
 

  
 



 

  
 



 

  
 



 

  
 



 

  
 



 

  
 



 

  

 :التدخین ھيأضرار  في وسیطة متعددة عن ةالمكونات المستخدم

 :نص مكتوب .١

رشادات والتوجیھات وشرح لباقي  بأضرار التدخین وتقدیم اإلة خاصةلتقدیم عناوین رئیسي

 .عناصر الوسیطة المتعددة

 :المؤثرات الصوتیة .٢

 .لعمل المقدمة وعمل جذب لمحتوى الوسیطة المتعددة

 :الرسومات الخطیة .٣

 .لكسر الملل وتوضیح النقاط المھمة أو الغامضة في الوسیطة المتعددة

 :الصور الثابتة .٤

 .للمساعدة على توضیح الھدف من الوسیطة المتعددة بشكل أسرع
 

 



 

  
 



 

  

 :استخدام الوسائط المتعددة في مجال الھندسة .١

 الوسائط المتعددة في المحاكاة الحاسوبیة إلضافة شيء من یستخدموامھندسي البرمجیات قد 

وغالباً ما یتم تصمیم الوسائط المتعددة . الترفیھ إلى التدریب مثل التدریب العسكري أو الصناعي

 .كواجھات البرمجیات ویھدف إلى التعاون بین المبدعین المحترفین ومھندسي البرمجیات

 :استخدام الوسائط المتعددة في مجال الطب .٢

یمكن لألطباء الحصول على تدریب من خالل النظر في عملیة جراحیة افتراضیة أو أنھا یمكن محاكاة 

كیف یتأثر جسم اإلنسان عن طریق األمراض التي تنتشر عن طریق الفیروسات والبكتیریا ومن ثم 

تصویر الوثائق ھو األسلوب الذي یأخذ نسخة مطبوعة من . وثیقة التصویر. تطویر تقنیات لمنع ذلك

 .)على سبیل المثال، والماسحات الضوئیة(صورة وثیقة وتحولھا إلى شكل رقمي 

 :استخدام الوسائط المتعددة في مجال الصناعة .٣

تستخدم الوسائط المتعددة كوسیلة للمساعدة في تقدیم المعلومات للمساھمین والرؤساء وزمالء 

الوسائط المتعددة ھي أیضاً مفیدة لتوفیر تدریب الموظفین، واإلعالن وبیع المنتجات في . العمل

جمیع أنحاء العالم عن طریق التكنولوجیا الغیر محدودة تقریباً على شبكة اإلنترنت البحوث الریاضیة 

. في البحوث الریاضیة والعلمیة، ویستخدم الوسائط المتعددة أساساً للنمذجة والمحاكاة، والعلمیة

على سبیل المثال، یمكن للعالم نظرة على نموذج الجزیئي للمادة معینة والتالعب بھ من أجل التوصل 

 .البحث ممثل یمكن العثور علیھا في المجالت مثل مجلة الوسائط المتعددة. إلى مادة جدیدة
 

 



 

  
 



 

  
 



 

  

 البرنامج المستخدم لتحریره طریق الحصول علیھ وصفھ المكون م

 الرسومات الخطیة 1
تعبیرات بالخطوط 

 واألشكال
 Office (Word, Excel) من برامج كتابیة

 المؤثرات الصوتیة 2
أصوات طبیعیة أو 

 صناعیة

، التسجیل المباشر

 مكتبة صوتیات
Audacity 

 الصورة الثابتة 3
لقطات ثابتة ألشیاء 

 حقیقیة

مكتبات الصور على 

أو الكامیرا ، اإلنترنت

أو الكتب ، الرقمیة

والمجالت ونقلھا إلى 

الحاسب عن طریق 

 الماسح الضوئي

GIMP 

 الرسوم المتحركة 4

رسوم منفصلة 

تعرض بسرعة 

وتسلسل محددین 

 لتشكیل مقطع معین

برامج تصمیم الرسوم 

 المتحركة

Animation 

Workshop 

 الفیدیو 5

لقطات فلمیة 

متحركة سجلت 

 بطریقة رقمیة

مكتبات الفیدیوھات 

أو ، على اإلنترنت

أو من ، الكامیرا الفیدیو

التلفاز وتسجیلھا عن 

 طریق أجھزة التسجیل

Avidemux 

 



 

  
 



 

  

الوسائط 
 المتعددة

مفھوم الوسائط 
 المتعددة

أھمیة الوسائط 
 المتعددة

مراحل إنتاج الوسائط 
 المتعددة

مكونات الوسائط 
 المتعددة

مجاالت استخدام 
 الوسائط المتعددة

برمجیات معالجة 
الوسائط المتعددة 

منتج یدمج بین النص 
والصوت والصورة 
والفیدیو باستخدام 
برمجیات الحاسب 

لتحقیق أھداف محددة 
للمستفیدین بطریقة 

.تفاعلیة  

 .مرحلة التحلیل واألعداد .١
  .مرحلة التصمیم .٢
 .مرحلة التنفیذ .٣
 مرحلة التجریب  .٤

 .والتطویر
 .مرحلة النشر والتوزیع .٥

 النصوص المكتوبة. .١
 المؤثرات الصوتیة. .٢
 الرسومات الخطیة. .٣
 الصور الثابتة. .٤
 الرسوم المتحركة. .٥
 الفیدیو. .٦

 .التعلیم .١
  .التدریب .٢
 .التسلیة والترفیة .٣
 .التجارة .٤

 .برامج إعداد الصور .١
 .برامج إعداد الفیدیو .٢
 .برامج إعداد الصوت .٣
 .برامج الرسوم المتحركة .٤

 .إضافة المتعة والتشویق .١
سھولة التعامل مع  .٢

 .المعلومات
سرعة وصول المعلومة   .٣

 .للمتلقى
 .جعل المعروض أبقى أثراً  .٤
تنوع االستخدام في مختلف  .٥

 .المجاالت
تمثیل العالم الواقعي الذي  .٦

 .یصعب توفیره

 

 

 



 

  
 



 

  

 منتج

 أھداف محددة ھدف تفاعلیة محتوى برمجیات
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