرتيند(-1
الفيديوهات اليت حتاكي أو تقلد أو تسخر من الفيديوهات الناجحة   

حتصل على ماليني املشاهدات  بشكل يومي ، حيث أن الشخص الذي 
تلك الفكرة  عن ما يريد يريد أن يقوم بعمل فيديو يوتيوب إذا كان مل مي

عمله من فيديوهات  فعليه أن جيد طريقة  إلنشاء فيديو يكون مرتبط  
بفيديو انجح ابلفعل ، حيث أن تلك االسرتاتيجية حققت جناح كبري ، 
وهناك عدد كبري من األشخاص يتبعون تلك اإلسرتاتيجية يف عمل 

كن التأكد من الفيديوهات ويرحبون من خالهلا العديد من األموال، ومي
جناحها عن طريق إختيار  واحد من الفيديوهات الناجحة  ويتم البحث 
عنها عن طريق إستخدام    الكلمات املفتاحيةوعند البحث سوف جتد كم 
من كبري  من الفيديوهات املرتبطة بتلك الكلمات ، وهي حتتوى على 



جدا  عنوان مشابه  لتلك الفيديوهات وستجد أهنا حتصل على كم كبري 
 من املشاهدات، ولكي تقوم بتجربة تلك اإلسرتاتيجية  ميكنك إتباع التايل:

 
عليك القيام ابختيار أي نوع من أنواع الفيديوهات  اليت حصلت  -1

على نسبة مشاهدة عالية مثل إعالن عن منتج ما يقوم بتمثيله ممثل 
 مشهور.

عليك القيام إبنشاء فيديو  يقلد أو يسخر أو حياكي  ذلك  -2
 فيديو.ال
عليك ابحلرص على إختيار عنوان الفيديو يكون شبيه بعنوان  -3

 الفيديو األصلي.
 
 إسرتاتيجية عدم التوقع-2

تعتمد تلك اإلسرتاتيجية يف جناحها على  طبيعة اإلنسان يف العصر  
احلديث،  حيث أن اإلنسان يف هذا العصر وبعد إستخدامه لالنرتنت 

ة أكثر من قبل ، حيث أن مستخدمي أصبح لديه معرفة وإدراك كبري  وخرب 
اليوتيوب يشاهدون العديد من الفيديوهات املتنوعة  بشكل يومي لذلك 
فهم يتنبئون بشكل العديد من الفيديوهات، لذلك فهو يبحث عن 
الفيديوهات اليت خترج عن توقعاته وحيرص على مشاهداهتا، وكانت نتيجة 



للشخص أن يربح العديد  لذلك بنيت اسرتاتيجية عدم التوقع ، فيمكن 
من الدوالرات عندما يستخدم أفكار فريدة وغري منطية، والنجاح ميكن أن 

 يكون وراءه األفكار الغري منطية.
 
 اسرتاتيجية امليول العاطفية واجلنسية للبشر:-3

كل شخص لديه ميول عاطفية وجنسية، حىت ولو كان يف جمتمعنا العريب   
ا إال أنه أي شخص لديه تلك امليول من احلرام والعيب التحدث عنه

والذي يبحث عنها  يف الفيديوهات اليت يفضل مشاهدهتا، ومن أيخذ 
تلك اإلسرتاتيجية يف احلسبان حيصل على املاليني من املشاهدات، حيث 
يتم إستخدامها عن طريق إستخدام  اجلاذبية اجلنسية  الطبيعية لدى البشر 

ملشاهدات، ويتم ذلك عن طريق من أجل احلصول على عدد كبري من ا
 إختيار جنس من سيظهر يف اإلعالن، ومثال على ذلك:

 
إذا كانت الفيديوهات موجهة  لألطفال فمن األفضل أن يتم إختيار أنثي 
لتقوم إبداء الفيديو وتكون صغرية السن حىت يسهل التواصل مع األطفال، 

حلجم والرقة وجيب أن تكون الفتاة مبواصفات خاصة حيث تتمتع بصغر ا
والنشاط واحليوية حىت جتذب األطفال إليها ومن مث ينجح الفيديو وتزيد 

 مشاهداته.



من يتبع تلك اإلسرتاتيجية عليه أن  يستخدم اللياقة  وطبيعة اجملتمع حىت 
 ال يتعارض استخدامها مع القيم السائدة.

 
 إسرتاتيجية التعليقات املوضوعية:-4
ي نعيشه اآلن  أصبح كل منا يبحث عن يف عصر ثورة املعلومات الذ  

املوضوعات املوضوعية واليت تكون مصدر للثقة، حيث أن تلك املشكلة 
تزداد يف وطننا العريب حيث أصبح كل شخص يدافع عن معتقداته وأرائه 
الشخصية اليت تكون بعيدة كل البعد عن  املوضوعية، فيمكنك أن 

ليت تقوم بتصويرها  واليت تستخدم تلك النقطة  عن طريق الفيديوهات ا
ستحدث فارق كبري  حيث أن كل خرب ساخن يبدأ عن طريق  جهة 
إخبارية  ميكنك أن تقوم بعمل فيديوهات يوتيوب   حبيث تكون مصدر 
للخرب، وميكنك إتباع بعض اخلطوات البسيطة لكي تبدأ يف تلك 

 اإلسرتاتيجية:
 
سياسي أو حتديد اجملال اليت ستتخصص فيه القناة سواء كان  -1

 إجتماعي أو ثقايف  أو فين.
يتم إنشاء قناة يوتيوب عن طريق إستخدام أسم معرب  مثل    -2

 احليادي.



 عليك أن تقوم مبتابعة أكثر املواقع اإلخبارية  الشهرية .   -3
كل فيديو يتم فيه تناول حدث معني  ويتم تناوله بطريقة  -4

 موضوعية لكي خترج بشئ إجيايب.
قناتك عن طريق تصوير املزيد من عليك االستمرار بدعمك ل -5

 الفيديوهات، وتقدمي رأي يستحق الثقة جلمهورك.



 

 

طريقة لتسويق فيديو يوتيوب  11
 للحصول املزيد من املشاهدات

 
ادع أصدقاءك وأقاربك ومعارفك لكي يشاهدوا فيديو اليوتيوب اخلاص 

 بك
ى هي واحدة من أفضل البدايت اليت ميكن أن يبدأ هبا املبتدئ عل

اليوتيوب  ليقوم بتسويق الفيديو اخلاص به هو إستخدام دائرة املعارف 
اخلاصة  به، حيث أن دائرة املعارف هي ستكون األقرب للشخص 
وسيقومون مبشاهدة اليوتيوب اخلاص بك وابهتمام  حيث أن ذلك 
سياعدك على احلصول  على عدد من مشاهدات كثرية  وهو ما يكون 

 دافعة البداية.
 

 غذية قناتك على اليوتيوب بفيديوهات جديدة إبستمرارقم بت



عليك يف البداية أن ال تتوقف عن تسجيل الفيديوهات  ابستمرار وعدم 
التوقف عن تسجيل يف الفيديوهات وانتظار النتيجة من مشاهدات 
للفيديو، بل قم بتسجيل عدد من الفيديوهات، ألن إسرتاتيجية انتظار 

 ألي مبتدئ وجتعله يتوقف بشكل هنائي.  احلصول على نتيجة  هي خطأ
ومبا أن اليوتيوب يقوم على طريقة اخلوارزميات وهي اليت تعترب جمموعة من 
املتغريات اليت تعتمد على حتديد كفاءة الفيديوهات ويتم عرضها برتتيب 
معني يف نتائج البحث ، حيث أنه قد ثبت  أن القناة اليت حتتوى على عدد  

يتم عرضها برتتيب معني يف نتائج البحث، ولذلك   كبري من الفيديوهات
فأن قيام الشخص بتسجيل فيديو آخر على اليوتيوب  سوف يقوم بدعم 

 الفيديو األول  الذي ت تسجيله.
 

 (Word Of mouthقم إبستخدام إسرتاتيجية كلمات الفم )
وهي اليت تعتمد على طريقة  نقل األخبار واملعلومات بني الناس عن طريق 

حملاداثت الشخصية  وهي واحدة من أفضل الطرق التسويقية املؤثرة، ا
حيث جيب أن ال خيجل الشخص من أن خيرب أي شخص غريب عن 
فيديوهاته حيث أن اخلجل جيعلك تفقد فرصة تسويقية تساعد على 

احلصول على عدد من املشاهدات ، حيث أنه عندما خيرب شخص آخر  
فهو حيتوى على رسالة تعين املزيد من الثقة  قام مبشاهدة الفيديو اخلاص به 



واإلقبال  على مشاهدة احملتوى، وتتميز تلك الطريقة أبهنا تساعد على 
احلصول على معجب جديد مينح الوالء للقناة اخلاص بك  وهو بذلك 

 يقوم ابلتسويق للفيديو.
 

استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي  يف الوصول ألكرب عدد ممكن من 
 هداتاملشا

تعترب مواقع التواصل اإلجتماعي هي أكرب قوة تسويقية وتروجيية ذات أتثري  
كبري،ولتحقيق أفضل استفادة من مواقع التواصل االجتماعي لتسويق 

 فيديو اليوتيوب عن طريق إتباع اآليت:
عندما  يتم مشاركة الفيديو   hash tagيتم استخدام خاصية  -1

يث أن خاصية اهلاشتاج هي عبارة عن على املواقع التواصل االجتماعي، ح
خاصية توجد يف مواقع التواصل اإلجتماعي  مثل تويرت والفيسبوك حيث 
أن تلك اخلاصية تساعد على تواصل كل من لديه اهتمام  مبوضوع واحد 
وحىت أن مل يكن لدي تلك األشخاص تواصل من قبل ويتم استخدام 

إىل كلمة لتحويلها إىل اهلاشتاج عن طريق إضافة عالمة الشباك  قبل 
لينك، وعندما يتم الضغط على كلمة لينك  ميكن أن يقوم األشخاص  
برؤية منشورات غري األصدقاء  أو األشخاص  فهم يقومون إبستخدام 

 نفس اهلاشتاج.



 
عند نشر الفيديو على مواقع التواصل اإلجتماعي جيب عليك أن  -2

الفيديو حيتوي على  تشجع اآلخرين على مشاركة الفيديو حيث إذا كان
 حمتوى جيد ميكن اهتمام األشخاص به.

 
عليك اإلعتماد  على إستخدام أكثر من مواقع التواصل  -3

اإلجتماعي من اجل الرتويج لفيديو اليوتيوب على أكرب  عدد من مواقع 
 التواصل اإلجتماعي.

 
عليك اإلهتمام إبنشاء مدونة خاصة ابلقناة  لنشر كل ما خيص  -4

احدة من أجنح اإلسرتاتيجيات  اليت حتتاج إىل  جمهود  القناة، وهي و 
 للحصول على املزيد من املشاهدات ويتم ذلك عن  طريق:

 
حيث يتم ذلك عن طريق إنشاء مدونة  جمانية على بلوجر  حيث يتم ذلك 
عن تقدمي الفيديو اخلاص بك  مع وضع بعض الكلمات اليت تعرب عن ما 

ك اإلسرتاتيجية عن طريق تقدمي عدد من حيتوىه الفيديو، ويتم توسعة تل 
املوضوعات واملقاالت  اليت تتحدث عن نفس املقال حيث أن تلك 
الطريقة تساعد على احلصول على عدد من الزوار عن طريق  إستخدام 



حمركات البحث للموضوع النصي حيث أن تلك الزوار يقومون مبشاهدة 
 الفيديوهات.

