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Movie maker for windows 8. 1

ةدايز ىلع  دعاسي  وهف  .ةزهجألا  عيرست  تاردق  ىلع  جمانربلا  يوتحي.ىوتسملا  ةيلاع  ويديف  عطاقم  ءاشنإب  كل  حمسي  .مادختسالا  ةلهس  ةهجاو  تاودألا ،  نم  ةيساسأ  ةعومجم  رفوي  .نيفرتحملاو  نيئدتبملل  بسانم  وهو  ليغشتلا ،  ماظنل  ةيسيئرلا  تانوكملا  دحأ  وهو  مليفلا 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  عناص  زودنيو 
يس رآ  أـو  هـو هـو : ـلـيـل : بات ـر  بات زودنيو  ـر  يفوم ـع  بات ـع  بات جرا  ـ جتا جا 8.1  ـزـ يان زودنيو 8.1  ـو  نو ـر  كيم يفوم  ـزـو  نو ـزـو  نو .ةيفارتحا هـجـي  ريغ  اريماك  ىلع  هريوصت  مت  يذلا  ويديفلا  تيبثت  نكمي  .ةريبك  ةعرسب  لمعلا  لعجيو  تافلملا ،  ليزنتو  ليمحت  ةعرس  ) (ar) 40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 HP، ، وفونيل رسيأ ، جنوسماس ، سوسأ ،
ليد ، MSI)- 8.1 ةدحاو ةغل  ةسسؤملا ، ورب ، ، Zver (32/64 ءانب 9600 ،) ، x86Windows Movie Maker ريغ ويديفلا  تاجرخم  جاتنإ  يف  ًاديفم  قيبطتلا  اذه  دجت  نأ  كنكمي  ويديفلا ،  تافلم  رييغتو  مامضنالا  ىلإ  عطقلا  نم  .ةلدعملا  ويديفلا  ةطرشأ  جاتنإل  اهجاتحت  يتلا  ةيساسألا  تازيملا  عيمج  ىلع  يوتحي  جمانربلا  .ةطيسب  ةقيرطب  ويديفلا  ريرحت  يف  بغري  صخش  يأل  يلاثملا  وه  ويديفلاا 10000000  لتا 2020  ا ف ب ب ج 2020 2020 
رفوي امك  .ةيناجم  اهنأل  ويديفلا  ريرحتل  ةديج  قالطنا  ةطقن  اهنإ  .ةدقعملا   Movie Maker ىلإ اهليوحتو  عطاقم ،  سكع  كنكمي  .تاجردتلاو  راثآلاو  رتالفلا  قيبطت  اًضيأ  جمانربلا  كل  حيتي  ليصاحملاو ، صقب  كل  حامسلا  ىلإ  ةفاضإلاب  .تازيملا  نم  ةلماش  ةمئاق   cuttlex ةايحلا. يف  كب  ةصاخلا  ويديفلا  عطاقم  قيقحتل  ةيرورض  اهارت  يتلا  ىرخألا  رصانعلا  مادختساو  هاجتالا ،  رييغتو  ىشالتت ،  وأ  ةلثامم  تالاقتنا  مادختساو  ميدقلا ،  زارطلا  نم 
يتأي امك  .سواملا  ىلع  طقف  ةليلق  تارقنب  تازيملا  هذه  رفوتت   Movie Maker تيبثتو ليمحت  يف  بغرت  تنك  اذإ  نآلا  ليمحتل  زودنيو 10  مالفألا  تاقيبطت  لضفأ  ةلصلا : تاذ  .ويديفلا  ءاوجأو  ةيجازملا  ةلاحلا  نيسحتل  اًقبسم  ةتبثملا  ىقيسوملا  تافلم  ضعب  وأ  تاقصلم  ةفاضإ  كنكمي  .عوضوم  لكل  صيصختلل  صن  مدقت  يتلا  ويديفلا  عيضاوم  ةينامث  عم   Windows Movie Maker ام لك  ةزهجألا ، زودنيو 8.1  زودنيو 8 ، زودنيو 10 ، يأ  ىلع 
