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 :الثقافاتالسرد القصصي الرقمي عابر 
 _ نسخة الطالب تدريبدليل ال

  دهذه الوثيقة خمصصة للطلبة، واملشرفني من أعضاء هيئة التدريس، والفرق العاملة ضمن مسابقة السر 
 القصصي يف اجلامعة.   دالقصصي الرقمي. وملزيد من املعلومات يرجى مراجعة منسق التدريب للسر 

 
 متول املفوضية األوروبية هذا املشروع. وتعكس النشرة وجهة نظر كاتبها وحده،

 وال تتحمل املفوضية األوروبية تبعات استخدام املعلومات املتضمنة فيه.
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 وأهدافه العامة واخلاصة  Med2IaHمشروع  .1

 Med2IaHبذة عن مشروع ن
مشروع   تصميم  ليكون    Med2IaHمت  أساسي  األ  مؤثرا  بشكل  مستوى    وحمفزا    ، ةالرتبوي  ةنظمعلى 

اإلصالحل املتوسطية    عمليات  البلدان  يف  الوطين  املستوى  اجلامعات  على  تتبعها  وفر فيالشريكة.  اليت 
مواجهة املشكالت الواقعية يف  و لتعليم العايل  ا  طرأحتديث  املؤسسي و لتطوير  لالقرار  صناع  ل  الدعماملشروع  

 كل جامعة. وينعكس ذلك إجيااب  على قطاع التعليم أبسره.  
احملصلة  يفيد    Med2IaHإن   العايل  قطاع  غي  القادة )  العالقةشراك مجيع أصحاب  إب  ،أبكملهالتعليم 

قطاع التعليم العايل  وخيطو. املشروع واالحتاد أنشطة نيتضم ( يفةالتنفيذيني واألكادمييني واإلداريني والطلب
 وهو عامل جناح.    ،إلصالح الوطينعلى طريق ا أبكمله خطوة إىل األمام

األورومتوسطية    ،املشروع  ينظم اجلامعة  أربع  ،  سلوفينيا  يف  EMUNI  -بقيادة  تعليم مجهود  ؤسسات 
من فرنسا،    وواحدةمن سلوفينيا،    اثنتانبلدان الربانمج من أورواب )  عال ومنظمة غري حكومية واحدة من

إسبانيا،    وواحدة إيطاليا(    وواحدةمن  املتوسطية    ةمؤسس   اثنيت عشر و من  البلدان  تعليم عال شريكة من 
 من لبنان(.  واثنتان من األردن،  واثنتانمن مصر،   واثنتان من تونس،  وثالثة ، ب من املغر  ثالثة الشريكة )

 . (+ Erasmus  )القدرات يف جمال التعليم العايل: بناء نوع املشروع 
 نة يف املشروع: ماألنشطة املتض

 وبناء تقرير وصفي على املستوى الوطين.  األولية مجع البياانت  •
 دمج أهداف اجلامعة واخلطة االسرتاتيجية والتنفيذية فيها.   •
زايدة قدرة اجلامعة على املشاركات اإلقليمية والدولية، والتدريب، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة  •

 التدريس.  
جزء   حتسني البيئة اجلامعية عابرة الثقافات، والسرد القصصي الرقمي ومنتدى الشاي ) األصدقاء( •

    من نشاطات اهلادفة لذلك. 
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 والسرد القصصي الرقمي الطالب دليل  .2
 الدليل هدف 

ويفيد   ابملعرفة واملهارات األولية الالزمة لـصياغة قصة رقمية شيقة وملهمة.  ةهدف الدليل تزويد الطلبي
أعضاء هيئة التدريس املشرفني على النشاط يف اكتساب مهارة اإلشراف على أنشطة السرد القصصي  

 ية إعداد فيديو جيد.   الرقمي. ويرتكز الدليل على السرد الرقمي للقصص، ويرشد الطلبة إىل كيف
 يالقصص السرد ماهية

 .  والتعاطف معهموالتواصل معهم القصص جتمعنا، وتدفعنا لفهم اآلخرين 
   موضوعيدور السرد القصصي حول رواية القصص، واستخدامها لتوضيح 

 ، جيري  . ومن خالل القصصيف خربات معينة  أو إشراك اجلمهور ،معني
 .  اليت نواجههاربات اخلو ، وفهمها، والتعرف عليها  ،اخلربات تعلم تقدير 

 هناك أنواع خمتلفة من السرد القصصي:
 .أحد أقدم أشكال سرد القصص هو الكلمة املنطوقةف: شفهي •
 . تروى من خالل استخدام وسائل اإلعالم املرئية صقصفهناك : بصري •
 .مثل القصص والرواايت والكتب: مكتوب •
 . قائم على التكنولوجيا الرقمية صصيق سرد: رقمي •
يركز هذا الكتيب على السرد الرقمي للقصص، ويوجه الطلبة إىل كيفية إعداد قصص رقمية   •

 . تنبض ابحلياة
 ميكن متابعة عرض موجز لرواية القصص. يف رابط الفيديو اآليت 

 (https://www.youtube.com/watch?v=-QZ79GZMZZ4   ) 
 السرد القصصي الرقمي 

السرد القصصي الرقمي نوع من السرد القصصي الذي ميكن أن جيمع بطريقة إبداعية مزجي ا من الوسائط 
التغريدات(،  والصور ،  والنصوص    ،مثل الصوت، ومقاطع الفيديو ،  وعناصر الوسائط االجتماعية )مثل 
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القصة الرقمية  و والعناصر التفاعلية )مثل اخلرائط الرقمية( ، وذلك لتقدمي معلومات حول موضوع معني.  
)  عبارة عن فيديو رقمي قصري  يتم    3-2مقطع  األغلب  دقائق(،  ضمري    ابستخدامسرد معظمها  على 
 .مناسب عاطفيإلضفاء جو   ة اختياري ةموسيقي وخبلفية، الراوي مسجلة بصوت تكون املتكلم، و 

الرقمي أسلواب  مران  للغاية رسالة    فكرة ذات أو  أي موضوع  عرض  وميكن ختصيصه ل  ،يعد سرد القصص 
ا من  إنه يذلك ، ف  وفوق.  حمددة الصور  و   ابستخدام املوسيقى ،   القصصورواية    االحرتافتيح للناس مزيد 

 ، بدال  من االقتصار على الكلمة املكتوبة. أو الفن مثال  
الرقمي  اليعد  كما   مع  قصص  للسرد  للتواصل  رائعة  جتارب  و .  اآلخرينطريقة  ،  واجلمهور  الراوييعزز 

ف أكثر  العادية  القصة  الرقمية  القصص  التفاعل. جتعل رواية  بقدر أكرب من  استخدام    عليةاويسمح  مع 
  رؤية   يةوكيف  ،قد يساعد استخدام هذه الوسيلة الشعبية يف حتدي املعتقدات القدميةو الوسائط املتعددة.  