 التسويق عن طريق  مدوانت االخرين  -5

عليك استخدام طريقة  التواصل مع أصحاب املدوانت اليت هلا عالقة 
بنفس موضوع مدونتك ، وميكنك أن تعرض عليهم  أن يقوموا بتضمني 
الفيديو اخلاص على املواقع، وحيث أن اليوتيوب يتيح خاصية  يطلق 

حيث أهنا تساعد على إاتحة  وضع أي فيديو يوتيوب  Embedعليها 
تم ذلك عن طريق إستخدام كود خاص ميكن احلصول على موقع آخر، وي

مث  يتم   shareعليه من أسفل الفيديو  بعد أن يتم الضغط على زر 
حيث أنه  يوجد بعض األشخاص اللذين ميلكون    embedاختيار 

مدوانت  أو مواقع حيتاجون إىل فيديوهات  لتدعيم احملتوى  فعليك 
فكرة وضع فيديو اليوتيوب احلرص على التواصل معهم والعرض عليهم 

 على املواقع.
 

 قم بتسويق الفيديو اخلاص بك يف تعليقاتك على فيديوهات املنافسني
هي واحدة من اإلسرتاتيجيات الناجحة يف التسويق لفيديوهات اليوتيوب 
ولكن بعض اآلراء ترفض تلك النظرية، حيث يتم إستخدام تلك الطريقة 

إىل أكرب عدد من املدوانت  اليت عن طريق أن يقوم الشخص ابلوصول 



تتحدث عن نفس املوضوع  الذي يتناوله فيديوهات  عليك أن تقوم 
بوضع الرابط يف التعليقات ولكن بطريقة ال تزعج صاحب الفيديو حيث 

 أن تلك الطريقة تساعد على احلصول  على اكرب عدد من املشاهدات.
 

 ع الفيديو اخلاص بكاملشاركة يف املنتديت اليت تتحدث عن نفس موضو 
تستخدم تلك الطريقة عن طريق تطبيق إسرتاتيجية  احلصول على مزيد من 

 املشاهدات  عن طريق نشر رابط الفيديو يف املنتديت.
 

 استخدام إسرتاتيجية إستغالل الرتند:
اسرتاتيجية إستغالل الرتند هي واحدة من أجنح إسرتاتيجيات التسويق، 

ء فيديو  مرتبط بواحد من الفيديوهات حيث أهنا تعتمد على إنشا
 املشهورة والناجحة .

 
 إستثمار بعض املال يف تسويق فيديو اليوتيوب اخلاص بك

هي واحدة من أجنح طرق التسويق للفيديو حيث أن تلك الطريقة ذات 
فاعلية كبرية، وقد ثبت جناحها مع استخدامها يف تسويق الفيديوهات ويتم 

دورد والفيسبوك أو إستخدام  اخلدمات التسويق عن طريق جوجل أ
اإلعالنية املدفوعة، مع احلرص على احلرص وعلى إمتامها بطريقة صحيحة، 



مع التأكد من إمتام تلك العملية حبرص شديد، ومن الضروري أن يكون 
الفيديو  ذات جودة عالية  لكي يكون على استحقاق ابإلعالانت 

 املدفوعة.
 شاهدات اليوتيوب ؟كيف أحصل على اكرب عدد من م

جابه مأخوذة من له إجابة والبد أن تكون اإلفمن املؤكد أن هذا السؤال 
متخصص يف هذه املهنة وهذا ما اتفقوا عليه  تقسم عوامل النجاح اخلاصة 

 بفيديو اليوتيوب إيل جزئيني ومها
 *عوامل داخلية 

وهذا يعين أن يتم فعلها من خالل صاحب اليوتيوب نفسه ،فصاحب 
فيديو الذي يريد رفعة  على النت ابالستعانة  ابليوتيوب سواء كان ال

لنفسه أو لغريه أن يتم نشر الفيديو الذي هو من إنشائه إبالستعانه  مبنصة 
 اليوتيوب

 *عوامل خارجية 
فهذا خمالف متاما عن العوامل الداخلية، فهذا يعتمد على العملية  

 عدادها.التسويقية أكثر منه إنشاء الفيديوهات وإ
 كيف انشيء فيديو يوتيوب انجح؟

هناك  أربع عوامل أساسية جيب أن تكون موجودة لكي يكون هناك فيديو  
 يوتيوب انجح 



فأهم ما يكون أن يتم االهتمام بعنوان الفيديو واختياره بدقة شديدة حيت  -
 يتم جذب االنتباه ألكرب قدر من املشاهدين .

للفيديو اخلاص بك البد أن يكون الجتذاب أكرب قدر من املشاهدين 
العنوان شيق حيت يثري فضول الزوار للفيديو اخلاص بك ،ولضمان ذلك 
البد وأن يكون الكلمات املنتقاة ذات صله ابلعنوان  إذا ت البحث عنها 
يف الباحث يتم الكشف عن الفيديو  اخلاص ابملوضوع يف احلال الن 

 العنوان يعرب عن الفيديو 
شيء يف الطريق الرئيسي يف للحصول على أكرب مشاهدة، فهذا هو أهم 

فإذا ت ضمان هذا العامل فمن املؤكد احلصول على عدد كبري من 
 املشاهدين يف وقت قصري

العامل الثاين اخلاص ابحلصول على أكرب عدد من مشاهدات اليوتيوب -
 هو أن يتم وصف الفيديو مبا يف داخله .

 الفيديو هو من ضمن العوامل الرئيسية اليت فالتعبري البسيط املوجز عما يف
توضح عما حيتويه موضوع الفيديو وما يتكلم عنه، فهذه اخلطوة جتعل 

 الباحث يف حاله البحث عن كلمات معينه تظهر يف نتائج البحث وإال فال
فإختيار الكلمات بعناية ودقه عامل مهم ومن ضمن الدقة أيضا وضع 

 بوصف الفيديو. لينك أو مدونه جمانية متعلقة



كما من املتاح أيضا وضع كل ما هو خاص ابلقناة اخلاصة بصاحب 
الفيديو يف أسفل الفيديو من صفحات وحساابت   مواقع خاصة 
ابلتواصل االجتماعي، فكل هذا يعود علي الفيديو ابملزيد من املشاهدات 

 والزيرات للذين يهتمون ابملوضوع اخلاص ابلفيديو
 
العامل الثالث املهم واألساسي من ضمن العوامل  اتج فيديو يعترب  

 للحصول على اكرب عدد من مشاهدات 
Tag vide  : اليوتيوب وهو العامل الثالث من العوامل الرئيسية- 

فتاج فيديو عبارة و ابختصار الكلمات اليت تكون يف مقدمه الفيديو بعبارة 
 أخري هي الكلمات االفتتاحية  اليت ختص الفيديو

 
مات اليت تكون يف املقدمة البد وأن تكون هلا قواعد ومن هذه فالكل 

القواعد هي أوال الكلمات البد وأن تنقي بعناية حيت تكون مشوقة لباقي 
الفيديو فإذا كانت غري منتقاة بعناية وبتشويق فإن الزائر سوف خيرج من 
الفيديو ولن يثق اثنية بصانع الفيديو ،اثنيا البد وأن تكون الكلمات 

الفتتاحية هلا عالقة مبضمون الفيديو حبيث ال يكون الفيديو يف اجتاه ا
وكلمات االفتتاحية يف اجتاه أخر فيجب أن تكون هناك صله بينهما ومتهد 

 ملوضوع الفيديو الرئيسي.



  
العامل الرابع من العوامل الرئيسية والعامل األخري وهو يعترب األهم من      

         -thumbnail,بينهم :
فهذه الكلمة تعين البد من وجود عالقة بني موضوع الصورة اليت يتكلم   

عنها الفيديو وبني الصورة اليت تدل عليه ففي هذا يوجد خياران األول 
وهو أن الصورة يتم اختيارها بناء علي اقرتاح من اليوتيوب نفسه أو أن 

هم يف هذا الصورة يتم أختيارها بناء علي رؤية صانع الفيديو وأختياره ،فامل
اجلانب أنه إذا ت اختيار صوره ما ليس هلا أي عالقة مبوضوع الفيديو فهذا 
يكون غري مفيد للفيديو وهناك آخرون يضعون أشياء جذابة للحصول 

 علي االنتباه وال يكون للصورة عالقة مبا يف الصورة
 

 نقاط أخري جلعل فيديوهاتك حتصل علي املزيد من مشاهدات اليوتيوب
قام بعض العلماء اخلاصني ابلدراسات أن اخلمس الثواين األويل ألي *فلقد 

فيديو هو ما سوف حيدد بعدها الزائر أو حيت املشاهد من أنه سوف 
يكمل الفيديو أم فال ،فاخلمس توان األويل هي مفتاح اليت إما الزائر أن  
يدخل ويكمل أم سوف خيرج من الفيديو ،هلذا السبب ينصح صانع 

يهتم اهتمام خاص جدا ابملقدمة وخاصة اخلمس ثوان األويل  الفيديو أن
فال بد وأن يغمرها ابلسحر والتشويق واجلمال وأن يشعر الزائر من خالهلا 



أبنه سوف يستفيد من الفيديو وانه ليس خبدعة للحصول علي أكرب قدر 
 من الزائرين. 

 
لكثري من *النقطة الثانية تعتمد اعتماد كلي على أن صانع الفيديو به ا

الفيديوهات السابقة وعلى حجم القناة اليت يبث من خالهلا  فيديوهاته 
،فعند ضم الفيديو اجلديد إيل الفيديوهات القدمية اليت حصلت على نسبه 
عالية من املشاهدة فهذا سوف يكون ميزه للفيديو اجلديد  ويكون من 

 السهولة احلصول على نسبه من املشاهدين أيضا.
 

ء أيضا قبل انتهاء الفيديو جيب أن يطلب صاحب الفيديو من *ومن الذكا
مشاهدي ومتابعي الفيديو أن يضغطوا على اليك الذي يكون يف أسفل 
الفيديو كما أنه يضغطون لالشرتاك يف القناة حيت حيصلون على ميزه يف 
حالة إضافة فيديو جديد  هلذه القناة فإنه حيصل عليه دون عناء أو حبث 

مكن أيضا الطلب من املشاهدين أن يقوموا مبشاركة الفيديو ،كما من امل
 مع من حيبون واألصدقاء  املوجودون يف العامل االفرتاضي.