ىمسي فلم  ظفحي  اذه  مالفألا .) رّصمل  رشابملا  ليمحتلا  طبارلا  اذه  ةعباتم  كنكمي  وأ   ) تبثملا ليمحتو  تفوسوركيام  عقوم  ىلإ  باهذلا  وه  هب  مايقلا  كيلع   wlsetup- بيو .exe لمع راطإ  تيبثتب 3.5  هنإف  فلملا ، اذه  ليغشت  دنع  .كب  صاخلا  رتويبمكلا  زاهج  ىلإ  .NET تيبثت بجي  هنأل  زاهجلا  ىلع   Movie Maker. كيدل ناك  اذإ  ةظحالم :  .NET Framework 3.5.1 تيبثت عم  ةرشابم  رمتست  فوس  هنإف  كب ، صاخلا  رتويبمكلا  زاهج  ىلع 

زودنيو 10 كب ، صاخلا  زودنيو 8  ىلع  ةيفاضإلا  تازيملا  ضعب  تيبثت  ىلع  ةرداق  نوكت  فوسو  ةحوتفم  شيعلا  تايساسأ  دادعإلا  زودنيو  ىرتس  ةيلمعلا ، ءدب  دعب  مليفلا  عناص   PC. ةذفان يف   Windows Live Essentials، ام ديدحتب  موقت  نأ  درجمب  .رخآلا  عم  بهذت  نأ  بجي  مث  مالفألا ،  عناص  طقف  ديرت  تنك  اذإ  .طقف  اهيلإ  جاتحت  يتلا  تاودألا  ةفاضإو  تيبثتلا ، صيصخت  وأ  ةمزحلا  هذه  يف  تاودألا  ةفاك  تيبثت  كل : نيحاتم  نيرايخ  ىرتس 
زودنيو 10 زودنيو 8.1 ، وأ  كب  صاخلا  زودنيو 8  ىلع  مالفألا  عناص  زودنيو  كيدل  نوكيس  نآلا  .قالغإ  قوف  رقناو  ةيلمعلا  يهتنت  ىتح  رظتنا  .تيبثت  رزلا  قوف  رقنلا  ىلإ  جاتحت  ءيش  لك  تيبثت ،  PC. ؟ ةحاتملا ليمحتلا  طبار  زودنيو 10  مالفأ  عناص  يأ  كانه  له  زودنيو 8 . زودنيو 10 ، ىلع  مليفلا  عناص  ويديفلا  ءاشنإ  يف  ءدبلا  كنكمي  نآلا  .كتقو  نم  قئاقد  عضبو  لمعي  تنرتنإ  لاصتا  ءانثتساب  ًائيش  بلطتت  الو  ًادج  ةطيسب  ةيلمعلا  نإف  نورت ، امك 
دعي مل  ظحلا ، ءوسل  ثيدحت :  Windows Movie Maker حضوت كلذ ، عمو  .قيبطتلا  نم  ةميدقلا  تارادصإلا  ليمحتب  كل  حمست  يتلا  عقاوملا  نم  ديدعلا  كانه  عبطلاب ، .ليزنتلل  ًارفوتم   Microsoft طبار ىلع  رقنلا  بنجت  وه  لح  لضفأ  نإف  اذل  .ةلثامم  ىرخأ  تاديدهتو  تاسوريفو  ةراض  جمارب  ىلع  يوتحت  دق  ليزنتلا  طباور  نأ  نم  نيمدختسملا  ةقالمعلا  دنومدير  ةكرش  رذحت  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .يقيقحلا  ءيشلا  مدقي  عقوملا ال  اذه  نأ 