 . الراويسيطرة   القصص حتت تشكيلطريقة ويضع األسلوب  ،األفراد أنفسهم والعامل من حوهلم
ستخدام  ابأو أفكار أو مشاعر  تية  يف توثيق جتربة حيا  يرغبميكن أن يكون الراوي الرقمي أي شخص  

مهارات   وتعلم  ،سرد قصصهمفرصة  لقصص للمشاركني  الرقمي لسرد  اليتيح  و القصة والوسائط الرقمية.  
 الذات.  ، وتقديراإلعالم الرقمي، وبناء الثقة 

 األنواع الرئيسية للقصص الرقمية: 
 ؛ رواايت ألحداث مهمة يف حياة املرءالقصص اليت حتتوي على : شخصيةحكاايت  •
 ؛ فهم املاضي   تيسرتتناول األحداث الدرامية اليت اليت قصص ال : أفالم واثئقية اترخيية •
 .قصص مصممة إلعالم أو إرشاد املشاهد حول مفهوم أو ممارسة معينة •

 شاهد مقاطع الفيديو القصرية اليت تعرفك برواية القصص الرقمية: 
 ما هو السرد القصصي الرقمي؟  وماذا يعين مفهوم القصة الرقمية؟ • 

https://www.youtube.com/watch ؟ 
  https://www.uow.edu.au/student/learning-co opما هو السرد القصصي الرقمي؟  •

/ifications / digital-storytelling  / 
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 ما هو السرد القصصي الرقمي؟  •
 سرد القصص الرقمية عابرة الثقافات - Med2IaH  رواية القصص الرقمية يف مشروع 

الثقايف    التنوعيف    ةعيالو ا  الصرحيةلمشاركة  للقصص وسيلة  الرقمي لسرد  ال، يعد  MED2IaH  مشروع  يف
 .املختلفة من خالل الوسائط والقنوات 

أبجندة االهتمام ابلبعد  إىل زايدة الوعي    MED2IaHن املتوقع أن تؤدي مشاركة القصص الرقمية يف  مو 
التعليم العايل من خالل ائتالف اجلامعات املشاركة.   الثقافات    صتركز القصالدويل يف مؤسسات  على 

خيال  نسج  أو مكتوبة من    ةرب معيش امن جتمقتبسة    صميكن أن تكون القصو .  اخلربات العامليةو/ أو  
حىت مل يتم اكتشافها  أو    ،منسية  خربةاحلكمة من    صميكن أن توفر القصكما  .  معيش  واقع  مبين على 

 مطلقا . قضااي العامليةال أمهية  يقدروامل  حيتمل أهنماملشاهدين الذين  ل يسبأن تنري  صميكن للقص و اآلن. 
قصص لسرد الالرقمية  وسائل  المتعددة الثقافات و/ أو دولية من خالل    خربات ميكن أن تكون مشاركة  و 

 وأهدافهم يف املستقبل.وحتديد توجهاهتم  ،ةللمساعدة يف توجيه الطلب فعالةأداة 
 (كفكرةحول التداخل الثقايف ) للقصص  الرقمي السردأمثلة على 

الرقمية حول التداخل الثقايف اليت مت إعدادها بعض األمثلة من القصص  تعداد لوما هو مدرج فيما أييت  
إطار مشاريع    مشروع  يف  من  مشروع    Erasmus  آخر   ،+Friends 

https://erasmusplusfriends.eu/  .  مؤسسات االهتمام ابلبعد الدويل يف    فيه  أصدقاء املشروعويتناول
 آسيا. يفالتعليم العايل 

 الرابط  املؤلف عنوان القصة الرقمية 
Lakbay (Journey)  

 الرحلة
Camille 
Opina 

https://www.youtube.com/watch?v=8hjEC5Q8KvQ 
 

 الثقافة اجلديدة 
The New 
Culture 

Kezang 
Dechen 
Choden 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cWRgioRVlpw 

Wai Inthira 
Pannoo 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9KgwvXYsHbY 

https://www.youtube.com/watch?v=8hjEC5Q8KvQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cWRgioRVlpw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9KgwvXYsHbY
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 . هإبداعمعارفه و على  مبنية  لةيقصة رقمية أص لتطوير مدعو من الطلبة كل واحد 
 جامعاهتم من  ةالدعم والتوجيه املقدم للطلب -الرقمي  القصصي . السرد 3

 
 (ثالثة مواضيع - ةدروس للطلبالتدريب على السرد القصصي الرقمي )

  بمن شأهنا تدري  ،إلكرتونية املهتمني إبعداد قصة رقمية للمشاركة يف ثالثة دروس ةتتم دعوة الطلب
اخلربات عابرة التفاهم بني الثقافات و مبواضيع هم الرقمية اخلاصة صكيفية إعداد قصعلى  ملشاركني ا

 .الثقافات 
 تعليمي( مدخل: سرد القصص الرقمي )األول  الدرس موضوع •
 الثقايف )كمحتوى يف اجلامعات(  التداخل: الثاينموضوع الدرس  •
 الفيديو( : فيديو روائي رقمي )نصائح فنية إلعداد الثالثموضوع الدرس  •

يات خول  يتألف كل درس من فيديو متهيدي حول املوضوع ومواد للقراءة ومقاطع فيديو إضافية وأدب
 . (ابور بوينتشرائح عرض )، وعرض   املوضوع