 
*ففي إعدادات اليت توجد يف الفيديوهات هناك ما يسمي، فمن خالل 
هذه الكلمة من حق أي احد أن أيخذ الفيديو ألي موقع أو حيت مدونه 



فإنه لن يسمح ألي أحد أبخذ الفيديو ألنه ال  فإن مل يتم عمل هذه احلركة
 يعمل من تلقاء نفسه بل ابلضبط

.  Embed     
فإن ت االهتمام بكل هذه التفاصيل السهلة سوف حيصل على القدر 
العايل من املشاهدة ،لذلك جيب االهتمام بكل هذه اخلطوات إلعطاء 

 أفضل نتيجة مرضيه لصانعي الفيديوهات اليوتوبر.
زء الثاين فهو يكون قاصر على التسويق فكما ت االهتمام بكل ففي اجل

التفاصيل ألعداد واحلصول على أفضل مشاهدة جيب االهتمام لتسويق 
 الفيديو

 
 كيف ميكنين تسويق فيديو يوتيوب؟

*من خالل مشاركه الفيديوهات يتم انتشار الفيديو ،فالفيديو املشارك من 
وف يزيد بذلك الكثري من الزوار خالل املواقع التواصل االجتماعي س

،وللمشاركة من املمكن أن تكون من خالل صفحات خمتصة ابلتسويق 
وذلك من خالل وجود صفحة أو حيت جروب علي الفيس بوك اخلاص 
بقناة صانع الفيديو ،والطريقة الثانية وهي من خالل احلساب الشخصي 

 فهذه طريقة انجحة أيضا للحصول هلي املزيد من الزوار 
 



*كما هناك طريقة فعاله أيضا وهي حتديد املنافني يف نفس اجملال وتفاعل 
معهم ،فمن خالل التفاعل سوف تلفت األنظار لك وهنا يتم وضع رابط  
الفيديو الذي يشبه الفيديو اخلاص ابملنافس مع دعوه متابعي الفيديو 

 مبشاهدة الفيديو اخلاص به 
 

جود مدونه شخصيه أو حيت *فمن املمكن ضم الفيديوهات يف حاله و 
موقع اخلاص ابلقناة مع وضع زر االشرتاك يف مكان واضح حيت يتم 
االشرتاك بكل وضوح وسهوله ،أما يف حاله عدم وجود مدونه أو موقع 
فهنا من األفضل عمل مدونه ووردبريس جماين ،فهذه اخلدمات تساعد 

 علي انتشار الفيديوهات بكل سهوله .
حاله القيام بتنزيل موضوعات هلا عالقة مبوضوع  هي خاصية تستخدم يف  

املوضوع الرئيسي    embedالفيديو مع وجود الفيديو صاحب 
 لتسهيل األمور

 
*ففي حاله استخدام الفيديوهات اليوتيوب لكي يتم االرتزاق منها ،فأنه 
من املمكن أن يدفع لكي حيصل على إعالانت تساعده يف أن يعرف ويزيد 

 حيت املشرتكني .عدد الزوار أو  



*كما يوجد أيضا مواقع خاصة لعرض خدماهتا ببيع مشاهدين للزيدة عدد 
الزوار للفيديو فمن األفضل يف هذه احلالة االنتقاء بعناية شديدة املواقع 

 اليت يتم التعامل معاها
 

* فاملنتديت تعترب من أهم وسائل التسويق وخاصة ابلفيديوهات 
ضوع معني من املمكن أرفاقها مع املنتدى الذي ،فالفيديوهات اليت هلا مو 

يتكلم يف نفس املوضوع وذلك من خالل االشرتاك يف املنتدى وضبط 
 التوقيع لوجود الرابط اخلاص ابلقناة اليوتيوب

 
*فمن املهم جدا الرد علي كل من يتفاعل مع الفيديو فهذا يشعر الزوار 

 .ابأللفةأبنه صادق والشعور 
 



 

 2019اهدات اليوتيوب جماان  يف  كيفية زيدة مش
 

زيدة مشاهدة اليوتيوب هو الذي يبحث عنه اجلميع من انشرا علي 
اليوتيوب، كيفية احلصول علي عدد كبري من الزوار واملشاهدين واملتابعني 

احملتوي  هذا اهلدف الرئيسي لكل صاحب قناة أو فيديو علي اليوتيوب، 
مشاهدات كثرية على  اجليد هو الذي سوف ميكنك احلصول على

اليوتيوب والبعد عن كل الطرق الغري صحيحة وشرعية الن هذا سوف 
يؤدي إيل إغالق  القناة ، سنقدم لكم طرق شرعية وجمانية لزيدة عدد 

 املشاهدين على اليوتيوب.
 طرق وأفكار ستمكنك من زيدة مشاهدات اليوتيوب
فيديو اخلاص بك من لو كنت ترغب يف زيدة املشاهدين على اليوتيوب لل

أجل حتصل علي ربح مادي لليوتيوب، أو من خالل التسوق للمنتجات 
اخلاص بك، أو نشر إعالانت أو أفكار سوف نساعدك ونقدم لكم افكار 

 .2019تساعدك يف زيدة املشاهدين على اليوتيوب لعام  
 توفري حمتوى جيد للمشاهد     -1



د املشاهد أن حمتوى الفيديو البد أن توفر حمتوى فيديو جيد، عندما جي
اخلاص بك جيد وشيق وجذاب سيعطى لك فرص كبرية يف زيدة عدد 
املشاهدين، واجلودة يف حمتوى الفيديو مما جتعل املشاهد حيب أن يشاهد 
الفيديو كذا مرة، والبد أن تعمل دعوة علي التواصل االجتماعي واالهل 

 دد املشاهدين.واالقارب واالصدقاء كل هذا يساعد يف تزويد ع 
 قم بتحسني قناتك    -2

جيب االهتمام بتحسني القناة بشكل عام وحتسني احملتوى مما يساعد يف 
 فرصة زيدة عدد املشاهدين.

 خطوات حتسني القناة اخلاص بك
 إنشاء رمز القناة

جيب القناة متتلك صورة جذابة تشد عني املشاهدين للقناة، وتكون صورة 
ناة من التجارة والتسوق مما يساعد للتعرف عن دقيقة لعالمة جمال الق

  x 98 98نشاط القناة بسهولة، والبد من وضع الصورة للقناة مبقياس 
 بكسيل.

 صورة القناة
الصورة اليت تظهر خلفية للقناة على اليوتيوب تسمح للمشاهد معرفة 
حمتوى القناة وجيب االهتمام مبقاطع الفيديو اليت سوف تنشر علي القناة 

 ون ذات حمتوي جيد يرغب يف املشاهدين.وتك



 وصف القناة
جيب وضع وصف جيد مقنع على القناة جيذب املشاهد مما جيعل املشاهد 
عند الرغبة للدخول للقناة وهكذا يساعد يف زيدة املشاهدين على 

 اليوتيوب.
 .إضافة روابط صفحات التواصل االجتماعي

جتماعي مما يعطي فرصة البد من إضافة رابط الصفحة على التواصل اال
وجذب الزوار للدخول على القناة وابلتايل  للظهور القناة بشكل احرتايف 

 زيدة املشاهدين على اليوتيوب.
 وضع فيديو دعائي مميز للزوار اجلدد، وفيديو مميز للمشرتكني العائدين 

من خالل اليوتيوب أن تقوم بتقسيم الزوار إيل جدد ومشرتكني وزار 
كنك اختيار الفيديوهات مميزة لتسمح املشاهدين ملشاركة عائدين، ومي

الفيديو، وأيضا ميكنك وضع فيديو مناسب خياطب زوار القناة لالشرتاك 
للقناة وضع فيديو دعائي على قناتك مما جيعل زيدة املشاهدين على 
اليوتيوب على قناتك اخلاص بك والرتدد علي القناة كثري بكل سهولة ، 

ائر للقناة يسمح للمشاهد معرفة كل ما هو جديد على ولو اشرتك الز 
 القناة.
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إمكانية وضع روابط الفيديوهات على صفحات التواصل االجتماعي هلا 
أتثري قوي وحتقق أفضل النتائج من زيدة املشاهدين أو زيدة الربح املادي 

التطبيق بذكاء وسوف تقدم أفكار رائعة يف عمل  وابخلصوص من خالل
ملخص للفيديو قبل رفع الفيديو على التواصل االجتماعي ، والرتويج 
للفيديوهات على التواصل االجتماعي مما يسهل عليك فرصة زيدة 
املشاهدين، مع إمكانية وضع روابط الفيديو مع عمل منشور نصي مع 

 ين.االشارة للحصول علي زيدة املشاهد
 اسال مجهورك عن احملتوى الذي يريدونه     -4

من األشياء الرائعة للمشاهد عندما يتم تسأل املشاهد على ماذا يريد، مث 
بعد ذلك تصنع له ما يريده مما يساعد يف بناء والء بينك وبني املشاهد، 
وأيضا جيب االهتمام بصنع حمتوى جيد الذي يريده املشاهد عن طريق 

يدة وجذابة يف الفيديوهات وسوف حتصل على أعلى جتديد أفكار جد
نسبة مشاهدة على اليوتيوب، والرتويج من خالل صفحات التواصل 
االجتماعي والرد بسرعة على التعليقات اخلاصة ابملشاهد كل هذا يساعد 

 يف زيدة نسبة املشاهدين على اليوتيوب.
 مثال



كنت قد تناولت لديك قناة عن الطبخ، ولديك صفحة فيسبوك للقناة. و 
نصائح لكل مبتدئ يف عامل الطبخ”.  10فيديو سابق يف قناتك بعنوان “

 اآلن ميكنك كتابة منشور مثل هذا يف صفحتك على فيسبوك:
نصائح لكل مبتدئ يف عامل الطبخ،  10“تناولت يف فيديو سابق يف قنايت 

من ما هي األفكار اليت تودون مين شرحها ابلتفصيل يف الفيديو التايل 
 األفكار العشرة هذه؟

 وضع العناوين الوصفية املناسبة، والوسوم الرئيسية )العالمات(    -5
يتمتع صاحب القناة مبشاهدين كثري من خالل وضع إعالن مناسب 

للقناة ووصف مناسب ومثري وجذاب للمشاهد، والعنوان القصري جدا  
كتابة الذي يظهر للمستخدم يفضل أن يكون بشكل احرتايف ، وايضا  

عالمات مناسبة على مقاطع اليوتيوب وادراجه يف التصنيف مما تساعد يف 
ظهور حمرك البحث اخلاص ابليوتيوب بكل سهولة، وابلطبع يساعد يف 

 زيدة فرصة املشاهدين.
 االهتمام بوصف الفيديو     -6

يف البعض يتجاهل وصف الفيديو علي املدونة وهذا شائع خطأ ، ولكن 
كايف بوصف الفيديو قبل النشر ألن الوصف هو مكمل جيب االهتمام ال

العنوان وهذا اليت سوف يظهر للمشاهد من خالل البحث وجيب أن 
تكون مثرية وجذاب يشاد أعني املشاهد يف البحث، وأيضا وضع روابط 



املدونة اخلاص بك يف صفحات التواصل االجتماعي مما يساعد يف زيدة 
كتابة النص يف الفيديو تساعد يف ظهور فرصة املشاهدين على اليوتيوب و 

 البحث للمشاهد.
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جيب عمل قائمة تشغيل خاص ابلفيديوهات اخلاص بك حبيث يكون 
ظهور الفيديو على التوايل ، جيب تقسيم مقاطع الفيديو على فيديوهات 

مرتبطة مبوضوع متشاهبة حىت تسهل على املشاهد الفيديو بكل سهولة أو 
مرتابط ببعض وجيب مشاركة روابط الفيديوهات على التواصل االجتماعي 

 والصفحة اخلاص بك . 
 شجع املشاهدين احلاليني على االشرتاك    -8

األشخاص الذين يشاهدون الفيديو اخلاص بك جيب االستمتاع به، 
اجلرس  Subscribe وعندما يتم االشرتاك يف القناة من خالل تفعيل 

يتم معرفة احملتوى اجلديد عندما يتم نشره صاحب القناة واملتابعة املستمرة، 
ويساعد يف جلب املشاهدين الكثري للقناة والزوار عن طريق إرسال تنبيه 
تلقائي من خالل اليوتيوب، وجيب اختاذ عبارات معربة وجيدة ومثري 
للمشاهد ومن املمكن نشر الروابط الصفحة اخلاص بك علي صفحات 

 التواصل االجتماعي مما يسهل يف جلب املشاهدين بنسبة كبرية.
  



