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Objectives

األنتقاليةالمؤثراتاضافةكيفيةعلىالتعرف❑

بروبريمرادوبيبرنامجفيالكتابةكيفيةعلىالتعرف❑

النصأعداداتفيالتحكمكيفيةعلىالتعرف❑

المشروعحفظكيفيةعلىالتعرف❑

العملتصديركيفيةعلىالتعرف❑

اهداف المحاضرة
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إضافة المؤثرات االنتقالية

رنامجبفيوالفديوللصوتانتقاالتاضافةنستطيع❖

فديواللمشاهدانتقاليةمؤثراتوألضافةبريمرادوبي

EffectsنختارWorkspaceالعملنافذةمن

2تظهر لنا قائمة المؤثرات وكما في الشكل 

وضعمنالتأكديجبالفديولمشاهداألنتقاليةالمؤثراتألضافة❖

.والثانياالولالمشهدفاصلبيناالنتقاليالمؤثر

قائمة المؤثرات. 2الشكل 

قائمة العمل. 1الشكل 



3University of Basrah

المشهدبينتهبأفالقمالسحبمعااليسربالماوسعليةالمستمروبالضغطاألنتقاليالمؤثربأختيارقم❖
.والثانياالول

إضافة المؤثرات االنتقالية

أضافة الحركة االنتقالية بين المشهد االول والثاني. 3الشكل 
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المؤثرلىعبالضغطاالنتقاليللمؤثرالزمنيةالمدةتحديديمكن❖
.األيسرالماوسبزرTimeLineفيالموجود

بزرTimelineفيالموجوداالنتقاليالمؤثرعلىنضغطاو❖
effectالىنذهبوبعدهالتحديدهااليسرالماوس controls

األنتقاليةالحركةاعداداتفيللتحكمالمصدرشاشةفي
Transition

المؤثروضعيلكناالليةبنفسالصوتيةاالنتقاالتمعالتعامليتم(مالحظة❖
بالصوتالخاصةالطبقةفياالنتقالي

إضافة المؤثرات االنتقالية

تحديد المدة الزمنية . 4الشكل 

Effect controls. 5الشكل 
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الكتابة في برنامج ادوبي بريمر برو

روببريمرادوبيبرنامجفيالكتابةيمكن❖
الزمنيالشريطيسارالموجودةالكتابةاداة باستخدام

"T"ةشاشالىالتوجهيتمعليهاالضغطبعد
ونضغطالشاشةيميناعلىProgramالبرنامج

.النصألضافةعليها
التأشيراداة نستخدمالنصمكانلتغيير❖

الزمنيالشريطيسارالموجودة
ctrl+Tعلىيالضغطالكتابةأداة تفعيليمكن❖

الكتابة في البرنامج. 6الشكل 
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الكتابة في برنامج ادوبي بريمر برو

:متقطعةالعربيةباللغةالكتابةكانتحالفي❖
اخترالشاشةيساراعلىEditقائمةعلىاضغط1.

Preferences
Graphicsاختر2.
Textبتغييرقم3. EngineالىSouth Asian

and Middle Eastern
Rightالىالنصاتجاهبتغييرقم4. to Left

معالجة التقطع في كتابة اللغة العربية . 7الشكل 
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الزمنيالشريطلوحةفيالموجودالنصبتحديدقم❖

االدواتشريطفيالموجودةGraphicsاختر❖

التحكم في اعدادات النص

تحديد النص الموجود في الشريط الزمني. 8الشكل

Browseعلىكانتحالفيالشاشةيمينعلىالنصتحريرنافذةتظهر❖
Editبأختيارقم

نافذة تحرير النص.  10الشكل

Graphics. 9الشكل 
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ىعلالشكلفيالموضحةالخياراتاستخداميمكن❖
.عليهالتعديلالمطلوبالنص

لموقعاالىالبرنامجشاشةفيالكتابةتحريكيمكن❖
يفالموجودةالتأشيرأداة أستخدامخاللمنالمطلوب

منأكدالتوبعد,الزمنيالشريطيساراألدواتشريط
تخداماسيمكنالبرنامجشاشةفيبهالمرغوبالموقع

.الشكلفيالموضحةاألعدادات

التحكم في اعدادات النص

أعدادات النص. 11الشكل 



9University of Basrah

Fillمنالخطلون تغيريمكنAppearanceخاللمن❖

❖Stroke(النصحدود)للنصالخارجياللون لتغير

❖Backgroundالنصخلفيةلون لتغير

أعدادات النص. 12الشكل 

التحكم في اعدادات النص
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EffectفيالموجودةPositionاستخداميمكن❖
Controlللنصتأثيرلعمل.

ةشاشفيبهالمرغوبالموقعالىالنصبتحريكنقوم❖

البرنامج

جمح,النصلونتغييرمنالنصاعداداتبأستخدامنقوم❖

والمرغوبالمطلوبللتصميمالحاجةوحسبالخ..النص

.به

التحكم في اعدادات النص

Effect Controlsاعدادات النص في . 13الشكل 
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الزمنيالشريطفيالموجودةالمسطرةبتحريكنقوم❖

.النصانتهاءمكانلتحديد

بأرجاعونقومPositionخياربتفعيلنقومبعدها❖

الىاوالزمنيالشريطفيالنصبدايةالىالمسطرة
.النصبهيبدأاننرغبالذيالمكان

ذلكوالحركةونهايةللنصالمطلوبةالحركةبدايةتحديدمنألتأكد❖
.الزمنيالشريطفيالموجودةالمسطرةباستخدام

التحكم في اعدادات النص

Effect Controlsاعدادات النص في . 14الشكل 
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يالتفاديالعملاثناءالمشروعحفظالمهممن❖

,الحاسبةاوالبرنامجفييحصلقداشكال

Fileاخترالعملولحفظ –Save

حفظ المشروع

حفظ العمل. 15الشكل 
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تصدير العمل

بتحديد مساحة العمل التي ترغب بتصديرها والموجودة في الشريط الزمني قم1.

من لوحة المفاتيحiقم بأرجاع المسطرة الموجودة في الشريط الزمني الى البداية واضغط حرف 2.

من لوحة المفاتيحOواضغط حرف قم بعدها الى تقديم المسطرة من خالل سحبها بالماوس الى نهاية المقطع 3.

16الشكل كما في  File-Export –Media–اضغط على قائمة 4.

17الشكل كما في Export Settingالتصدير ستفتح بعدها قائمة اعدادت 5.

طرةفي حال كنت ترغب بتصدير جزء معين من العمل الموجود في الشريط الزمني قم بتحريك المس( مالحظة
Oواضغط وحركها من جديد لتحديد نهاية المقطع iواضغطعلى بداية الجزءالمطلوب
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تصدير العمل

Fileتحديد المقطع وفتح التصدير من . 16الشكل 
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تصدير العمل

تصدير العمل. 17الشكل 
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Assignment

الدقيقة و من خالل برنامج ادوبي بريمير برو قم بعمل فديو عن كلية الفنون الجميلة على ان ال يتجاوز الفدي
ثانية40واليقل عن 

:ألتصميم يجب ان يتضمن األتي

عنوان سينمائي في بداية المقطع1.

صور ومقاطع فديو 2.

اضافة موسيقى3.

ه ثواني توضح فيه مايتم عرضه مع مراعاة اندماج الصوت والصور 10اضافة صوتك فوق الموسيقى ولمدة 4.
مع مايتم عرضه للمشاهد 

2021-6-2موعد التسليم األربعاء 5.
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