 
 جلامعةاملواد اخلاصة بكل درس وطرق عرضها على املنصة اإللكرتونية كافة تتوفر  نصة اإللكرتونية: امل

EMUNI وميكن الوصول إليها من خالل الرابط ،     https://elearningproject.eu/all-courses   

 
  النشاط   يقوم منسقوو .  ة امعاجلمن  ة  الرقمي  القصصفريق من اخلرباء يف سرد    قبلالدروس من    شرحيتم  

   . أيض ا ةهذا الدليل للطلبتوفري يتم و  .ومدهتا طريقة إيصال الدروسالطلبة بإببالغ 
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 يف رواية القصص الرقمية  ةتوجيه عمل الطلب

اخلرباء يف   من  فريق ا  جامعة شريكة  بتنسيق  يالقصص  السردتشكل كل  الطلباعمأ  يقومون  يتألف  ةل   .
خرباء. وجيري تدريب  (  2-1)( ، و IROالعالقات الدولية )منسقني من مكتب  (    2-1  )  الفريق من

 : ما أييت املهمة الرئيسة لفريق اخلرباءوتكون الطلبة على كيفية إنشاء قصة رقمية متعددة الثقافات. 
 .  مواستقطاهبللمشاركة  ةحتفيز الطلب •
كيفية إعداد القصة الرقمية )من خالل دروس يف رواية القصص الرقمية ابعتبارها  على    ةالطلب  تدريب  •

 .  تعليمي، والتفاعل الثقايف، ونصائح فنية إلعداد فيديو رواية القصص الرقمية(كمدخل وسيلة  
 وتوجيههم.  ةمراقبة عمل الطلب •
 املشاركة للسرد القصصي الرقمي وقواعد   العامةاملبادئ  . 4

 الرقمية اخلاصة  صهمقص وتطويرالتخطيط والتنظيم ميكنهم  MED2IaHيف مشروع  الطلبة املشاركون
IACD  ابستخدام هذا الدليل اإلرشادي.  عاملية ات و/ أو خرب 

 يف اجلامعة  منسقو رواية القصص الرقمية
كيفية إعداد  وتدريبهم على    ةالطلب  استقطاب مسؤوال  عن    يعتربيكون لكل جامعة شريكة فريق من اخلرباء  

 . ها وتوجيه هلماعمأرقمية، ورصد ال صقصال
 

 املشاركة  حق
 يت من املستوايت اجلامعية أو الدراسات العليا يف اجلامعات الشريكة االثن  أي يف  نياملسجل  ةمجيع الطلب

تعداده  من املتوقع أن يشارك ما  و مؤهلون لالنضمام إىل هذه املسابقة.    MED2IaHمشروع    يف  ةعشر 
 من كل جامعة. طالب ا (  50 _  30 ) بني
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 املشاركةدد الطلبات أع
بتقدمي   طالب.  ة  واحدمشاركة  ُيسمح  لكل  أن  فقط  شريطة  ابملشاركة  الثنني  السماح  للجامعة  وميكن 

 يكوان من خلفيات ثقافية متباينة.  
 

 اإلطار الزمين للمسابقة
 

 املوعد نوع النشاط
واية القصص ر ل   على التقنيات الرقمية  ةدعوة مفتوحة لتدريب الطلب

 دروس(   3)يف الرقمية  
 مسابقة لل   استقطاب الطلبة

 2021ديسمرب  
 

 2022وفرباير   2021بني ديسمرب  روس( د  3على رواية القصص الرقمية )  ة تدريب الطلب
 2022بني يناير ومارس  قصص رقمية ة لاستشارة وإنتاج الطلب

 2022هناية مارس  ملوعد النهائي إلرسال القصص الرقمية ا
 2022حىت منتصف أبريل   تقييم السرد الرقمي واحلكم

 2022حىت منتصف أبريل   مسابقة رواية القصص الرقمية واإلعالننتائج  
 

 MED2IaHيف    ة عشر يتاالثن  ةكيخيضع اجلدول الزمين للتعديل الداخلي واملراجعة من اجلامعات الشر 
 اعتماد ا على التقومي األكادميي وجدول األعمال لديهم.

 
 تقدمي املشاركاتطريقة 

أقراص   حمرك  خالل  من  شخصي ا  املنتجة  القصص  تقدمي  الدولية   إىل  (فالش)جيب  العالقات  مكتب 
(IROاجلامعة فيه    ،( يف  املكتب مبوجب خطاب إصدار  اإللكرتوين إىل نفس  إرساهلا ابلربيد  أو ميكن 

يتضمن اخلطاب هذا موافقة ،    IROمنوذج متوفر يف مكتب   الرقمية.  القصة  تقدمي  تعبئته عند  وجيب 
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الستخدام / ونشر الفيديو إىل مجهور أوسع من أجل استغالل أهداف االهتمام   IROاجلامعة ، ورعاية  
 .  MED2IaHالدويل مبا يتماشى مع أهداف مشروع ابلبعد 

 
 )اختياري(   ECTSشهادة مشاركة  

.  ، ويتم قبول قصصهم الرقميةمجيعها  الذين يشاركون يف الدروس الثالثة   ةيتم إصدار شهادة مشاركة للطلب
منح  و  تقرر  أن  أيض ا  للجامعات  واحدة ميكن  ذلك   ةللطلب  ECTS  ساعة  يف  استكمال  لدى    الراغبني 

 جامعة(. كل  الداخلية لظمة ناألاألمر مرتوك للوائح و الشرطني )
 للفائزين يف املسابقة   -)أسبوعان يف سلوفينيا(  ةتدريب الطلب خميم

العايل    واحدةختتار كل   التعليم  مؤسسات  عشرةمن  ويكافأ   ،فيها  رقمية  صقص  ثالث أفضل    االثنيت 
ملدة أسبوعني يف سلوفينيا،    ة خالل تنقل الطلبو .  ةتدريب الطلب  خميم دعوة لالنضمام إىل    مؤلفوها بتلقي