 وضع جدول اثبت لنشر فيديوهات جديدة    -9
عند وضع جدول منظم مبواعيد نشر الفيديو للمشاهد يسهل للمشاهد 
املتابعة للقناة واالهتمام ابحملتوى اليت تقوم بنشره، وترتيب احملتوى على 

شر حمتوى جديد على االقل كل اسبوع حمركات البحث وتنظيمه، وجيب ن
مما يساعد يف االهتمام الزائد واملستمر من املشاهدين للقناة اخلاص بك 
وعندما يصبح املشاهد على يقني وأتكد بنشر حمتوى جديد مرة كل أسبوع 
مما يساعد يف زيدة املشاهدين للمتابعة املستمرة للقناة عند معرفة موعد 

 ديد.حمدد لتنزيل الفيديو اجل



 

  

 من اليوتيوب للربحنصائح  6
 

يعترب اليوتيوب يف الوقت احلايل كنز للكل يف جمتمعنا ومتعة يف نفس الوقت 
للعمل، العمل من خالل اليوتيوب لو ت استخدام اليوتيوب يف العمل 
بشكل صحيح يوفر للجميع اجلهد، واليوتيوب أفضل من الوظائف 

 ع ويساعد يف االستمتاع ابلعمل.التقليدية املعروفة ويقدم عائد رائ
معظم الناس يف اجملتمع يستخدم اليوتيوب بدون وجه استفادة أو معرفة  
كيفية العمل من خالل اليوتيوب، والبعض اآلخر يفهم أن اليوتيوب عبارة 
عن تسويق أو إعالانت وكسب ربح من علي اليوتيوب ، ولكن اليوتيوب 

تعددة من على طريق اإلنرتنت ويقدم يقدم العديد من اجملاالت الكثرية وامل
 ربح مادي.

لو قمت إبنشاء قناة من علي اليوتيوب وحققت جناح ميكن من خالهلا 
حتصل علي دخل شهري من هذا القناة، اليوتيوب افضل وسيلة للربح 

 املادي من خالل اإلنرتنت.
 



 اخرت فكرة قناة متتلك طلبا جيدا -1
تستهدف جمال حمبوب املشاهدة  من اهلدف الرئيسي لنجاح القناة أن

للجميع ، وتكون مناسبة من فئات العمر مثل االخبار والتعليم، البعض 
 خيتار جمال قناة يفضل لدى اجلماهري فرتة قليلة فقط غري حمبوب هذا اجملال

 فا البد من استهدف جمال للقناة مناسب اجلميع،   
كن من الزوار البد من أن الفيديو يكون موجود ومطلوب ألطول وقت مم

 حيت حيصل علي متابعني ومشاهدات متزايدة مع مرور الوقت.
وصف وصورة قناتك على اليوتيوب، وايضا ربطها مبواقع التواصل  -2

 االجتماعي
من األسباب اليت تساعد يف جناح القناة أن ختتار صورة ووصف جذاب 

 للقناة.
ة على حمرك لو الزائر شاهد الصورة ووصف القناة جذاب سينبه للقنا

 البحث علي اليوتيوب.
والبد من روابط التواصل االجتماعي مهمه جدا ملتابعة املشاهدين وجتديد 

 احملتوى للقناة من الروابط، وكل هذا يساعد يف جلب الزوار للقناة.
 دقيقة  15حاول أن تصنع فيديوهات اطول من   -3

فيديو مع من املعروف أن الفيديو هو االهم علي االطالق وسوف تعمل 
 وضع إعالانت وابلتايل سوف حتصل على ربح من الفيديو.



كلما زاد عدد دقائق الفيديو مع وضع أكرب عدد إعالانت تزيد فرصة 
 الربح من اليوتيوب.

زيدة  الربح من قناة  كل ما زاد فرتة الفيديو كل ما اعطي فرصة 
 اليوتيوب

 علي االطالقصورة وعنوان كل فيديو يف قناتك من أهم النقاط  -4
لو رأيت صورة جتذب أعني املشاهدين ومع الفيديو يكون ابلطبع ملفت 
االنتباه ابلطبع ها يكون يف فضول لدخول علي القناة واملشاهدة ليكون 
لديك تشوق لرتى يف داخل الفيديو وهذا هو طلبنا للحصول على ربح 

 مادي من علي اليوتيوب
بطريقة شيقة وجذابة و يلفت انتباه جيب اختيار الصورة والعنوان والفيديو 

 الزوار وسوف حتصل على ربح مادي عايل من قناة على اليوتيوب.
 الكلمات املفتاحية ووصف فيديو اليوتيوب -5
 

وحيصل علي املرات  من العوامل اليت تؤثر لرفع الفيديو على حمرك البحث 
النظر من  األويل هو السيو، ويرتكز السيو الداخلي على االنرتنت هو لفت

 خالل الرتكيز من الكلمات املفتاحية ووصف الفيديو.
لو ركزت يف اختيار الكلمة املفتاحية والوصف واحملتوى اجليد جيب 
اختيارهم بعناية شديدة علي قوة السيو الداخلي لليوتيوب، والوصف 



الداخلي للفيديو، كل هذا سوف يساعد يف زيدة الربح من خالل 
 زوار و مشاهدين ومتابعني بكل سهولة.اليوتيوب لتحصل على  

 جودة الفيديوهات املوجودة يف قناتك على اليوتيوب -6
أخر نصيحة نقدمها لكم يف الربح من اليوتيوب هو أن جيب اختيار اجلودة 
يف الفيديوهات حتتوي على حمتوى جيد يف قناتك مع وضع إعالانت جيدة 

 .يوتيوبعلى اليوتيوب لتحصلي على أعلى ربح من علي ال
 

يعتمد ترتيب الفيديو يف نتائج البحث واجلودة ولو كان لديك مستوى 
عايل يف الصوت والصورة اخلاص ابلفيديو كل هذا يكون نتائج أفضل على 
حمرك البحث للزوار لو ركزت يف اختيار الفيديو والصوت والصورة 

 والوصف اجليد كل هذا يساعد يف الربح من خالل اليوتيوب.
 

 مج صنع فيديو مع مصادر لتعلم استخدامهأفضل بران
لوكنت ترغب يف برانمج صنع الفيديو بطريقة احرتافية و تؤهلك لتعليم 

 الربانمج بصورة احرتافية.
ال تفكر كثري أنت يف املكان الصح اليت يقدم لك كل املعلومات اخلاصة 

 بربامج صنع الفيديو.
 اهم وافضل الربامج لصنع الفيديوهات  



1-ovie Maker Windows M   
من أسهل الربامج اليت تقوم بصنع الفيديو وهذا الربانمج من  •

شركة مايكروسوفت ويشمل الربانمج الكثري من اخلصائص واألدوات اليت  
 تسهل علي املستخدم انشاء فيديو جيد.

ميتاز الربانمج إبمكانية تغري يف  الصور أو اخللفيات أو املوسيقي  •
جيد يف صنع الفيديو  Windows Movie Makerفهو برانمج 

 بسهولة.
هناك العديد من االختيارات املتاحة يف الربانمج لكتابة نص على  •

 الصورة وعرض الصور.
ومن أمكانية الربانمج أن يسمح للمستخدمني حتديد بداية تشغيل  •

 املوسيقى ومىت ينتهي املوسيقي



 
 ومن استخدامات الربانمج تعديل الفيديوهات.

 مج من هذا الرابطوحتميل الربان
http://www.windows-movie-maker.org/ 

 واليك بعض املصادر العربية واألجنبية لتعلم استخدام ويندوز مويف ميكر:
http://www.windows-movie-

maker.org/tutorials.html 
https://www.youtube.com/watch?v=JNKRC

aiox4E 

http://www.windows-movie-maker.org/
http://www.windows-movie-maker.org/
http://www.windows-movie-maker.org/
http://www.windows-movie-maker.org/tutorials.html
http://www.windows-movie-maker.org/tutorials.html
https://www.youtube.com/watch?v=JNKRCaiox4E
https://www.youtube.com/watch?v=JNKRCaiox4E


https://www.youtube.com/watch?v=Wymor
3Ccelo 

https://www.youtube.com/watch?v=Wymor3Ccelo
https://www.youtube.com/watch?v=Wymor3Ccelo


2-PRO CC ADOBE PREMIERE   برانمج 
يف صنع الفيديو وهو  هذا الربانمج من أشهر الربامج استخداما       · 

من شركة أدويب  العمالقة اليت متلك برانمج فوتوشوب املشهور ابلتصميم 
 الرائع واجلذاب يف تصميم الصور بشكل حمرتف.

ويوجد العديد من املشاهري الذين يستخدمون هذا الربانمج يف       · 
 ليوتيوب والفيس وينصحون اجلميع دائما ابستخدامه.ا

وليس الربانمج جماين ويقدم نسخة جتريبية ملدة شهر وليس له       · 
 مقارنة ابلربامج األخرى من كثرة امكانيات الربانمج.



