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Objectives

المونتاجعلىالتعرف❑

المونتاجعناصرعلىالتعرف❑

Windowsبرنامجعلىالتعرف❑ Movie Maker

اهداف المحاضرة
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مقدمة 

هابعضمعالتقنياتمنالعديدربطمتطوركجهازالكمبيوترإن❑
مجاالتالهذهومنالمتنوعةالعملمجاالتمنالكثيرفتحوقدالبعض

الشركاتمنالكثيرتوفرحيثالفيديوأفالمومونتاجتحريرمجالهو
صة،متخصمونتاجوحدةكمبيوتركجهازمنلتجعلالالزمةالبرامج
برامجاكفهنمتشابهةعملهافكرةأنإالالبرامجهذهكثرةمنوبالرغم

.رافيةاحتأخرىبرامجوهناكبالغرض،وتفياالستخداموبسيطةسهلة
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.عناصر تحرير ومونتاج الفيديو❑

وحدات ووحدات اإلدخال تقوم فكرة تحرير ومونتاج الفيديو على عناصر أساسية تتكون من ❖
. لتحريروالتي تشمل جهاز الكمبيوتر وبرامج اووحدة التحرير والمونتاج ووحدة الربطاإلخراج

.1كما موضح في شكل رقم 

عناصر تحرير المونتاج

كامرة

رسيفر رقمي

ماسح ضوئي

Interface 
card

برامج المونتاج

البتوب

حاسوب

موبايل

جهاز التلفزيون

االنترنت

البريد االلكتروني

وحدات االدخال

وحدة الربط
وحدة التحرير

وحدات االخراج

(1شكل رقم )
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متطلبات العمل في المونتاج

4Kعالية كدقة خاصة في حال العمل على تصميم فديو بدقة , الجدول ادناه يوضح المواصفات المطلوبة لعمل مونتاج احترافي❑
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 Adobeو برنامج  Windows Movie makerبرامج تحرير الفديو وهي كثيرة ومتنوعة مثل برنامج •
Premiere  وبرنامجUlead Video Studioوغيرها من البرامج.

وحدة التحرير والمونتاج:اوال 

وحدات االخراج: ثانيا

اذا لم تتوفر على شكل صور رقمية, ماسح ضوئي الدخال الصور للحاسوب 1.

(فديو+ رقمية )كامرة رقمية 2.

مايك وسماعات3.

وحدة الربط:ثالثا

USBوصلةمثلالكمبيوتروجهازاإلدخالوحداتبينتربطالتيالتوصيلأداةعنعبارةوهي•

االحتياجات الضرورية لدخول في مجال مونتاج األفالم
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.1CD , DVD , Flash Memory, External Hard Disk

RoxioوNeroمثلاالقراصنسخبرامج2.

التلفازمثلعرضجهاز3.

انترنت4.

الكترونيبريد5.

وحدات االخراج: رابعا

األجهزة التي وتأتي أهمية هذه الوحدة في إنها تقوم بإخراج العمل الفني الذي قمت بإنتاجه وتوفيره على عدة وسائط مختلفة حسب•
:تستخدمها لعرض العمل الفني ومن هذه الوحدات

االحتياجات الضرورية لدخول في مجال مونتاج األفالم
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❑Windows Movie Maker  وهو برنامج خاص بصناعة عروض الفيديو والصوت و الصور

وتنسيقها بشكل جميل

:يمكن أن يتم االستفادة من هذا البرنامج في ❑

و , و ذلك بجمع عدة لقطات, وجميع النشاطات, للكليات و والشركات, تكوين عروض مفيدة .1

.والتنسيق بينها بالحذف و الزيادة , وضع الصوت المناسب 

.لمية و صورة فيديو مناسبة للمادة الع–كمحاضرة -يمكن أن يتم عمل الدمج بين مادة صوتية.2

.فهو برنامج سهل مرن , و اللقاءات , مناسب لعروض الحفالت .3

,  ميالت مناسب لعمل برنامج منسق في مجاالت الدعوة و نشره في اإلنترنيت إما عبر مواقع اإلي.4