ع  ونحيضر  الدراسات  جماالت  يف  الفنون،    ةبر احماضرات  وإدارة  واالبتكار،  واإلبداع   اإلدارةو الثقافات، 
املشاريع،  و ،  احلديثة الطلبو   .القيادةو إدارة  سلوفينيا    ة مشاركة  هلماملدربني يف  اليت    توفر  واملهارات  املعرفة 

إىل جنب مع موظفي   )جنب ا  العمل كمنظمني مشاركني  يف املخططة  ألنشطة  ل  (IROتساعدهم على 
 .2022يف يونيو   ملخيمات التدريبمت التخطيط قد و . ميف جامعاهت FRIENDSمقاهي 
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 القصة الرقمية آلية عمل. 5
 الزمين ى احملتوى واملد

طول   • يكون  أن  املنتج  جيب  أن  الفيلم  وميكن  دقائق.  ثالث  إىل  دقيقتني  يقتصرمن  حمتوى    ال 
الرقمية القصة  املثال ال احلصر،  ، موضوع  ا  على سبيل  للثقافات أو على  العابرة  أو  الدولية    خلربة 

أمهية التجربة بني الثقافات،  أو  رحلة بني الثقافات؛  أو  اخلربات العاملية، أو جتربة عابرة للثقافات،  
 التنوع الثقايف، إخل. و والتواصل بني الثقافات؛ 

وأن تتمتع حبقوق الطبع    ،املشاركالطالب  إنتاج  من  املقدمة أصيلة    األعمالجيب أن تكون مجيع   •
املقدمة للمادة  الكاملة  استخدامها.  والنشر  حال  واملوسيقى يف  الصوتية  املؤثرات  ذلك  يف  مبا   ،

مواد حممية حبقوق الطبع والنشر دون أي إذن    تستخدم  ال  هذا يعين أن مجيع الطلبات ينبغي أنو 
من دون   منتجات أو خدمات ة  أي    األعمال املرسلةجيب أال تتضمن مجيع  كما  من أي مصدر.  

تكون مجيع  موافقات  أن  ذلك، جيب  على  عالوة  للمسابقة  األعمال.  واملقدمة  مناسبة    املنتجة 
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حبيث يستثىن  احملتوى  على  مع قيود    ،عامة اجلمهور واجملتمع الدويل متعدد الثقافات على  لعرضها  
 : تضمني كل مما أييت

 العري أو األلفاظ النابية أو السلوك املبتذل  •
 القانوينتشجيع السلوك غري  •
 دعم التحيز العنصري أو الديين أو اجلنسي أو غريه من أشكال التحيز البغيض •
 الدعوة إىل االستغالل اجلنسي أو العنيف  •
األعمال املثرية ،  و عنف مصوَّر أو مواد غري الئقة للمشهد / املشهد حسب تقديرهم وحدهم ،   •

لذي يتضمن الكراهية أو التعذيب  األسلحة احلقيقية من أي نوع ، تعاطي املخدرات ، احملتوى ا
 أو االفرتاء

 املواد اليت حترض على التحيز أو الكراهية أو األذى ضد أي جمموعة أو فرد أو تروج هلا  •
التمييز أو االستغالل على أساس العرق أو اجلنس أو الدين أو اإلعاقة أو السن أو أي أساس   •

 حيميها القانون  آخر
مكانة أي    تسبب إساءة ألي شخص أو اإلضرار ابالسم أو السمعة أواملواد اليت من احملتمل أن   •

 شخص أبي شكل من األشكال بشكل مباشر أو غري مباشر
 تنتهك احلقوق املنصوص عليها يف القانون أو االتفاق  •
 اآلخرالتعدي على خصوصية  •

 حقوق النشر
من لشخص آخر، جيب احلصول على إذن    تعود  إذا مت استخدام صور وموسيقى وفيديو وأحباث وأفكار

الستخدام    ذلك  املالك  أصاعمأاملؤلف/  ليست  مادة  أي  أخرى،  بعبارة  القصص و   ةل ي هلم.  رواة  من 
قصة رقمية  ويتم استبعاد أية  تاج إىل مراجع / استشهادات أو إذن مسبق الستخدام العمل.  ، حتةالرقمي

 . صاحبه وموافقةرجع بيان املدون من عمل شخص آخر  حتتوي على 
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ملزيد من املعلومات حول كيفية احلصول على إذن والقانون املتعلق حبقوق الطبع والنشر يف أورواب ، يرجى  
 التحقق هنا:

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625126/EPRS_STU(
2018) 625126_EN.pdf    

 احلصول على املوافقة على حقوق النشر حتقق هنا: ملزيد من املعلومات حول كيفية 
permission-https://fairuse.stanford.edu/overview/introduction/getting 

 
 لغة القصة 

أما الرتمجة،    الفرنسية. . وميكن عمل عنوان جانيب ابلعربية أو  رقمية ابللغة اإلجنليزية  القصة  التقدمي    جيب
( خالل  من  بسهولة  عملها  )(.  You Tubeفيمكن  الرتمجة  تيسر  برجميات   e.g. Googleوهناك 

Translate( أو إضافة العناوين اجلانبية )e.g. Wondershare Uniconverter  .) 
 ةالرقميصياغة القصص 

ومقاطع فيديو قصرية    خطيةشكل قصص    علىالرقمي    يسرد القصصصياغة الكون  تميكن أن   •
 مع صوت و/ أو رسوم متحركة أو صور اثبتة.  متحركة مقاطع فيديو و ورأسية 

يكون  ل • أن  جيب  خاص،  بشكل  الفيديو  املرئي،    وفقتنسيق  الفيديو  على و شكل  حتتوي  قصة 
 ، وقوائم، و/ أو واقع افرتاضي. AMPشرائح قابلة للتمرير السريع، وقصص 

نسبة  و بكسل،    1080×    1920)بكسل    HDTV   ،1080هي دقة    فيديو ال  جيب أن تكون دقة  •
   (.9: 16العرض إىل االرتفاع 

الفيديو  • يفضل و )  MP4أو    MOVأو    WMBأو    AVI  اآلتية  النماذجأبحد    جيب أن يكون 
 (. MOVو  MP4 منوذج