 
 ومن هنا حتميلة أو شرائه

ww.adobe.com/products/premiere.https://w
html 

 ADOBE PREMIERE PROأهم املصادر لتعلم استخدام  
CC 

https://www.adobe.com/products/premiere.html
https://www.adobe.com/products/premiere.html


-https://helpx.adobe.com/premiere
pro/tutorials.html 

101-pro-https://www.udemy.com/premiere 
https://www.youtube.com/watch?v=TACIc2

2wfyg 
https://goo.gl/7hp1jA 

3 -ADOBE PREMIERE ELEMENTS  
ضل الشركات شركة أدويب وهو من ابسط االصدار هذا الربانمج اتبع ألف

        Premiere Pro CC  Adobe  من  
 من اسهل الربامج استخداما •
 املستخدمة يف صنع الفيديو  وارخص الربامج •
 من الربامج اجليدة وله أغراض حمدودة وامكانيات ضمن برانمج •
هو من افضل   Adobe Premiere Pro CCولذلك  •

 امات.الربامج وسهلة االستخد
وهناك الكثري يستخدمون الربانمج وجيدون أبنه كايف جدا يف  •

 العمل

https://helpx.adobe.com/premiere-pro/tutorials.html
https://helpx.adobe.com/premiere-pro/tutorials.html
https://www.udemy.com/premiere-pro-101
https://www.youtube.com/watch?v=TACIc22wfyg
https://www.youtube.com/watch?v=TACIc22wfyg
https://goo.gl/7hp1jA


 
 حتميل الربانمج من هنا وشرائه

https://www.adobe.com/products/premiere
elements.html- 

 أهم مصادر تعلم واستخدام 
MIERE ELEMENTS 15 ADOBE PRE 

https://www.adobe.com/products/premiere-elements.html
https://www.adobe.com/products/premiere-elements.html


https://www.youtube.com/watch?v=CBaP_
C_1sOw 

-https://www.lynda.com/Premiere
0.html-tutorials/286-training-Elements 

-http://www.ttopsoft.com/windows
elements-premiere-software/adobe 

 Filmoraبرانمج    -4  
ويعتمد يف  يعد هذا الربانمج من اشهر الربامج يف صنع الفيديو اجملانية 

 صنع فيديو علي اليوتيوب والفيس بوك
 ويتميز أيضا الربانمج ابستخدام لوحة حتكم سهلة

 ويتمتع الربانمج مع نظام التشغيل ويندوز ويندوز ماك أيضا
ليسهل عملية احلركة يف الفيديو  Gifالفيديو امتداد  وجيب حفظ 

 4Kويساعد يف تصنيع أبعلى مستوى وجوده حىت  

https://www.youtube.com/watch?v=CBaP_C_1sOw
https://www.youtube.com/watch?v=CBaP_C_1sOw
https://www.lynda.com/Premiere-Elements-training-tutorials/286-0.html
https://www.lynda.com/Premiere-Elements-training-tutorials/286-0.html
http://www.ttopsoft.com/windows-software/adobe-premiere-elements
http://www.ttopsoft.com/windows-software/adobe-premiere-elements


 
 من هنااليكم روابط التحميل 

-https://filmora.wondershare.com/video
editor/ 

 Filmoraوإليك اهم املصادر لتعلم استخدام 

https://filmora.wondershare.com/video-editor/
https://filmora.wondershare.com/video-editor/
https://filmora.wondershare.com/video-editor/
https://filmora.wondershare.com/video-editor/


-soft.com/userhttps://www.isky
windows.html-editor-video-guide/filmora 

https://filmora.wondershare.com/guide/edit
video.html-ing 

youtube.com/watch?v=A8TdFhttps://www.
PWIwv4 

https://filmora.wondershare.com/ar/learnin
center.html-g 

5 -VSDC Free Video Editor    برانمج 
 ويعمل هو برانمج جماين وله الكثري من املميزات ومن أمهها برانمج جماين

 علي نظام ويندوز
 ويساعد هذا الربانمج يف صنع فيديو احرتايف ذات الوان جذابة ومؤثرات.

 حتميل الربانمج من هنا
-video-free-https://vsdc

editor.en.softonic.com/ 
 VSDC وإليك أهم املصادر لتعلم استخدام  

https://www.iskysoft.com/user-guide/filmora-video-editor-windows.html
https://www.iskysoft.com/user-guide/filmora-video-editor-windows.html
https://filmora.wondershare.com/guide/editing-video.html
https://filmora.wondershare.com/guide/editing-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=A8TdFPWIwv4
https://www.youtube.com/watch?v=A8TdFPWIwv4
https://filmora.wondershare.com/ar/learning-center.html
https://filmora.wondershare.com/ar/learning-center.html
https://vsdc-free-video-editor.en.softonic.com/
https://vsdc-free-video-editor.en.softonic.com/
https://vsdc-free-video-editor.en.softonic.com/
https://vsdc-free-video-editor.en.softonic.com/


https://www.youtube.com/watch?v=fu_V_B
jYMhY 

https://www.youtube.com/watch?v=4YxHT
uUnRkA 

https://www.youtube.com/watch?v=ryD1Q
N3dfaM 

https://www.youtube.com/watch?v=dUBZd
sL4Ofk 

6 -Camtasia Studio   برانمج 
 يعمل هذا الربانمج يف تسجيل من على شاشة الكمبيوتر ويساعد املدرسني

 يف شرح دروس أون الين وتقدمي شروحات تعليمية.
وال لديك قناة على اليوتيوب تقدم فيديوهات تعليمية يف هذه احلالة 

يساعدك يف تسجيل الشرح على  Camtasia Studioبرانمج 
 أكمل وجه من على الكمبيوتر

أبن له العديد من األدوات اليت  Camtasia Studioوميتاز برانمج 
 دمي التسجيلتساعدك يف تق
امكانية التعديل يف التسجيل  Camtasia Studioويقدم برانمج 

 والفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=fu_V_BjYMhY
https://www.youtube.com/watch?v=fu_V_BjYMhY
https://www.youtube.com/watch?v=4YxHTuUnRkA
https://www.youtube.com/watch?v=4YxHTuUnRkA
https://www.youtube.com/watch?v=ryD1QN3dfaM
https://www.youtube.com/watch?v=ryD1QN3dfaM
https://www.youtube.com/watch?v=dUBZdsL4Ofk
https://www.youtube.com/watch?v=dUBZdsL4Ofk


 dragأبنه حيتوي على خاصية  Camtasia Studioميتاز برانمج 
and drop  السحب واإلدراج ويسهل يف عملية  اليت تعمل على

 التعديل يف الفيديو وسحب عنصر وإدراجه يف التسجيل.
 يف وسط اليوتيوب ستخدام  وهذا الربانمج شائع اال

 وهذا الربانمج ليس جماين ولكنه يسمح بنسخة جتريبية متاحة ملدة شهر
 ولتحميل النسخة من هنا

-https://www.techsmith.com/video
editor.html 

  studiocamtasiaوإليك أهم املصادر لتعلم استخدام 

https://www.techsmith.com/video-editor.html
https://www.techsmith.com/video-editor.html


-https://www.techsmith.com/tutorial
camtasia.html 

https://tutorials.ischool.utexas.edu/index.ph
/Using_Camtasia_Studio_4.01p 

Camtasia-http://www.wikihow.com/Use 
https://www.youtube.com/watch?v=mH1m

dGhjqls 
https://www.youtube.com/watch?v=4CIBY

s-UfiF 
https://www.traidnt.net/vb/traidnt2418472 

 2019أفضل قنوات اليوتيوب العربية لعام    
نكبوتية ويستخدم يعد اليوتيوب من أكرب منصة يف النت على الشبكة الع

اليوتيوب يف مشاهدة ورفع الفيديو ومقاطع مرئية وتقدم احلث احلي مع  
 1,9إمكانية تعليق املستخدم علي البث، ووصل عدد مستخدميه ختطي 

مليون صانع احملتوى  50مليار زائر أو مستخدم يف الشهر ويشمل أيضا 
نوات تعليمية، يف اليوتيوب ويوجد يف اليوتيوب العديد من اجملاالت من ق

إخبارية، ثقافية، ترفيهية، اإلذاعات، والبث احلي، والعلمية والتارخيية كل 
هذا سيوفره لكم من خالل قنوات اليوتيوب وابلرغم من تعدد القنوات أال 

https://www.techsmith.com/tutorial-camtasia.html
https://www.techsmith.com/tutorial-camtasia.html
https://tutorials.ischool.utexas.edu/index.php/Using_Camtasia_Studio_4.01
https://tutorials.ischool.utexas.edu/index.php/Using_Camtasia_Studio_4.01
http://www.wikihow.com/Use-Camtasia
https://www.youtube.com/watch?v=mH1mdGhjqls
https://www.youtube.com/watch?v=mH1mdGhjqls
https://www.youtube.com/watch?v=4CIBYUfiF-s
https://www.youtube.com/watch?v=4CIBYUfiF-s
https://www.traidnt.net/vb/traidnt2418472


هناك جمموعة من العوامل مشرتكة ساعدت وأدت إيل النجاح الباهر الذي 
ماهريي ونقدم لكم يف هذا قدمه اليوتيوب وحصوله على إقبال كثري من اجل

 املقال أفضل قنوات اليوتيوب.



 

 2019أفضل قنوات اليوتيوب العربية لعام 
 

 أوال افضل قنوات اليوتيوب العربية التعليمية والثقافية
1-       AJكربيت + 
 متتلك قناة كربيت مليون متابع أو مشرتك •
 2014ت انشاء قناة كربيت يف   •
الربامج احليوية والشبابية منها  تقدم قناة كربيت الكثري من •

 السياسة، واالجتماع، والعلوم
 السياسة مثل السليط اإلخباري •
 واالجتماع مثل سفرطاس •
 العلوم مثل الدحيح و االسبتالية •
 الذي خياطب هذا القناة فئة كبرية من الشباب •
واللغة املستخدمة يف القناة: هي لغة مبسطة وسهلة للتثقيف  •

 جتماعي والسياسيالعلمي والتوعية واال



 
 ومن أمثلة القناة

الدحيح يعد من خالل الشاب أمحد غندور خريج من اجلامعة االمريكية  
 كلية علوم

احملتوى املقدم للقناة من خالل الشاب أمحد الغندور هو أن يقدم الربانمج 
اخلاص بشكل مستقل حيت ت التعاقد مع اجلزيرة العربية وأصبحت ضمن 

 جمموعة براجمها.
            ابط القناة  ر 

-https://www.youtube.com/channel/UC
4KnPMmZzwAzW7SbVATUZQ 

 أسباب جناح قناة كربيت
االهتمام دائما بشكل ملحوظ يف جودة احملتوى املقدم من هذا  •

 القناة من حيث.

https://www.youtube.com/channel/UC-4KnPMmZzwAzW7SbVATUZQ
https://www.youtube.com/channel/UC-4KnPMmZzwAzW7SbVATUZQ


متاز تقوم القناة فنيني حمرتفني يف التصوير طاقم كبري التصوير امل •
 لتصوير احللقات بشكل جيد مما ساعد يف جناح القناة.