قيبطت مادختساب  مالفأ  ءاشنإ  كنكمي  كلذ ، نم  ًالدب  .ليزنتلا   Windows 10 Photos يف اهمادختسا  كنكمي  يتلا  مالفألا  ءاشنإ  جمارب  لضفأ  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل  .ةيجراخ  ةهجل  ةصاخلا ب ـ مالفألا  جمارب  مادختسا  وأ   Windows 10، مليفلا عناص  اذه  نع  اديعب  سانلا  هوش  نأ  تفوسوركيام  نأ  ودبي  نكلو  زودنيو 7 , زودنيو 8  ىلع  مليفلا  عناص  زودنيو  مادختسا  انناكمإب  لازي  ال  اقباس , لولح  تبث   • 2020 ربمسيد 04 , .ةمئاقلا  هذه  عجار 

اناجم ل مالفألا  يعناص  لضفأ  نم  ضعب  رايتخاو  ثوحبلا  ضعب  انلعف  زودنيو 10 . زودنيو 8.1  نم  مادختسالا  ةلهس  Window8، ، ةلاقملا هذه  يف  امنيب  .تايركذلا  نم  ةايحلا  ىدم  ىلع  لوصحلل  رظنلل  ةتفال  ويديفلا  مالفأ  قلخو  ةيئانثتسا  قرطب  روصلا  طاقتلا  سانلا  نم  ديزملاو  ديزملا  رضاحلا  تقولا  يف  .ةفلتخم  تاصنم  عيمجل  ويديفلا  ريرحت  جمارب  لضفأ 36  ةمئاق  نم  ققحتلا  كنكمي  ىرخأ ، ةصنم  نيمدختسملا  نع  الضف  زودنيو 10 ،
ويديفلا ررحم  زودنيول 8 ، ويديفلا  مالفأ  يعناص  نم  نينثا  مكل  كراشأ  فوسو   Filmora9 (و مالفألا ) عناص  مادختسالا  ةلهس  DVD 8 ذفاونلل يئانثتسا  ويديف  مالفأ  عناص  عم  ةروصلا .) حئارشلا  ضرع  عناص   ) حئارشلا ضرع  ءانب  - Wondershare Filmora9 ، روصلا نم  ةعساو  ةعومجم  ةفاضإل  رايتخاو  مادختسالا ، ةلهس  ةهجاو  لمشت  ذفاونلل  ويديفلا  مالفأ  عناص  اذه  نم  ةددحم  تازيم  .ةلوهسو  ةعرسب  كب  صاخلا  ويديفلا  مليف  ءاشنإ  كنكمي 
نسحتسم خلا  ةددعتملا  جارخإلا  تارايخو  رصانعلاو ، راثآلاو  ةيفصت ، بيلاسألاو ،  Movie Maker لـ Windows 8 Filmra9 تب زودنيو 7/8/8.1/10 64  عم  قفاوتم   PC كامو  OSX 10.11 عمسي مل  تنك  يف  .رتويبمك  وأ  كام  رتويبمك  زاهج  نم  لك  ىلع  ويديفلا  عورشم  سفن  ريرحت  كنكميو  كام ، ىلعأ  وأ   Filmora9 ، عطاقم ريرحت  ةيفيك  لوح  تالاقملا  نم  ريثكلا  انبتك  دقل  .رحسلا  نم  ققحتلل  اناجم  هليمحتو  هاندأ  ويديفلا  نم  ققحتلاو 