 
 

https://fairuse.stanford.edu/overview/introduction/getting-permission
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 االعتمادات
+ ابإلضافة إىل شعار املشروع    Erasmus+ اإلشارة إىل شعار برانمج    Erasmusمشروع  يشرتط   •

/  ك االعتمادات  من  شعار  اإلجزء  يتبع   ، آخر  مبعىن  مشروع   +  Erasmusقرارات.  شعار 
MED2Iah  يتم عرض عينة أدانه:  و . املادة املنتجةمقدم  يعملومن مث شعار اجلامعة حيث 

Erasmus+ Programme logo 

 

 
 

https://wayback.archive-it.org/12090/20210123162008mp_/https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/logosbeneficaireserasmusright_en_0.jpg 

MED2Iah project 

 

 

 

https://med2iah.eu/wp-content/uploads/2021/11/med2iah-logo2.png 

 :  هلذا الدليل كملحقاملسؤولية التايل، والذي يتم عرضه   الطرف أو أيض ا تضمني إخالء يقتضي •
، وال  فقط  املؤلف  آراء  املنشور  يعكس هذا  األوروبية.  املفوضية  بدعم من  املشروع  متويل هذا  مت   "

 اعتبار اللجنة مسؤولة عن أي استخدام قد يتم من املعلومات الواردة فيه." ميكن 
 

 رقميةالقصة ال بناء. 6
 للحصول على مقدمة يف إنشاء قصة رقمية، ندعوك ملشاهدة الفيديو الذي يروي قصتك الرقمية

https://www.youtube.com/watch?v=PIH9NvDwrP0 
 
 

https://wayback.archive-it.org/12090/20210123162008mp_/https:/eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/logosbeneficaireserasmusright_en_0.jpg
https://wayback.archive-it.org/12090/20210123162008mp_/https:/eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/logosbeneficaireserasmusright_en_0.jpg
https://med2iah.eu/wp-content/uploads/2021/11/med2iah-logo2.png
https://www.youtube.com/watch?v=PIH9NvDwrP0
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 كمرجعية هلم:  املصممة   اآلتيةاخلطوات  تباعالمدعوون  ةالطلب •
 تطوير فكرة .أ

 خطة .ب 
 خمطط تفصيلي / نصي .ج
 القصة املصورة .د
 تسجيل الفيلم و ال .ه
 تقدمي الو  التهاية  . و

 
 فكرة تطوير  .أ

من األسهل العمل يف فريد قوله. يكون متحمس ا ملا يأن الطالب  جيب علىقصة رقمية جذابة ،  لتطوير
عتقد أنه سيثري إعجاب اآلخرين. ي، بدال  من التظاهر ابالهتمام بشيء  لطالبلمشروع له معىن ابلنسبة 

األسئلة ، وبعض هوبدء مشروع هعلى أتطري أفكار  الطالب بعض األفكار األساسية اليت تساعد  أييتفيما 
 :الطالب للمساعدة يف تفعيل إبداع

 ماذا تريد أن خترب اجلمهور؟ •
اخلربات و  من خالهلا عن جتاربك مع الثقافات الدوليةالتعبري ما هي الطرق اإلبداعية اليت ميكنك  •

 ؟ واالهتمام ابلبعد الدويلوالتواصل 
 تقوله بناء  على جتاربك أو لقاءاتك أو ذكرايت؟متميز تود أن هل لديك شيء  •
 ما هي القصة اليت ال يستطيع أحد سواك روايتها؟  •
 هل هناك شيء معني يربطك جبزء آخر من العامل؟  •
 هل ميكنك معرفة اخللفية الدرامية للصورة؟ يرجى مشاركتها معنا بشكل خالق! •
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 التخطيط للقصة الرقمية  اختيار موضوع و ب. 
 من سرد قصتك: اهلدف فكر يف تكون لديك فكرة ، عندما ت  

 إخرت موضوع القصة.   •
 ما هي قصتك وما هي رسالتك؟ •
 هل ترغب يف تقدمي أسئلة تتعلق ابملعارف أو اإلقناع أو اإلاثرة ألسئلة؟   •
 من هو اجلمهور الذي ختاطبه؟    •
 مشاهدة قصتك؟  خاللكيف تريد أن يشعر مجهورك  •

 
 اجلمهور 

الذي  حدد   اجلمهور  بصياغةأوال   اللغة، وخلفية  ألالقصة    تقوم  فكرة عن مستوى  ذلك  فيعطيك  جله. 
 يشاهدون عملك، ومقدار املعلومات التمهيدية اليت جيب أن توفرها.أولئك الذين 

 
 املواد

  قد حتتاج إىل مجع خلفيات قإن سرد القصص الرقمي ميكن أن جيمع بني جوانب فريدة لوسائل متعددة.  
أو  ا املشهد.  و مادي لعرضه يف لقطة.  التعريف بكيان  ملقابالت  لتهيئة  العمل مع األضواء  قد حتتاج إىل 

 دعائم للتأكيد على النقاط يف قصتك. تطويرحتتاج  ورمبا
 املعدات 

 تطوير القصة   كون قادرا علىيقد  فمعدات خمتلفة.  الطالب    حيتاجشروع ،  املاعتماد ا على كيفية تصور  
ستخدام مسجالت م اباوإن ق كامريا.    هتسجيل صوت الئق ولدي  هإذا كان إبمكان   هابلكامل على هاتف

الكامريا أو كامريا الفيديو اليت    حق الوصول إىل ملف  هيكون لدي  رمبا  ،خارجية أو ميكروفوانت للصوت 
 .  جهاز احلاسوب لديهأو  همعدات حترير ممتازة على هاتف هميكن أن يكون لدي و ريد استخدامها. ي

 حول الموضوع قم بإجراء بحث  ج.
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يتم  التعرف على املوضوع إلنشاء قاعدة من املعلومات اليت  حيتاج الطلبة إىل البحث واالستكشاف أو 
بناء القصة عليها. يتعلم الطلبة كال  من التحقق من صحة املدخالت وحتيز املعلومات أثناء هذه العملية  

 حيث يتعمقون يف موضوع ما.
أن املكتبة ميكن أن    جيب أن ال يغيب عن البالميكن استخدام حمركات البحث عرب اإلنرتنت ، ولكن  