 , مصمم موشن جرافيك حمرتف •
 مقدمات الربامج و مقاطع اإلنفوجرافيك من على أعلي مستوي •
تشتهر القناة جبودهتا يف تقدمي احملتوى بتنوع من فكاهي ترفيهي  •

 وعلمي
 يف نشر احملتوىاالنتظام  

تلتزم قناة الكربيت جبدول منظم يف نشر احللقات مما حيبب اجلمهور للقناة 
 واملتابعة املستمرة

 دعوة للتفاعل
حتبب هذا القناة جلمهورها ابلتفاعل واملشاركة والنقاشات الدائرة على 

 منصة قناة كربيت، احملتوى تفاعلي ومشاركة وتشجيع.
 أشهر أصحاب قنوات عربية.تتم قناة كربيت التعاقد مع  

 American English  قناة     -2
تقدم هذه القناة تعليم لغة إجنليزية على االنرتنت ابلطبع جماان وتقدمه 

 بشكل مبسط
إبراهيم عادل يعمل يف التدريس اللغة اإلجنليزية  مالك هذه القناة األستاذ 

 عاما.  12من حوايل  



 القناة  من أهداف ابراهيم عادل يف تقدمي حمتوى
 تبسيط قواعد اللغة      ·  
 تيسر وسهولة الفهم إلعطاء فرص للعمل والدراسة      ·  
تساعد القناة ا ويقدم استاذ ابراهيم قواعد اللغة اإلجنليزية بشكل       · 

 مبسط يف قناهتا للمبتدئني يف اللغة االجنليزية واحملادثة
مليون  56هذا القناة  يبلغ املستخدمني و املتابع واملشاهدين       · 

 مشاهدة
 وحتصل على مليون مشرتك أكثر من العام املاضي      ·  
 2018وأنشأت هذه القناة يف عام        ·  

 
 رابط القناة.

https://www.youtube.com/channel/UCHrD
DBcA4qdeQc1BbpG6EPq 

 American Englishأسباب جناح قناة 

https://www.youtube.com/channel/UCHrD4qdeQc1BbpG6EPqDBcA
https://www.youtube.com/channel/UCHrD4qdeQc1BbpG6EPqDBcA


 تبسيط املعلومة  
يستهدف ابراهيم يف القناة أسلوب مبسط يف الشرح للمبتدئني يف اللغة 
ويعتمد على األسلوب السلس واستعمال اللغة العربية العامية يف الشرح 

 مما يساعد يف تبسيط املعلومة والفهم واالستيعاب.
 احملتوى املنظم

منهجا منظم لتعليم اللغة اإلجنليزية مما يوفر للمتابعني  القناة يقدم صاحب 
وقت وجهد ملحوظ ، لرسم الطريق للمحبني تعليم اللغة اإلجنليزية من 

 الصفر حيت االحرتاف.
 احملتوى القيم

قيم وقوي ويعطي موضوعات مهمة يف اللغة اإلجنليزية يف اقصى وقت 
 ملقاطع الفيديو دقيقة للواحد.

 اجييكولوجي   Egychologyة  قنا    -3
تقدم القناة جمموعة فلسفية وعلمية التارخيية بشكل سهل وممتع  •

 وجذاب
الذي يقدم حلقات القناة أمحد املعرفة ويقدم نصائح الفلسفية  •

 ممزوجة بشكل فكاهي ترفيهي و شبايب
 عدد املتابعني للقناة عشرين مليون مشاهدة •
 2011ت إنشاءه هذه القناة عام   •



 
 القناةرابط  

https://www.youtube.com/user/TheAsead/ 
 أسباب جناح قناة اجييكولوجي  
يقدم امحد مسري احملتوى ابللغة البسيطة قريب األذهان مما يساعد  •

 املستخدمني ملشاهدة حلقات القناة ومصطلحات عربية واإلجنليزية.
 ى اجليداحملتو 
تقدم مواضيع شيقة ومتقدمة وكل احللقات املدعمة مبصادر خاصة  •

 ودائما حتقق من دقة املعلومة الواردة. 
 االنتظام يف النشر

تقوم بتقدمي حلقة جديدة كل أسبوعني مما جتعل املتابعني يف ترقب   •
 كل حلقات جديدة.

 Nafhamقناة  نفهم    -4 •

https://www.youtube.com/user/TheAsead/
https://www.youtube.com/user/TheAsead/
https://www.youtube.com/user/TheAsead/


الشرح لكافة الربامج  تقدم هذا القناة الشرح املبسط والسهل يف •
التعليمية العربية يف الكثري يف بالد الدول العربية مثل مصر والكويت 

 وسوري واجلزائر وتقدمي املواد العلمية والنظرية
وتقدمي احملتوي التعليمي لكل املستويت الدراسية من املرحلة  •

 االبتدائية ايل املرحلة الثانوية.
 ةمليون املشاهد  103عدد املتابعني   •
 630عدد املشرتكني   •
 2012ت انشائه القناة يف عام   •

 
 رابط القناة

https://www.youtube.com/user/NafhamEdu
cation 

 أسباب جناح قناة نفهم  
 احملتوى املتخصص

https://www.youtube.com/user/NafhamEducation
https://www.youtube.com/user/NafhamEducation


راسية القناة يف تبسيط عملية شرح املناهج الد متخصصة هذا  •
 ومناسبة للطلبة واملعلمني وأولياء األمور. 

 احملتوى التفاعلي
تقدم تفاعل للطالب من مكافآت ومسابقات مما تساعد يف حتفيز  •

الطالب على املشاركة والتفاعل يف احملتوى املقدم، وإاتحة فرص للجميع 
 بشرح الدروس وجوائز قيمة كل هناية شهر.

 التعاون مع شركات الكربى
 قناة نفهم مع اكرب الشركات مثل شركة ريكسوان وتتعاون  •

Baidu  واالكثر من شركات التسويق للرتويج 
 حمتوى متعلق أبمور التعليم

تقدم احملتوى التعليمي بنفسه وحلقات يف مهارات التعليم وتقدم  •
 العديد من الطرق الفعالة للمذاكرة واختيار ختصصات يف التعليم يف العايل.

 عنياالستعانة ابملتطو  •
وتستعني مبتطوعني يف شرح املناهج الدراسية من خالل مقاطع  •

 فيديو أون الين اليت تساعد يف تبسيط الشرح وتوصيل املعلومة.
تتعاقد قناة نفهم مع املنصات التدوينية  التسويق ابلعمولة  •

 املشهورة وحتصل علي اقبال كبري متزايد يف اليوتيوب
 عمل اعالانت مدفوعة



عدد كبري من االعالانت املدفوعة يف حمرك تشمل قناة نفهم  •
 البحث

 وورش عمل تساعد يف العملية التعليمية
 أكادميية التحريرقناة     -5
هي قناة تعليمية أو مؤسسة تعليمية غري قابلة للربح وتقدم احملتوى  •

املناهج التعليمية بطريقة مبسطة وحمفزة ألذهان الطالب، وتقدم االكادميية 
عملية التعليمية وبني التعليم النظامي واليت يقدم املناهج فكرة الدمج يف ال

معلمني من مؤسسة تعليمية ومن أهداف القناة األساليب واالبتكار 
 واملرونة يف املناهج التعليمية عن طريق االنرتنت.

هدف القناة، هو توفري الدروس اخلصوصية واجلودة يف األداء   •
 وتفاعلية ويوفرون خدمات كثرية للطالب

 مليون مشاهدة  21دد مشاهدين القناة تصل إيل  ع  •
 وربع مليون مشرتك هلذا القناة •

 



 رابط القناة
 

https://www.youtube.com/user/tahriracade
my 

 أسباب جناح قناة أكادميية التحرير
 احملتوى القيم و املبّسط

كادميية التحرير يف تقدمي شرح املناهج التعليمية هتدف قناة أ •
بشكل سهل ومبسط وبطريقة سلسة مما تساعد يف جذب الطالب 

 واملعلمني يف التفاعل 
وقناة التحرير تقدم نفس احملتوى يف قناة نفهم من مهارات  •

 ونصائح
 احملتوى العلمي املمّيز

حرير مقاطع  تشمل املناهج التعليمية وتقدم أيضا قناة أكادميية الت •
فيديو خاصة ابلفيزيء والكيمياء واالقتصاد والفلك، كل هذه احملتويت 

 تساعد يف جذب اجلماهري عن القنوات األخرى املختلفة.
 ترويج املنّصات للقناة

https://www.youtube.com/user/tahriracademy
https://www.youtube.com/user/tahriracademy


تعد قناة أكادميية التحرير العديد من املنصات وقوائم من القنوات  •
ن علي أعلي املستوي يف املفيدة واجلذابة للطالب واملعلمني وذات جودة م

 هذه القناة.
وتقدم  مشاركات املتابعني للقناة احللقات يف املناهج التعليمية  •

 احملتوي بشكل مبسط وسهل.
 أفضل قنوات اليوتيوب العربية الرتفيهية

1-  fouseyTUBE 
مالك هذه القناة: شاب من أمريكية من أصل فلسطيين وامسه  •

 يوسف صاحل
 متنوع من ترفيهي وريضيتقدم هذه القناة حمتوى   •
 اللغة املستخدمة يف القناة: اللغة االجنليزية •
وت أيضا تصنيفها من أشهر القنوات العربية من الرغم من جنسية  •

 صاحب القناة
 عدد املتابعني أو املشاهدين تصل أيل مليار •
 وماليني من املشرتكني يف القناة •



 
 رابط القناة

https://www.youtube.com/user/fouseyTUB
E/featured 
 fouseyTUBEأسباب جناح قناة  

 احملتوى الرتفيهي والفكاهي
يقدم يوسف صاحل حمتوى ترفيهي من مقاطع فيديو ومقالب  •

وجتارب ترفيهية و فلوجز الشخصية وأيضا تقدمي مقاطع حتفيزية للنجاح 
والعادات السلبية وكيفية التخلص من هذا العادات وتساعد يف  والتميز

 بناء العادات االجيابية
 تفاعل اجلمهور

يسبب احملتوى يف تفاعل من اجلمهور بشكل ملحوظ وت  •
 مشاركتها عل منصات التواصل من خالل االنرتنت والصفحات الكربى.

 Noor Stars قناة  -2

https://www.youtube.com/user/fouseyTUBE/featured
https://www.youtube.com/user/fouseyTUBE/featured


ونشأت يف سوري   العراق  هذا القناة مالك فتاة عراقية ولدت يف •
 وهي مقيمة اآلن يف الواليت املتحدة

احملتوى املقدم من هذا القناة مقاطع فيديو متنوعة عن كيفية  •
استخدام املساحيق التجميليه، وتقدم ايضا مقاطع فيديو كثرية يف 
الكوميدي والرتفيهي وتقدم نور مقاطع فيديو عن حياهتا يف املدرسة واحلياة 

 ومغامراهتا مع أخوها  يف امريكا
 وأتخذ املرتبة األوىل من اكثر القنوات األخرى العربية •
عدد املشاهدين واملتابعني واملشرتكني أكثر من القنوات العربية  •

 األخرى
 YouTube  متت دعوة نور صاحبة القناة يف مقطع  •

Rewind    من أكرب شخصية يف العامل العريب  300لتكون من ضمن 
 وحيدة يف هذا العمل  وكانت شخصية عربية •
 عدد املشاهدين واملتابعني يف قناة نور حتصل على أكثر من مليار •
 ويصل املشرتكني يف القناة أيل وأربعني مليون مشرتك يف قناة نور •
 يف شهر أبريل  2014إنشاء القناة يف عام   •



 
 رابط القناة

https://www.youtube.com/channel/UChOP
w-uWLVi5uO53mSBX-yo 

 Noor Starsأسباب جناح قناة 
 االستهداف

استهداف فتيات من اجلنسيات العربية واجلنسيات االجنبية،  •
ويقومون بتشكيل شرحية كبرية من متابع اليوتيوب وانتشرت بشكل 

 ملحوظ جدا يف اليوتيوب.
 احملتوي

ليت تقدمه القناة حمتوي ترفيهي ومواقف وترفيهي احملتوى ا •
وهذا احملتوي من أكثر احملبوب واالكثر  وكوميدي وشيق مثل الفلوجز 

 انتشار.

https://www.youtube.com/channel/UChOPyo-uWLVi5uO53mSBX-w
https://www.youtube.com/channel/UChOPyo-uWLVi5uO53mSBX-w


تقدم حمتوى من مقالب وترفيهي وكوميدي وهذا احملتوي ساعد يف  •
 جناح القناة

 صاحبة القناة ذات شخصية فعالة ومبادرة. •
ا تساعد يف مبادرة الشباب ومما يقدم صاحبة القناة فعالية عاملية مم •

أدي للمساعدة يف الشهرة واإلقبال املتزايد من متابعني واملشرتكني يف قناة 
 نور.  