.أو مراكز تخزين األفالم المجانية 

يديو و إخراجها بشكل ف, و الرحالت , و المناسبات االجتماعية , مناسب لعمل اللقطات العائلية .5

.بالصوت و الصورة 

يمكن تنزيل اخر اصدار من الموقع التالي ❑

https://topwin-movie-maker.com/download.aspx

وكما موضع في الصورةInstallبعد تحميله على جهازك افتح ملف التنصيب وابد التنصيب و اختر 

Windows Movie Maker

https://topwin-movie-maker.com/download.aspx
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جهازكعلىالبرنامجتنصيبسيبدا❑

البرنامجلفتحLaunchاضغطالتنصيبانتهاءبعد❑

Windows Movie Maker
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تطيعتسالمكتبسطحعلىالبرنامجايقوةتواجدحالفي❑

البرنامجلفتحالمكتبسطحمنعليهاالضغط

او

Startاوابداالىاذهب❑

Windows Movie Maker

فتح البرنامج

Windowsبرنامجملفستجد❑ Movie Maker

StartقائمةفيWالحرفتسلسلضمنموجود
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واجهة البرنامج



11University of Basrah

شاشة البرنامج 

منطقة المحتويات ❖

المحتوياتقةمنطفيتحريرهالمرادالفيلممحتوياتكلإدخاليتمحيث:المحتوياتمنطقة•
شكلفياترتيبهويمكنك.موسيقيةمقاطعأوفيديولقطاتأوصورعلىتشملوالتي

.يلمكففيستستخدمهاوالتيالسابقةاألنواعمننوععلىيحتوي مجلدكلمجلدات

مشهدأوقيالموسيالمقطعتشغيليمكنفيهاوالتيالمعاينةمنطقةهي:المعاينةمنظقة•
.الفيلمفيإدراجهقبلالفيلممن
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ادوات التحكم في الشريط الزمني

والتسجيلاالنتقاالتعلىتحتويوالتيالفيديوشريطفيهايظهرطبقةفهناكالفيلمجزئياتلكلطبقاتعدةهناكانهتالحظوفيه❑

تأتيثم.والتشويقاإلثارةإلضافةللفيلمإضافيةأصواتفيهاتضيفأنيمكنالتيالصوتطبقةمنهماأسفلوتأتيللفيلمالصوتي

توقفكلوحةأوللفيلمكمقدمةتظهرأوالعرضأثناءالفيلمعلىلتظهرتضيفهاالتيوالتعليقاتالمكتوبةبالنصوصالخاصةالطبقة

.وخالفهاإلخباريةالنشراتفييحدثكماالفيلممنالقادمالجزءعلىالتعليقاتأوالمعلوماتبعضفيهاتكتب
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•Media  يمكن من هنا اضافة مقاطع جاهزة موجوده مع البرنامج او اضافة

.مقاطع من جهازك والتعديل عليها

•Music  يمكن من هنا اضافة مقاطع صوتية متنوعة موجوده مع

البرنامج او تنزيلها من االنترنت والتعديل عليها

شاشة البرنامج 
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•Text ملية يمكن من هنا اضافة نصوص مع تأثيرات والتي تساعد كثيرا في ع

المونتاج 

•Transition ص او تساعد على اضافة تأثير اثناء التنقل سواء للنصو

(PowerPointنفس الية عملها في ) الصور او الفديو 

شاشة البرنامج 
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•Effects  تستخدم ألضافة تأثيرات مختلفه على الصور

•Elements  تساعد على اضافة عناصر متنوعة

شاشة البرنامج 
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الخالصة

.يوجد العديد  من برامج المونتاج اغلبها تتبع نفس الية العمل•

.لعمل فديوهات احترافية وبدقة عالية نحتاج لكمبويتر بمواصفات عالية•

من البرامج البسيطة التي تساعد على تعلم المونتاج Windows Movie Makerيعتبر •