   .أيض ا تكون أداة حبث مفيدة
 السيناريو وكتابة تفصيلي / الخطط امل

تفصيلي   خمطط  تطوير  مبجرد   السيناريو وكتابة  يعد  الرقمية.  القصص  سرد  عملية  من  أساسي ا  جزء ا 
جذااب  لقيادة املشاهدين من خالل    سيناريولفكرتك واملواد اليت مجعتها ، من احملتمل أن تبتكر    صياغتك 

احلل واإلغالق و   القصة إلعطاء بداية مناسبة، أو مشكلة، أو صراع،  دورةمشروعك. حتتاج إىل نوع من  
عاطفة؟ كل هذه األشياء جيب أن يتم التقاطها    فيها  كيف جتذبنا ؟ هل قصتك   ابألصالة. بصورة تفيض  

 النغمة واإليقاع املناسب. ى دقائق مع احلفاظ عل  4يف مدة ال تزيد عن 
األوىل   . أ املسودة  أن  .  للسيناريو أكتب  من  وأتكد  عال،  بصوت  ما كتبته  اقرأ  القصة همث  دف 

   واضح وله إيقاع مناسب. 

السيناريو النصيحة   حول كتابة  لقصة    :األوىل  سيناريو  تكتب  فأنت  ومرّكز ا.  قصري ا  نصك  على  حافظ 
على   يساعدك  معني  موضوع  أو  مشكلة  على  والرتكيز  فقط.  دقائق  بضع  مدهتا  تكون  ما  عادة   رقمية 

 إنشاء ملف أفضل لقصة رقمية. 

ة فريدة من نوعها. إهنا قصتك، النصيحة الثانية حول كتابة السيناريو: اجعلها شخصية. فقصتك الرقمي
الشخصية يف  التفاصيل  الكشف عن  ويرغب اجلمهور يف مساعها من وجهة نظرك. قد حتتاج حىت إىل 
القصة للوصول إىل عمق عاطفي ، على الرغم من أن األمر مرتوك لك لتقرير التفاصيل اليت ترغب يف  

 مشاركتها مع اآلخرين.
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 ، وهييو : فهم دورة القصة. تتكون معظم القصص من ثالثة أجزاءالنصيحة الثالثة حول كتابة السينار 
البداية هي املكان الذي تضبط فيه املشهد وتبدأ احلبكة. والوسط هو املكان   البداية والوسط والنهاية. 
ا من التفاصيل حول املوضوع أو املشكلة اليت حتاول شرحها. وجيب أن تكون القصة  الذي تقدم فيه مزيد 

إىل الذروة أو احلل. والنهاية حيث يتم حل األسئلة. هل ستجعلك املعرفة اجلديدة أقوى؟ هل  يف طريقها  
الرد على   الرائعة؟ ماذا سيحدث بعد ذلك يف حياتك؟ سيتم  املزيد من األشياء  تتمكن اآلن من إجناز 

قو  لتشكيل  ابلبداية  قصتك  خامتة  ترتبط  أن  جديدة. جيب  رؤية  عن  الكشف  ويتم   ، األسئلة  س هذه 
 موضوعي.

 النص:  كتابة   لدىالعتبار أخذها اباليت جيب  موربعض األ  أييتفيما و 
 دائم ا.  تذكر أن القصص الصادقة والواقعية تكون قوية  •
 ها االستفادة منسطر حول الدروس املستفادة واليت ميكن لآلخرين أال تنس إضافة بضعة  •
 ما هي حبكة القصة اخلاصة بك؟  •
 املشاهد من مشاهدة قصتك؟  سيتذكرهما الذي  •
 يعترب العرض التقدميي وخط القصة ضروريني بنفس القدر إلشراك وجذب مجهورك.  •

شارك السيناريو اخلاص بك مع اآلخرين واطلب منهم  : . إحصل على تغذية راجعة حول السيناريوب 
 يعتقدون أنه قد جيعل قصتك أكثر وضوح ا أو أكثر إفادةإعطائك مالحظات حول ما 

استخدم التعليقات اليت تلقيتها لتحسني اإلصدار التايل من الربانمج النصي. : مراجعة النص الربجميج. 
 إن كتابة السيناريو عملية تكرارية ، وتستغرق عدة حماوالت للحصول على نتائج جيدة. 

 واإلبداع وإضافة الصور  البحث
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من   الصور  عن  البحث  مثل   ، ابلصور  خاصة  اإلنرتنت  عرب  حبث  أداة  ميكنك  Googleاستخدم   .
البحث عن الصور الفوتوغرافية والرسومات والقصاصات الفنية واخلرائط واملخططات وغري ذلك. ال تنس 

 أنه ميكنك استخدام الصور اليت تلتقطها بنفسك بكامريا رقمية. 

 حقوق التأليف والنشر احرتم

 احبث عن املواد املوجودة يف اجملال العام أو اليت حتمل ترخيص املشاع اإلبداعي. 

 القصة املصورة
كاملوسيقى    اليت تظهر يف القصة الرقمية ، عناصرتشري القصص املصورة إىل طريقة التخطيط جلميع ال 

كل مشهد   قوم إبظهارهاي والصور والكلمات والنصوص والصور والفيديو. القصة املصورة هي صورة مرئية  
تساعد يف حتديد  و  الرقمية. هذه مرحلة ضرورية ألهنا قد تكون مصدر إهلام ملزيد من األفكار، ةقصيف ال

 الثغرات وحتسني اجلودة الشاملة للقصة الرقمية.
 نصائح 
 ؟رسم قصتك بصراي  ، ما هي اللقطة األوىل وملاذاحاول 
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 هوتسجيلالفيديو  /فيلم  ال. د

 الرقمنة 
يعطيك    ك لوذابستخدام لوحة العمل اخلاصة بك، تقوم بدمج مجيع العناصر للجزء املرئي من قصتك.  