 Hayla TVقناة   -3
صاحبة هذا القناة هيال غزال املدونة وتعمل انشطة سورية ذات  •

 وعشرين عاما احلادي  
لعناية تقدم حمتوي عن النساء والتجميل والعناية ابجللد والبشرة وا •

 الشخصية وتشمل مقاطع فيديو ترفيهية والقصص واملقالب
اليت قامت بتقدميه  Women@googleمن أشهرها فعالية  •

يف املؤمترات العاملية وكانت هذه املؤمترات تتحدث عن أمهية دور املرأة يف 
 العامل وتقدم أيضا سوق العمل يف الشرق االوسط.

 تصل إيل اكثر من ستة مالينيعدد املشاركني واملتابعني يف القناة   •
 2013إنشائه يف عام   •
 حصلت علي مشاهدات أو متابعني القناة إىل مليار •



 
 رابط القناة

https://www.youtube.com/user/HaylaTV 
 Hayla TVأسباب جناح قناة  

  
 االستهداف

ها اجلودة اليت هتم النساء من عناية تقدم هيال يف القناة وهدف •
 الشخصية والنصائح والتجميل اليت تستهدفها النساء من خالل قناة هيال.

 MrMrSnB2       قناة       -   4
هي قناة تقدم حمتوي كوميدي اليت يقوم عليها جمموعة شباب من  •

 السعودية، حسن العمران
وحتديت  تقدم حمتوي عبارة عن مقاطع فيديو ترفيهية ومقالب •

 وغريها من الكثري
 مليون  500عدد املشاهدين للقناة تصل إيل اكثر من   •

https://www.youtube.com/user/HaylaTV


 ونصف مليون مشرتك ومتابع 5ومشاهدة للقناة تصل إيل   •
 2012ت انشاء هذه القناة يف عام  •

 
 MrMrSnB2أسباب جناح قناة 

 احملتوى الفكاهي اليت تقدمه القناة أدي إيل جناح القناة •
تباه من مشاهدين القناة وتتميز القناة خبفة تفاعل تثري وجذاب االن •

 الظل واالبتكار واملرونة
دائما القناة تقدم أفكار جديدة ومتنوعة مما أدى إىل جناح هذه  •

 القناة
 احملتوي الرتفيهي

تساعد هذه القناة يف جذاب الشباب من تقدمي حمتواها الرتفيهي   •
 والكوميدي والفكاهي اليت يتمتع منها الكثري.

 يالشهرة ه



مشاركة من الفعاليات واملبادرات النسائية احمللية والعاملية، وأيضا  •
 مشاركة يف اإلعالانت على منصات التواصل والتلفاز

ت تزايد واإلقبال واملتابعة لقناة هيال من خالل احلمالت  •
 االعالنية.

 تطور جودة احملتوى
 مع تزايد اإلقبال للقناة ساعدت يف تطوير وجودة احللقات اليت  •

 تقوم بتقدميه يف القناة.
 رابط القناة

   https://www.youtube.com/user/MrMrSnB2 
 
 MjrmGames قناة -5
 صاحب القناة شاب سعودي رين •
 حمتوى القناة ترفيهي وقصص ومقالب ومعلومات ممتعة وشيقة •
 دعدد املشاهدين نصف مليار مشاه •
 واملشرتكني يف القناة نصف مليون مشرتك •
 2012وت إنشاء القناة يف عام   •

https://www.youtube.com/user/MrMrSnB2


 
 رابط القناة

         
 

https://www.youtube.com/user/MrRoroxge
mz/featured 

 MjrmGamesأسباب جناح قناة 
 جذاب مما إدي إيل جناح القناةتقدم حمتوي مسلي وممتع و  •
ومقاطع تعليمية مسلية وقصرية وحتتوي  رين حمتوى ترفيهي  يقدم  •

 .علي معلومات اندرة مما ساعد يف جناح القناة بسهولة
 جمموعة أخرى من قنوات يوتيوب مفيدة وتستحق وقتك

 Nat Geo Abu Dhabiقناة انشيوانل جيوغرافيك أبو ظيب   -1
رافيك أبو ظيب هي قناة أساسية يف عرض قناة انشيوانل جيوغ  •

 األفالم يف قوالب جذابة ومشوقة وممتعة وتقوم بعرضها ابللغة العربية

https://www.youtube.com/user/MrRoroxgemz/featured
https://www.youtube.com/user/MrRoroxgemz/featured


ت انطالق قناة انشيوانل جيوجرافيك على القمر الصناعي انيل  •
 2009سات يف عام  

أصبحت قناة انشيوانل من أفضل القنوات العربية اليت تعرض  •
 لربية والتكنولوجية والسفربرامج تليفزيونية عن احلياة ا

 على اليوتيوب  2011ت إنشاء القناة يف عام   •

 
 رابط القناة

https://www.youtube.com/user/natgeoabud
habime 

 قناة دروس أون الين  -1
وتعليم اللغة االجنليزية  هتتم قناة دروس اون الين يف تقدمي تعليم اجلرافيك

بشرح مبسط وسهل مما يسهل علي املشاهد سهولة التعليم وتقدم أيضا 
 النصائح اهلامة يف جماالت متعددة ونصائح لكيفية تعليم أي شيء

https://www.youtube.com/user/natgeoabudhabime
https://www.youtube.com/user/natgeoabudhabime


 
 رابط القناة

nhttps://www.youtube.com/user/DroosOnli
e4u/ 

 El Zero Web Schoolقناة الزيرو ويب سكول   -2
قناة الزيرو مشهور ابلزيرو هي قناة عربية تقدم حمتوى تعليمي يف  •

 التقنية والعديد من الربجمة ويقوم ابلشرح يف هذه القناة أسامة الزيرو.

 
 رابط هذه القناة

https://www.youtube.com/user/DroosOnline4u/
https://www.youtube.com/user/DroosOnline4u/
https://www.youtube.com/user/DroosOnline4u/
https://www.youtube.com/user/DroosOnline4u/


https://www.youtube.com/user/OsamaElzer
o/featured 

  bicTed Araقناة   -3
حمتوى تيد مرتجم ابلعريب ومقاطع  Ted Arabic تقدم قناة  •

 فيديو تعليمية وتثقيفية مفيدة وقصرية
هتتم تقدم افكار كثرية متنوعة تستحق االنتشار  Ted و مؤسسة  •

 بني الناس، وتساعد يف تنظيم مؤمترات ولقاءات حول العامل
 Tedمقاطع فيديو ل  Ted Arabicتقدم قناة تقدم قناة  •

lkTa مرتمجة إيل اللغة العربية 

 
 رابط القناة

-https://www.youtube.com/channel/UCxeU
vmfp48tZptOQ7Fcf7Q/ 

  

https://www.youtube.com/channel/UCxeU-vmfp48tZptOQ7Fcf7Q/
https://www.youtube.com/channel/UCxeU-vmfp48tZptOQ7Fcf7Q/
https://www.youtube.com/channel/UCxeU-vmfp48tZptOQ7Fcf7Q/
https://www.youtube.com/channel/UCxeU-vmfp48tZptOQ7Fcf7Q/


 Omar Abdel Rahimقناة عمر عبد الرحيم   -4
اللغة االجنليزية تقدم قناة عمر عبد الرحيم فيديوهات يف تعليم  •

واالزمنة وتصحيح نطق اللغة بسهولة وايضا تقدم شرح مبسط يف القواعد 
يف اللغة اإلجنليزية مما إدي إيل جناح قناة عمر عبد الرحيم يف تعليم 

 اإلجنليزي بطريقة مبسطة وسهلة.

 
 رابط القناة

https://www.youtube.com/channel/UCxmE
EGYXJkgJJO12nJhXl5g 

  
 هذه القائمة اليت تضم أشهر قنوات اليوتيوب العربية لغرضني:قدمنا  

 الغرض األول
نسهل علي حميب اليوتيوب  ومستخدمني اليوتيوب معرفة أشهر وأفضل 

 القنوات العربية واالستفادة من هذه القنوات



 الغرض الثاين
تقدمي لكم مناذج حية يف انشاء قناة علي اليوتيوب للشباب للمستخدمني 

ب وتقدمي أيضا أسباب جناح القنوات وعدد املشرتكني واملستخدمني اليوتيو 
 واملتابعني للقنوات واالستفادة من هذه القنوات العربية.

 أشهر قنوات اليوتيوب العاملية  
اليوتيوب يعترب من أشهر منصة شبكة ويب ومن أهم أدائه مشاركة 

يقدم البث الفيديوهات ورفع التسجيالت على األجهزة املختلفة، وأيضا 
واملشاركة مع امكانية التعليق علي البث من قبل  Liveاملباشر احلي 

املشاهدين أو املستخدمني اليوتيوب ويسهل اليوتيوب العديد من 
 اإلمكانيات للمستخدمني أو املشاهدين.

هو من أكثر املواقع الشعبية يف العامل بعد  You Tubeويعد اليوتيوب 
 .Googleوجوجل    Facebookفيس بوك  

ويعد اليوتيوب من االستفتاءات العاملية املتزايدة يف العامل وأرابح هائلة من 
اليوتيوب، وذلك من زيدة الزوار واالنتاج احملتوى واملواد اليت سوف يقوم 
بعرضه، مما يتيح للمشاهدين واجلماهري املشاهدة والتعليق علي هذا 

قناة اليوتيوب مقابل  احملتوي، ويف النهاية يقدم مكسب للمدون من على
املشاهدة بكل سهولة، وكلما زاده عدد املشاهدة من اجلماهري كلما زادت 

 فرصة الربح من على اليوتيوب.