مادختساب ويديفلا   Filmora9 ىلع  Windows يف ويديفلا  ةطرشأ  ريرحت  لوح  ةلئسأ  يأ  كيدل  ناك  اذإ  نكلو  .ويديفلا  عطاقم  ريرحت  ةيفيك  لوح  انليلد  نم  ققحتلا  كنكمي  ىوتحملا ،  ةفاظن  ىلع  ظافحلل   Filmora9، مادختسا ةيفيك  .ابيرق  قيلعتلا  ىلع  بيجأسو  هاندأ  قيلعتلا  كرتو   DVD Slideshow Builder ىلع  Windows 8 حئارشلا ضرع  ءاشنإ  ةادأ  مادختساب  ويديف  مليف  لمع  ةيفيكب  هاندأ  ىوتحملا  كربخيس   DVD. 1.Install مليف
حئارشلا ضرع  ءاشنإ  ةادأ  ليزنتب  مق  داريتسا  داريتسا  ويديف   DVD 2 توصلا. قوف  رقنلاب  صصخم  ليجست  وأ  تاوصأ  ةفاضإ  كنكمي  .ةيفلخلا  راسم  ىلإ  اهبحس  وأ  ىقيسوملا  ةفاضإل  ىقيسوملا  رزلا  قوف  رقنلا  كنكمي  .صيصخت  بيوبتلا  ةمالع  يف  ةيفلخ  ىقيسوم  فضأ  مث  ديرت .) امك  اريماكلا  وأ  رتويبمكلا  زاهج  نم  ويديف  عطاقم  ةفاضإ  اًضيأ  كنكمي   ) ويرانيسلا ىلإ  ةيمقرلا  كروص  بحسا  ميظنت ، بيوبتلا  ةمالع  يف  اهتيبثتو ، .Personalize
ةيمست صيصخت  كنكمي  لاثملا ، ليبس  ىلع  .بيوبتلا  هذه  يف  ةيويحو  كحضم  رثكأ  كب  صاخلا  ويديفلا  لعجل  نيتعئار  رصانعلا  ضعب  ةفاضإ  اضيأ  كنكمي  .ىرخألا  مالفألا  طامنأ  فاشكتسا  .ويديف  مليف  ىلع  اهقيبطتو  كيدل  ةلضفملا  طامنألا  ددح  طقف  صيصخت ، بيوبتلا  ةمالع  يف  .رحسلا  لثم  باجعإلل  ةريثم  ويديفلا  مالفأ  كب  ةصاخلا  روصلا  لعجل  مالفألا  طامنأ  لثم  دوويلوه  عم 480 +  كل  رفوي  ويديفلا  مالفأ  عناص  اذه  ويديفلا  مليف 

3 كتارايخ ! لك  .ويديفلا  ىلإ  نامتئا  ةميق  وأ  ةمس  ىلإ  ةدنتسم  ةيادب  ةفاضإ  وأ  ةفلتخم ، ةيصن  تارثؤمب  ةيصن  ةيحيضوت  .Save ظفح ك وأ  رتويبمكلا  ىلإ  ظفح  رتخا  ةيلحم : تافلمك  ظفح  .ىلع  ظافحلل  يد  يف  يد  قرحو  روفلا  ىلع  رقنا  يد :  يف  يد  قرح  كل :  ةبسنلاب  تارايخلا  ضعب  انهو  .جورخلا  ةقيرط  رتخا  مث  .ويديفلا  مليف  ةنياعمو  ءاشنإ ، برض  نآلا  تنرتنالا  ىلع  ةصح  وأ  كب  صاخلا  ويديفلا  مليف  HD ةيلصألا تافلملا  ىلع  ظافحلل 
ىلع رشنلا  .جارخإلا  قيسنت  رايتخاو  لبأ ، زاهج  ىلإ  ظفح  وأ  لومحملا  زاهجلا  ىلع  ظفح  رقنا  كب : صاخلا  لومحملا  زاهجلا  بسانتل  ظفح  .ةدوجلا  ةيلاع   YouTube: ىلع ةكراشم  ىلع  رقنا   YouTube ىلع كباسحب  ةقلعتملا  تامولعملا  لخدأو   YouTube ويديفلا ل مالفأ  عناص  اذه  عم  ىرت ، رمألا  وه  اذه  ًانسح ، .هرشن  ديرت  يذلا   Windows 8، متهم بـ تنأ  له  ءدبلاو ! ليمحت  درجم  .ادج  لهسلا  نم  ويديفلا  مليف  كلذل   Video editor

