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 : أهداف المادة
وتوظيفها في  صوت ر قدرات الطالب الذهنية وقابلياته الفنية والحسية في التعامل مع تقنيات: تطوي الهدف العام

 االعالن. مجال
 وبشكل فني في اعمال االعالن. صوت: توظيف تقنيات  الهدف الخاص

 

 األسبوع تفاصيل المفردات النظرية

 لاألو تحديد المصطلحات . الصوت . التسجيل الصوتي . الشوشرة ... الخ 

 الثاني تقنيات الصوت فيزيائيآ . الدرجة ، الشدة ، النوعيه 

 الثالث معادن الصوت البشري . الباص ، الباريتون ، االلتو ، التينور ، السوبرانو 

 الرابع تقنيات أجهزة النطق البشري 

 الخامس تقنيات االستوديو الصوتي 

 السادس االستوديو . أنواعه ، البناء المعماري 

 السابع ستوديو . التغليف ، التبرير ، االااءة اال

 الثامن المايكرفون . أنواعه ، طرق المحافظه عليه 

 التاسع المايكرفون . االتجاهيه ، طرق االستخدام 

 العاشر أجهزة التسجيل . تطور تاريخي  

 الحادي عشر أجهزة التسجيل االنالول

 ني عشرالثا أجهزة التسجيل الرقمي ) الديجتال ( 

 الثالث عشر المكسر الصوتي . االنواع ، الوظائف 

 الرابع عشر االشرطه المغناطيسيه . االنواع ، الوظائف 

CD  ، االنواع.MP3 الخامس عشر 

 السادس عشر CDوالفرق مع  DVDال 

 السابع عشر تقنيات التسجيل الخارجي 

 الثامن عشر الكبجرة . الطرق الصحيحة 

 التاسع عشر ل الصوتي مع الكاميرا تقنيات التسجي

 العشرون التسجيل الداخلي . الطرق الفنيه مع الصوره 

 الحادي والعشرون التسجيل الخارجي  . الطرق الفنيه مع الصوره

 الثاني والعشرون Sonnd Fongتقنيات برنامج  

 الثالث والعشرون Sonnd Fongتقنيات برنامج  

 الرابع والعشرون Sonnd Fongتقنيات برنامج  

 الخامس والعشرون Adopeتقنيات برنامج أدوبي 

 السادس والعشرون Adopeتقنيات برنامج أدوبي 

 السابع والعشرون Adopeتقنيات برنامج أدوبي 

 الثامن والعشرون تسجيل صوتي لنماذج أذاعيه 

 التاسع والعشرون تسجيل صوتي لنماذج صوريه 

 لثالثونا تسجيل صوتي لنماذج صوريه



  
 

 

 

 األسبوع العمليتفاصيل المفردات 

 األول تحديد المصطلحات . الصوت . التسجيل الصوتي . الشوشرة ... الخ 

 الثاني قنيات الصوت فيزيائيآ . الدرجة ، الشدة ، النوعيه ت

 الثالث معادن الصوت البشري . الباص ، الباريتون ، االلتو ، التينور ، السوبرانو 

 الرابع تقنيات أجهزة النطق البشري 

 الخامس تقنيات االستوديو الصوتي 

 السادس االستوديو . أنواعه ، البناء المعماري 

 السابع ديو . التغليف ، التبرير ، االااءة االستو

 الثامن المايكرفون . أنواعه ، طرق المحافظه عليه 

 التاسع المايكرفون . االتجاهيه ، طرق االستخدام 

 العاشر أجهزة التسجيل . تطور تاريخي  

 الحادي عشر أجهزة التسجيل االنالول

 شرالثاني ع أجهزة التسجيل الرقمي ) الديجتال ( 

 الثالث عشر المكسر الصوتي . االنواع ، الوظائف 

 الرابع عشر االشرطه المغناطيسيه . االنواع ، الوظائف 

CD  ، االنواع.MP3 الخامس عشر 

 السادس عشر CDوالفرق مع  DVDال 

 السابع عشر تقنيات التسجيل الخارجي 

 الثامن عشر الكبجرة . الطرق الصحيحة 

 التاسع عشر صوتي مع الكاميرا تقنيات التسجيل ال

 العشرون التسجيل الداخلي . الطرق الفنيه مع الصوره 

 الحادي والعشرون التسجيل الخارجي  . الطرق الفنيه مع الصوره

 الثاني والعشرون Sonnd Fongتقنيات برنامج  

 الثالث والعشرون Sonnd Fongتقنيات برنامج  

 بع والعشرونالرا Sonnd Fongتقنيات برنامج  

 الخامس والعشرون Adopeتقنيات برنامج أدوبي 

 السادس والعشرون Adopeتقنيات برنامج أدوبي 

 السابع والعشرون Adopeتقنيات برنامج أدوبي 

 الثامن والعشرون تسجيل صوتي لنماذج أذاعيه 

 التاسع والعشرون تسجيل صوتي لنماذج صوريه 

 ثونالثال تسجيل صوتي لنماذج صوريه