قنوات على اليوتيوب حاصلني علي اكثر املشاهدين  10نقدم لكم أشهر 
القنوات اليت  10وزيدة املقابل املادي اليت حتصل عليه كل قناة من 

 نقدمها لكم.
 قنوات(  10ر قنوات اليوتيوب العاملية )قائمة من  أشه

        PewDiePie    قناة  -1
 Felixصاحب هذه القناة امسه فليكس كجيلربج       · 

Kjellberg    عام.  28، جنسيته سويدي، يبلغ من العمر 
مليون  84عدد متابعني وزوار ومشاهدين هذه القناة يبلغ حوايل       · 

 متابع للقناة.
 Video Gamesتقدم لنا القناة أو احملتوى هو ألعاب فيديو      · 

 خمتلفة.
 احملتوي الكوميدي   -أساس حمتوى القناة:      ·  
 اللغة اإلجنليزية  -اللغة املستخدمة يف القناة:      ·  
 مليون دوالر أمريكي. 12هو    -الربح السنوي اليت حتقق القناة:      ·  



 
 رابط القناة

https://www.youtube.com/user/PewDiePie 
 Series-Tقناة  -2
 Limited    Super Cassettesصاحب هذه القناة شركة   • 

Industries Private    وهي شركة إنتاج موسيقي وشركة افالم يف
Bollywood  هندية اجلنسية. ، وهي شركة 

https://www.youtube.com/user/PewDiePie


مليون متابع أو مشرتك  84 وزوار هذه القناة يبلغ حوايل عدد متابعني  • 
 للقناة.

تقدم لنا القناة أو احملتوى املقدم هو إنتاج موسيقي تصويرية وأفالم هي   • 
 اليت تقوم إبنتاجها.

 موسيقى تصويرية  -أساس حمتوى القناة:  •  
 اللغة اهلندية  -اللغة املستخدمة يف القناة:  •  
 .مليون دوالر أمريكي  100هو    -اليت حتقق القناة:الربح السنوي    •  



 
 رابط القناة

https://www.youtube.com/user/tseries 
 Canal KondZilla قناة  -3

صاحب هذا القناة هو املخرج ومنتج األغاين واملدون الربازيلي 
Konrad Cunha  Dante  

https://www.youtube.com/user/tseries


مليون متابع أو  46متابعني وزوار هذه القناة يبلغ حوايل عدد  •
 مشرتك للقناة.

 تقدم لنا القناة أو احملتوى املقدم هو إنتاج فيديوهات موسيقية  •  
 موسيقي اإللكرتونية  -أساس حمتوى القناة:  •  
 اللغة الربتغالية  -اللغة املستخدمة يف القناة:  •  
 مليون دوالر أمريكي. 24هو    -ة:الربح السنوي اليت حتقق القنا  •  

 
 رابط القناة



https://www.youtube.com/user/CanalKond
Zilla 

 Justin Bieber قناة  -4
صاحب هذه القناة هو املشهور العاملي املغين جاستني بيرب بدأ       · 

 وبدء مشوار الغناء يف الثانية عشر من عمره.  2007أعمال غناءه يف عام  
ذه القناة مقاطع فيديو من عمله واألغاين اليت قدمها، تشمل ه      · 

 ويقدم بث مباشر من احلفالت اليت قدمها يف البالد املختلفة.
شاهد أو  Followers : 43عدد زوار أو متابعني القناة:       · 

 متابع.
 احملتوي اليت تقدمه القناة: موسيقى       ·  
 جنليزيةلغة القناة املستخدمة: هي لغة اإل      ·  
مليون دوالر  23.5االيراد السنوي أو الربح للقناة: يصل إيل       · 

 أمريكي



 
 رابط القناة

https://www.youtube.com/user/kidrauhl 
 MinutCraftsقناة  -5

جمموعة من الشباب هم الذين يقدمون جمموعة من فيديوهات       · 
 مفيدة.

 هد أو متابع.مشا  48عدد زوار او متابعني القناة    •  
 احملتوى املقدم من خالل هذه القناة هي •

وصفات طبخ، نصائح صحية، مقاطع فيديو مفيدة، وصفات للعناية 
 ابجلسم ، وصفات إصالح التالف

 .Life Styleاحملتوي اليت تقدمه القناة:    •  



 لغة القناة املستخدمة: هي لغة اإلجنليزية  •  
 مليون دوالر أمريكي  20 يصل إيل    االيراد السنوي أو الربح للقناة:  •  

 
 رابط القناة

-https://www.youtube.com/channel/UC295
Dw_tDNtZXFeAPAW6Aw 

  -Dude Perfect6قناة   

https://www.youtube.com/channel/UC295-Dw_tDNtZXFeAPAW6Aw
https://www.youtube.com/channel/UC295-Dw_tDNtZXFeAPAW6Aw


يت صاحب هذه القناة جمموعة من شباب املغامرون من الوال      · 
 املتحدة أبمسائهم.

 كوري كرتون، كويب كرتون، واتيلر توين، كودي جونز      ·  
هذه الشباب حتمل أرقام قياسية من موسوعة جينز وتقدم العاب       · 

 خطرية.
 مليون مشرتك.  38عدد املتابعني هلذه القناة        ·  
 احملتوى املقدم من خالل هذه القناة هي      ·  
طبخ، نصائح صحية، مقاطع فيديو مفيدة، وصفات  وصفات      · 

 للعناية ابجلسم، وصفات إصالح التالف
احملتوي اليت تقدمه القناة: تقدم لنا هذا القناة حمتوى ذات تنوع من   • 

 العاب ذات إثره والعاب ريضة خطرية، ومقاطع فيديو تعبريها مغامرات .
 مغامرات -احملتوى املقدم:      ·  
 قناة املستخدمة: هي لغة اإلجنليزيةلغة ال  •  

مليون دوالر  18.5االيراد السنوي أو الربح للقناة: يصل إيل   • 
 أمريكي.



 
  رابط القناة  

  https://www.youtube.com/user/corycotton 
   wweقناة                -7

 هي شركة أمريكية لوسائل اإلعالم والرتفيه  -ة:صاحب هذا القنا
  World Wrestling Entertainment   هي اليت تشتهر

بلعبة املصارعة احلرة وتشمل اإلنتاج السينمائي، والعقارات وأتخذ املقام 
 األول يف لعبة املصارعة.

https://www.youtube.com/user/corycotton


 مشاهد أو متابع.  39• عدد زوار او متابعني القناة  
 ه القناة هي مقاطع فيديو للمصارعة احلرة.احملتوى املقدم من خالل هذ

 • احملتوي اليت تقدمه القناة: أشياء ترفيهية.
 • لغة القناة املستخدمة: هي لغة اإلجنليزية

 مليون دوالر أمريكي  37.7• االيراد السنوي أو الربح للقناة: يصل إيل  

 
 رابط القناة



https://www.youtube.com/user/WWEFanN
ation 

 SET Indiaقناة                -8
 Sony هي اتبعة لشركة امسها  -مالك هذه القناة: •

Pictures Networks India 
 هي قناة تلفزيونية تقدم األقمار الصناعية. •

 شاهد أو متابع للقناة.41• عدد زوار او متابعني القناة  
احملتوى املقدم من خالل هذا القناة هي أوال تعمل على مدار اليوم  •

تقدم حمتوى خمتلف وت إطالقها من خالل اليوتيوب، وتقدم ساعة و  24
 . 1995األقمار الصناعية يف عام  

 • احملتوي اليت تقدمه القناة: ترفيهي.
 • لغة القناة املستخدمة: هي لغة اهلندية

 مليون دوالر أمريكي  19.5• االيراد السنوي أو الربح للقناة: يصل إيل  



 
 رابط القناة

https://www.youtube.com/user/setindia 
 Ed Sheeranقناة                -9
صاحب القناة هو من أشهر املوسيقار ايران، و تربعات ومن  •

 أشهر ما كسبه هو حب اجلمهور له.
 مشاهد أو زائر أو متابع.  36• عدد زوار أو متابعني القناة  

قدم من خالل هذه القناة هي مقاطع فيديو رمسية احملتوى امل •
وموسيقية للموسيقار إد شريان، وتشمل القناة أيضا أغاين رميكس ويقدم 

 مشاهد فيديو تعرض كواليس احلفالت اليت يقوم هبا.
 • احملتوي اليت تقدمه القناة: حمتوى موسيقي.

 • لغة القناة املستخدمة: هي لغة اإلجنليزية

https://www.youtube.com/user/setindia


 مليون دوالر أمريكي  17.5وي أو الربح للقناة: يصل إيل  • االيراد السن

 
 رابط القناة

https://www.youtube.com/user/EdSheeran 
 whinderssonnunes قناة    10

صاحب هذا القناة هو مللك الشاب الربازيلي واندرسون نونيز 
esWhindersson Nun  عام ويقدم العديد من احملتوي  23عمره

 الكوميدي يف القناة وينال الكثري من اإلعجاب.
 مشاهد أو زائر أو متابع.   36• عدد زوار أو متابعني القناة     
احملتوى املقدم: هي قناة متنوعة يف تقدمي احملتوى وتشمل احملاكاة   •

اجعة االفالم الساحرة، وتسجيل الغاين، وتعرض األفالم يف السينما ومر 
 قبل العرض يف السينما

https://www.youtube.com/user/EdSheeran


 احملتوي اليت تقدمه القناة: حمتوى كوميدي وترفيهي.  •  
 لغة القناة املستخدمة: هي اللغة الربتغالية  •  
مليون دوالر  16.5االيراد السنوي أو الربح للقناة: يصل إيل  •

 أمريكي

 
 رابط القناة

https://www.youtube.com/user/whindersso
nnunes 



  
  
  
ويف النهاية أود أن ألفت نظرك ألمر هام وهو أن العمل والربح من   

اليوتيوب مثله مثل أي مشروع جتاري استثماري واألمر ليس مستحيال أو 
ولكن فقط حيتاج إىل العمل اجلاد والتنافس  ، كما يعتقد البعض   معقدا  

أجل  من  وعليك أال تبخل ابملال أبدا  ، الشريف وطرح اجليد واملميز 
 ..تطوير قناتك وإمدادها بكل ما حتتاج إليه  

 
صفحة فيه الكثري  200هذا كتاب كامل يكاد يقرتب من أخريا  أقول : 

 من األمور اليت تكلمت عنها ونقلتها أو عدلت عليها من مواقع ..

 ولكن
( كيف تنشئ ابلشرح العمليلو أردت االرتقاء إىل مرحلة أعلى ، لتعرف )

وكيف تطبق كل الشروط اليت يريدها %  100ة قناة يوتيوب انجح
( وكيف ميكن )ابلذات تلك الشروط اليت ال يقولون شيئا  عنهايوتيوب 

يف يوتيوب ، ما عليك إال أن تراسلنا  تتصدر نتائج البحثلفيديوهاتك أن 
 https://zawwd.com/whatsappعلى واتساب من هنا  

https://zawwd.com/whatsapp


 
فقط أرسل كلمة ) يوتيوب ( وسنقوم ابلرد عليك بكل حمتويت كورس 

  الربح والعمل يف يوتيوب ..
 سنرسل لك الشرح كامل مع كل التفاصيل إن شاء هللا تعاىل

 
 وابلتوفيق

 
 حتيات فريق العمل يف

www.theh2academy.com 