Filmora9 لوح بويتوي  يميلعتلا  جمانربلا  ةدهاشم  نم Filmora9  ؟  tutvide له .هنم  جورخلا  ةلواحمل  هليمحتو   Windows Movie Maker ليزنت يننكمي  نيأ  ةدئافلا ؟ ةميدع  مالفألا  عناص  زودنيو  وه  يناجم ؟  Windows Movie Maker نم تب  وأ 64  تب  رادصإ 32  زودنيو 10 ؟ يف  مالفألا  عناص  زودنيو  ىلع  لوصحلا  يننكمي  فيك  نم Windows 7  ؟ تب  وأ 64  تب  رادصإ 32  وأ   Windows 8، نم تب  وأ 64  تب  رادصإ 32  وأ   Windows 10 وأ
Windows Server 2008 R2. معد عم  ىلعأ  وأ  زترهاجيج  جلاعملا 1.6   SSE2. SSE2 تاجلاعم ىلع  دمتعم   Pentium 4 تاجلاعملاو ثدحألا  وأ   AMD K8 ىصوي ةليوط .) تافاسمل  وأ  ةيلحم  موسر  قيبطت  متي  دق  لصفنم –  لكشب  ةحاتملا   ) ةعرسلا ةيلاع  تنرتنإلا  ىلإ  لوصولا  وأ  يفتاهلا  لاصتالا  بلطتت  لاصتالا  تنرتنإلا  تامدخ  نم  ىندألا  دحلا   576 رارقلا 1024 ×  ىلعأ  وأ  يئاوشعلا  لوصولا  ةركاذ  نم  تياباغيغ  .ثدحألا 1  وأ 

تاموسرلا ةقاطب  بلطتت  .تازيملا  ضعبل  ةعرسلا  يلاع  تنرتنإ  ىلإ  لوصولاب   Windows Movie Maker معدت يتلا  ويديف  ةقاطب   DirectX 9.0c ةزهجألل .ىلعأ  وأ  رداش 2  ىلعأ و  وأ   DirectX 9 يف  Windows 7، ثيدحت ةرايزب  مق   Windows. 130 نم برقي  ام  وه  فلملا  ةوطخلا 2  ليمحتلا ) دلجم  لثم   ) بلصلا صرقلا  ىلع  هظفحو  ليمحتل  هالعأ  طبارلا  ىلع  رقنلا  قيرط  نع  فلملا  ليمحت  ةوطخلا 1  تحت  صنلا  وأ  ويديفلا  ةدهاشم 
ىمسي فلم  قوف  اجودزم  ارقن  رقنا  ليمحتلا ، لامتكا  دنع  ةوطخلا 3  .قئاقد  عضب  قرغتسي  هنم  ءاهتنالاو  تياباغيم   wlsetup- لوألا رايخلا  ةوطخلا 6  .أدبتس  تايساسأ  فيال  زودنيو  تيبثت  ةوطخلا 5  ةقباسلا : تارادصإلاو  اتسيف  زودنيو  ثدحألا : تارادصإلاو  ذفاون 8  .معن  قوف  رقنا  ةعباتملل ، تايساسأ .) فيال  جماربلا  نم  اهريغو  عناص  فيم  زودنيو  تيبثت  يأ   ) زاهجلا فلملا  نوكي  نأ  يف  بغرت  تنك  اذإ  لأسي  هجوم  ىرتس  مث  ةوطخلا 4  عيمج 
تيبثت ديرت  تنك  اذإ  كلأسي  دادعإلا  ءانثأ   Windows Movie Maker جمارب ةمزح  وأ  طقف   Windows Live لثم جمانربلا  اذه  نمضتي  .اهلمكأب  تايساسأ   Messenger، فيردنأ و بتاكلا ، ديربلا ،  Outlook مالفألا لـ عناص  تيبثت  ترتخا  اذإ  .ةمزح  طبار   Windows كب. صاخلا  ماظنلا  ىلع  تافلملا  تيبثتب  دادعإلا  موقيسو  تيبثت  قوف  رقنا  ةوطخلا 7  مالفألا  عناصو  روصلا  ضرعم  ددح  مث  اهتيبثت ، ديرت  يتلا  جماربلا  ديدحت  قوف  رقنا  طقف ،