القصة   فكرة عن الشكل الذي يبدو عليه مشروعك النهائي. مبجرد أن تشعر ابلرضا عن مشاهدة ملف
 نبض ابحلياة، وتضيف اللمسات النهائية ملشروعك. تاملصورة 
 صوت التركيب 

. هذه هي آخرمشهد إىل    النص جزء ال يتجزأ من نقل اجلمهور منو يروي التعليق الصويت القصة املرئية.  
والثابتة  املتحركة  حذر ا بشكل خاص من ضوضاء اخللفية  كن  الطريقة اليت نعرف هبا ما هو متثيل املرئيات.  

انتباه مجهورك عن موقعك   الذيوالطنني   ال  تشتت  الصوت  و قصة.  يف  تكون مبدع ا يف تالشي  من  قد 
 ارج أو إنشاء مؤثرات صوتية. اخلداخل أو ال
 وسيقىامل

قد ترغب يف استخدامه وهو املوسيقى لضبط حالتك املزاجية ونغمة الفيديو. ولكن هناك جانب آخر  
الستخدام   جيب توخي احلذر مع حقوق النشر وامللكية الفكرية للموسيقى. أتكد من حصولك على إذن

هي  و املوسيقى.   أخرى  ال  ضرورة  مالحظة  املوسيقى  أن  من  على   تطغىالتأكد  وتنافس  صوتك  على 
تضيف املوسيقى املناسبة ملغزى القصة ثراء هلا. ويوجد مواقع كثرية على اإلنرتنت، .  مهورجذب انتباه اجل

 مثن.   ال حقوق ملكية وب (، وكلها تتضمن موسيقى بدون   YouTube, Canva, Jamendo.comمثل )
 اإلهناء واإلرسال . هـ

 التحرير 
  املرئية القصة  املكان الذي جتمع فيه  وهو  الذي جيتمع فيه التخطيط والتسجيل.    املوقعمرحلة التحرير هي  

  وأجزاء الصوت إلنشاء منتج هنائي. أتكد من ختصيص وقت أطول مما تعتقد أنك حباجة إىل التعديل. 
مشروع بعيون جديدة    استخدام األقران أو احملاضرين ملشاهدة  وميكنالتحرير هو أطول جزء من العملية.  
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علىلل  املثايلوسمالحظات.    حصول  املشروع  إنشاء  يف  ا  جد  منهمك ا  تشتيت  .  تكون  تالحظ  ال  قد 
تأكد من توافق صوتك مع تغريات  ال  ترغب يف  وقدالعناصر املرئية يف عملك وتضطر إىل إعادة التصوير.  

املرئية لتالئمهاو املشهد.   العناصر  تاج إىل إعادة قد حتو .  الزمنية   املهلة  قد تضطر إىل تقصري الصوت أو 
أفضل.  بشكل  املشروع  تدفق  لتناسب  املتحركة  الرسوم  أو  الرتمجة  وقت  إنشاء و   ضبط  إىل  حتتاج  قد 

 اعتماداتك أو االعرتاف مبن ساعدك.
ما    ى غريخر أ  ات ابلطبع خيار هناك  األدوات املدرجة يف اجلداول التالية هي خيارات شائعة االستخدام، و 

 هذه القائمة:   ورد يف
 برجميات حترير الصورة  التسجيل الصوين وحتريرهبرجميات   برجميات حترير الفيديو   

IMovie Audacity Aviary Photo Editor 
Windows Movie Maker    /

Animoto 
SoundCloud Paint.net 

Blender   
 

و   Word cloudو   Coggle ات وخمطط يةتضم األدوات الرقمية اإلضافية عرب اإلنرتنت خرائط عقل 
Lucid  .ميكن استخدامها لتحسني جودة إنتاج رواية القصص الرقمية 

 

 التسليم:  

قصصهم الرقمية إىل منسقي السرد الرقمي يف جامعاهتم، جنب ا إىل جنب    MED2IaHيرسل الطلبة يف  
يف   إنتاجها  مت  اليت  القصص  مشاركة  للطالب  جيوز  وال  التنازل.  خطاب  )على    MED2IaHمع  علن ا 

 Microsoftو    Google Driveوأيض ا    Vimeoو    YouTubeسبيل املثال ، املنشورة على مواقع مثل  

OneDrive   و  Dropbox  أغسطس   وما )حىت  الرقمية  القصص  سرد  مسابقة  وقت  يف  ذلك(  إىل 
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(. على سبيل املثال. إذا استخدم الطلبة يوتيوب لتحرير الفيديو ، فإته يتم حتميل الفيديو على    2022
 .يف املسابقة اخلاص بك على أنه غري مدرجيوتيوب 

الويب اخلاص جب املقبولة علن ا على موقع  الرقمية  القصص  تتم مشاركة أفضل  تتم مشاركة  امعتك ، كما 
اإللكرتونية   املنصة  علن ا على  الرقمية  قناة    EMUNIالقصص  منسقي YouTube)ومشروع  بواسطة   )

 القصص الرقمية من كل جامعة.سرد 

 التحكيم واملعايري. 7
 واحملكمني   عملية التحكيم

 : اختيارختضع مجيع القصص الرقمية املؤهلة ملعايري التحكيم املؤدية إىل 
 أفضل مخس قصص رقمية يف كل جامعة.  -
 يف كل جامعة واملدعوين إىل سلوفينيا.   املراكز الثالثة األوىلالفائزين الثالثة احلاصلني على  -

التحكيم املسابقة    فريق  والتواصل  ( أشخاص  5-3مكون من )هلذه  الثقافية  املشاركة  خرباء يف جماالت 
و  الدويل  الرقمية  املختصني  والتعاون  القصص  رواية  أو  و/  األفالم  صناعة  أحد يف  يكون  أن  وميكن   .

 األعضاء طالب أو خريج حديث التخرج.  
 
