
فن الفيديو



ة فت  الفيديو هو وسيلة من الوسائل التكنولوجية الحديثة المستتددم

أو مجال االتصال، فهو يعتبر وسيط بصري مع صوت وبعت  الكتابتات

متات الرسومات التوضيحية، كما أنه وسيلة لتدزين أكبر كم من المعلو

المرئيتتة والمستتمووة ستتوا  صتتوت، تستتومات، سنفتتوجرافيك ، تتابعتتات 

.وغيرها.......حركية، أصوات

ما هو الفيديو؟؟



خصائص الفيديو الجيد



. دقائق كحد أقصى10مدة مقطع الفيديو ال يتجاوز 

(.Full HD/1920*1080 ( )HD 1280*720) وضوح الفيديو وسنتاجه بجودة والية 

.احتوائه ولى مقدمة وخاتمة

. ورض المحتوى بطريقة متسلسلة وواضحة ممتعة وجذابة بعيدة ون الملل

.ينهاالدمج ما بين النصوص والصوت واألشكال واإلنفوجرافيك ، واالنتباه سلى تناسق األلوان فيما ب

.تناغم الصوت سن وجد مع التصميم تمامًا، واالنتباه سلى ضروتة وضوح الصوت من غير تشويش

.استددام ميزة سزالة التشويش سن وجد

.سنتاج مقطع الفيديو بأقل حجم ممكن دون التأثير ولى جودته



من المعدات والبرمجيات 

الالزمة إلوداد مقطع فيديو





من البرمجيات المستددمة 

ف 

تصميم وسنتاج الفيديو



Filmora

Camtasia studio

Adobe After Effects

Adobe premiere pro

Final cut pro

VEGAS pro

Windows Movie Maker



أهم المراحل الت  يمر بها 

تصميم وسنتاج الفيديو
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أهم المراحل الت  يمر بها تصميم وسنتاج

Motion graphic video



من االوتباتات الت  يجب أخذها 

بعين االوتبات وند تصميم 

وسنتاج الفيديو التعليم 



.تطابق وتوافق ما يسمع مع ما يشاهد

ومات ودم سطالة الشرح ولى صوتة ثابتة لتجنب الملل وأال تكون المعل)االختصات 
(.المعروضة معقدة أو متسعة  جدًا

.موثوقية المعلومات

.ورض المعلومات بطريقة ممتعة جذابة



دقائق، وذلك للحفاظ ولى تركيز المتعلم ولى أن تقسم10أال تزيد مدة العرض ون 
.دقائق4:3المادة سلى أجزا  صغيرة مدة كل منها 

.لمتسليط الضو  ولى المعلومات األساسية، يساود ولى توجيه انتباه المتع

.ضروتة تلديص النقاط الرئيسية ف  نهاية الفيديو

ع استددام نمط المحادثة يشجع الطالب ولى تنمية اإلحساس بالشراكة االجتماوية م
.الراوي فيؤدي لمزيد من المشاتكة والتفاول



أهمية الفيديو 

ف 

السياق التعليم 



يالذاألمرواحد،آنف المسمووةوالكلمةالمرئيةالمتحركةالصوتالفيديويقدم
.الواقعسلىتكونماأقربويجعلهاللمتعلماألحداثيجسد

المتعلم،انتباهمنتزيدالت المثيراتأنماطمنالعديدولىالفيديويحتوي
.يتعلمهمامعالمتعلمتفاولنتيجةالنشطالتعلمحدوثولىوتساود

منفتزيدالبرنامجمعالتعاملأثنا المتعلمحواسمنحاسةمنأكثراشتراك
.فقطالقرا ةطريقونفهمهمنأكثرالمقدمالمحتوىفهمولىقدتته



.واالبتكاتاالستيعابولىالقدتةزيادةف الفيديويسهم

وامل ولىتفوقاً يحققمماوالالنظام ،النظام التعليمبينالترابطتعزيز
.والمكانالزمان

الفروقاتمنالتقليلولىيساودممامرات،ودةالفيديومشاهدةسوادةسمكانية
.مرةمنأكثرالمعلومةلتلق الفرصةيعط حيثالمتعلمين،بينالفردية