ليغشت ءدب  كنكمي  نآلاو  قالغإ  قوف  رقنا  .ةيلاتلا  ةشاشلا  رهظت  تيبثتلا  لامتكا  دنع  ةوطخلا 8   Windows Movie Maker! ةنوقيأ نع  ثحبا  وه ! اذه   Windows Movie Maker لبق نم  هرادصإ  مت  يذلا  يلصألا  تيبثتلا  فلم  ريغتي ، مل  هنأل  امامت  نمآ  ليمحتلا  اذه  سسجت ؟ جمارب  وأ  ةراض  جمارب  وأ  تاسوريف  يأ  كانه  له  نمآ ؟ ليمحتلا  له  مالفألل ! قوشلا  يف  أدباو  أدبا  ةمئاق  يف   Microsoft. ىلإ ليزنتلا  رز  ريشي   archive.org يتلا

لبق نم  هرادصإ  مت  يذلا  يلصألا  تيبثتلا  فلم  ةفاضتسا  يف  رمتست   Microsoft ةكرش يأ   ) جماربلا رشان  لبق  نم  هرادصإ  مت  يذلا  يلصألا  فلملا  وه  فلملا  نأ  نم  ققحتلل  ةيمقرلا  تاعيقوتلا  بيوبتلا  ةمالع  ىلإ  لقتنا  .صئاصخلا  قوف  رقناو  زمرلا  قوف  نميألا  سواملا  رزب  رقنا  فلملا ، ليزنت  دعب  امامت ؟ ادكأتم  نوكت  نأ  كنكمي  فيك  .هئاهنإ  لبق   Microsoft) ليصافت بيوبتلا  ةمالع  قوف  رقنا  .ةيجراخ  ةهج  لبق  نم  هليدعت  سيلو 
ةكرش لعفلاب  وه  رشانلا  نأ  دكؤت  يتلا  تامولعملا  نم  ديزم  ةدهاشمل   Microsoft. رهظت تافلم ال  تدجو  اذإ   Microsoft ىلإ جاتحت  له  هاندأ ! تاقيلعتلا  يف  فرعن  نأ  انل  اوحمسا  حاجنب ؟ جمانربلا  تيبثت  نم  تنكمت  له  اهليزنت ؟ مت  فيك  اهاعرت  يتلا  طباورلا  .ىرخأ  ةرم  ةلواحملل  انه  رقنا  نيروبص  اونوكت  نأ  مكوجرأ  .ةيناث  ىلإ 60  لصي  ام  قرغتسي  دق  نكلو  ًابيرق ، ليزنتلا  أدبي  نأ  بجي  .يلصألا  سيل  هنأل  فلملا  تيبثتب  مقت  ال  رشانك ،
زودنيو يجوملا ! ةءاضإلا  نم  ققحت  يفارغوتوفلا ؟ ريوصتلاو  يئامنيسلا  كعورشمل  ةيفارتحا  ةءاضإ   Movie Maker 2019 5/5 2019 دق 21 , وكسيسنارف , ينوتنأ  ميظع -  ضارعتسا : ىلإ 137  ادانتسا  فينصت 4.9/5  ليمحت  stars 5/5 2019 ويام  5 ساب ، وكرام  ميظع -  .لمعي  يذلا  ديحولا  وه  اذهو  كلذ ، نع  ناكم  لك  يف  ثحبأ  تنك  دقل  .كلذل  اليزج  اركش  stars حاتم .حاتم  اذه  لعجل  ىتح  ىمظعلا  تامكللا  رحسلا ! لثم  لمعي  .
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