 

 املقرتحة ) وميكن لكل جامعة تعديل املعايري املقرتحة(  معايري التحكيم
 ٪( 20اإلبداع واألصالة يف التصميم ) .أ

عن خيال صانع ابستخدام وسيلة لنقل فكرة أو رسالة أو    والظاهراإلبداع هو التعبري األصلي واجلديد  
فكرة. مقال مقنع يثري الضحك واحلزن والغضب والفخر والعجب ، أو عاطفة أخرى شديدة. واستخدام 
الضوء والتحكم فيه إلنشاء األبعاد والشكل وقد تكون االستدارة يف الصورة أو الطريقة اليت يستخدم هبا 

 . للتعبري عن األفكار واملشاعرالكلمات  الكاتب املبدع
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 ٪( 20) وأتثريه  . حمتوى السرد القصصيب
الق بصراي  ايشري  أو  قصة  أو سرد  أو خلق شعور  اخليال  إاثرة  على  املقال  قدرة  إىل  فكرة.  يوض لت  ص  ح 

 .  مهورمن اجل وضوح الرسالة قوي وقادر على حتفيز وإهلام اآلخرين
 ٪( 20). املونتاج والتصوير السينمائي ج

يشمل التصوير ابلفيديو / الصوت االمتياز التقين ، والتكوين، واإلضاءة، واألسلوب، واللون، والصوت،  
ومثرية  و   واملوسيقى، متنوعة  زوااي  واحملتوى  والصوت  الصور  توفر  أن  جيب  القصص.  ورواية  التحرير 
 اخليال، ونقل القصة اليت تُروى بشكل صحيح واليت تعزز القصة.و  لالهتمام،

 ٪( 20) ستقصاء. البنية واالد
أولوايت  وحتديد   ، وامليكانيكا  املناسبة  والتقنية  للمحتوى  الشامل  التنظيم  والتنقل  اهليكل  يتضمن 

ستحضر عاطفة واندهاش تجيب أن    املعلومات والطريقة اليت يتنقل هبا املستخدمون خالل القصة. القصة
الوصول إىل النهاية. على الكامريا، يتم عرض    الذي يريدوناجلمهور، وتركهم يريدون املزيد حبلول الوقت  

 املوضوعات بطريقة متسقة وداعمة للقصة.
 %(  20التحفيز على األنشطة عابرة الثقافات والدولية )االنتماء و  هـ.

ظرهتم اإلجيابية تطوير نعمال التدريب و أل  ابالنتماء عمل أفالم فيديو تثقيفية يشعرهم  لالطلبة    انتماء إن   
 للطلبة اآلخرين املشاركني يف إنتاج مثل تلك األفالم. 

 
 

 ائز و النتائج واجل
الفائزون أبفضل قصة رقمية ) تلقي دعوة لالنضمام إىل  جامعة شريكةكل  من    ثالثةيكافأ  ( من خالل 

   اختيارها من بنييتم أيض ا منح جائزة خاصة ألفضل قصة رقمية، يتم و  يف سلوفينيا.للطلبة  خميم
   فائز ا. (36 )
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اختيار   رقمية:معيار  قصة  اخلرباء،  ( ٪50)   أفضل  من  احلكم  معايري  على  يعتمد  التقييم                                          من 
تمن  (٪50)و خاللها  من  اإلعجاابت  اعلى  جبامعة    عتمد  اخلاصة  االجتماعي  التواصل  وسائط 

EMUNI . 
 :املراجع. 8

  Erasmusآخر من مشاريع مشروع يفمعتمد  املرجع الرئيسي الذي يستند إليه الدليل، هو دليل •
.eu/: https://erasmusplusfriends+  

الدولية • العالقات  قدرات  أنش واملشاركة    ،تعزيز  اليف  التفاعل  ودعم اجلامعياحلرم  يف  ثقايف  طة   ،
   ـ وصياغة السر القصصي الرقمي. أنشطة االهتمام ابلبعد الدويل متمثلة مبنتدى األصدقاء

  :ضافيةاإلراجع امل •
 دليل إرشادي لرواية القصص الرقمية   :ارك قصتك ش •
-.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/brss_tacs/samhsahttps://www

storytelling guide.pdf ^  
 جمتمعات   يف. رواية القصص الرقمية تصميم وتطوير وتقدمي  2019هافيس ، وايكوت ، شيسر.   •

 متنوعة.  
 .com/wp content / uploads / 2021/04 / https://tfelproject.2021دليل القصص الرقمية.   • 

 1.pdf ^-guidebook-storytelling-digital 
•  ( هـ.   ، يف 2006ابريت  العميق  للتعلم  وتقييمها كأداة  الرقمية  القصص  رواية  عن  البحث   .)

، الصفحات  1، العدد 2006وتعليم املعلمني )اجمللد  املؤمتر الدويل لتكنولوجيا املعلومات   ، اجملتمع
647-  654   

 طرق للتواصل من خالل القصة.   عأربأنواع رواية القصص:  •
https://www.masterclass.com/articles/a-guide-to-storytelling#4-types-of-
storytelling 

 

https://erasmusplusfriends/
https://www/
https://tfelproject/
https://www.masterclass.com/articles/a-guide-to-storytelling#4-types-of-storytelling
https://www.masterclass.com/articles/a-guide-to-storytelling#4-types-of-storytelling
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ANNEX 1 - release letter  
 

VIDEO RELASE FORM 

VIDEO CREATED FOR DIGITAL STROYTELLING CONTEST MED2IaH 

Student data:  

First name  

Family name  

Date of birth  

Contact (e-mail, phone)   

University  

Name of the video: 

__________________________________________________________________ 

I, the undersigned student, confirm  

- that I am (co)author of this digital video 

- the materials used in this video (eزg. music, photos, video shuts, or other material…) are 

my original own work, or I used materials that are in the public domain or have Creative 

Commons license. 

- materials that are not my original work have references/citations 

and I agree: 

- that my University publishes this work on University website  

- that Euro –Mediterranean University (who coordinates project MED2IaH) publishes this 

work on E-platform MED2IaH  

- that the work can be shared for educational or project content promotional purposes of 

the topic (non-commercial use)  

I am also aware that at the time of duration of digital storytelling contest (until end of August 

2022) I shall not share this digital story publicly. If I use you tube for editing the video, video 

shall be uploaded to you tube as unlisted.   

Date and place:  

Signature: 

THIS RELEASE LETTER NEEDS TO BE SUBMITTED TOGETHER WITH THE DIGITAL STORY TO THE 
COORDINATOR OF DIGITAL STORYTELLING AT YOUR UNIVERSITY 


