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 اإلذاعيإنتاج البودكاست : موضوع الدورة•

 2017مايو  18-16: تاريخ الدورة •

 االدارة العامة –اكاديمية التدريب االعالمي :مقر الدورة •

 مشارك12: عدد المشاركين •

 (تونسي) انيس بن مبروك  –اردني ( عماد الرواشدة . م )  2:عدد المدربين •

مركز –موريتانيا –مصر –السودان -الجزائر-تونس) هيئات  6: الهيئات المشاركة •

 (التبادل

 مخرجين  -محررين –مسؤولي مواقع ويب : وظائف المشاركين•

 ايام  3:عدد ايام الدورة •



 

 الصوتي البّث ويعرف أيضاً بـ  –البودكاست •

 .أو التدوين الصوتي    

عن برنامج صوتي إذاعي، ينتجه أشخاص عبارة •

 .عادّيون أو مؤسسات

ل •  حلقاتومنشور على اإلنترنت في سلسلة مسجَّ

حلقاته الجديدة يمكن للمستمعين االشتراك فيه وتحميل •

ا بمجرد االتصال باإلنترنت  عند صدورها تلقائّيً



 

 بن هامر سلي الصحفي البريطاني   Podcastأطلق تسمية من اول •

«Ben Hammersley » 2004صحيفة الجارديان البريطانية عام في 

 

إلى جهاز مشغل الصوت أو إلى مخزن أو مستودع ويشير   Podبود  مرّكب من شّقين االسم •

 البثّ : وتعني  Castكاست   iPod  -  Broadcast آيبود: الشهير من شركة أبل

 

ا في برنامجها قامت   2005في  • ، وهو ما زاد من iTunesشركة أبل بدعم البودكاست رسمّيً

 يومشهرة تقنية البودكاست وأدى إلى زيادة ظهور برامج البودكاست يوماً بعد 
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 دورية حلقات على ونشرها ،البودكاست حلقات وإصدار بتسجيل البودكاست برنامج منتج يقوم•

 للبودكاست الصوتية الملفات الستضافة مخصصة (منصة) سيرفر على بوضعها

 عند صدورها فور الجديدة بالحلقات تحديث على البودكاست ذلك في المستمع أو المشترك يحصل•

 باإلنترنت اتصاله

ا ينشأ للحلقات الصوتية الملفات على يحتوي الذي البودكاست موقع•  ويتضمن XML   ملف  تلقائّيً

 "RSS"  إس إس آر خالصة يسمي  البودكاست عن صدرت التي بالحلقات قائمة

 هذه بتحميل "Stitcher  ستـتـشر"  و "iTunes  ايتيونز " مثل البودكاست التقاط برامج تقوم•

 المشترك بتنبيه وتقوم البودكاست، من جديدة حلقة إصدار تم إذا ما لمعرفة دوري بشكل الخالصة

ا وتحميلها جديدة حلقات بوجود  التي الحلقات إلى باإلشارة تقوم كما المشترك، طلب عند أو تلقائّيً

 إليها االستماع تم“ أو قديمة حلقات وتعتبرها المشترك إليها استمع



 RSS 

 Really Simple Syndication   لكلمة اختصار•

 وهي االخبارية المواقع معظم في متاحة خدمة هي•

 الموقع داخل كصفحة المواقع خالصة مشاهدة تتيح

 بكل التنبيه جانب الى الموقع على الدخول بدون او

 .بالموقع جديد هو ما



 RSS 



 

 كذلك ليست ولكنها كاست بود انها على ملفات ترفع العربي عالمنا في االذاعات معظم•

 على المنشورة الصوتية الملفات من غيره وبين البودكاست بين فروق عدة هناك•

 :اآلتي في تتلخص اإلنترنت،
 

 ومتوالية متسلسلة حلقات في يصدر البودكاست.   

 

 خالصة تقنية يستخدم البودكاست RSS وتطبيقات برامج تنّبه التي 

 .جديدة حلقات وجود إلى البودكاست في االشتراك

 

 



 
 

  اختيار ويمكنك الخدمة بهذه االشتراك لك تتيح التطبيقات من الكثير هناك•

   .الذكي جهازك لنوع األنسب

  التطبيقات هذه أشهر من•

 Apple اآلبل ألجهزة " iTunes ايتيونز " تطبيق•

  Android اندرويد ألجهزة » Stitcher ستتشر" تطبيق•

 االرشادات متابعة ثم ومن المناسبة األيقونة على النقر خالل من االشتراك يمكن•

 البرنامج صفحة على

 



 

   المحتوي واعداد واالسم الموضوع اختيار1.

 ART WORK البودكاست غالف تصميم2.

  للبودكاست الصوتي التسجيل3.

   المونتاج ببرامج الموسيقية والفواصل المؤثرات وتركيب الحلقة مونتاج4.

 sound cloud االستضافة منصات احد على للبودكاست الصوتي الملف رفع5.

  ستتشر"  و " iTunes ايتيونز " مثل البودكاست ادلة على الحلقة نشر6.

Stitcher "  

 االجتماعي التواصل ووسائل البحث محركات على ولموقعك للحلقات الترويج7.



 

 والمهارات المعارف واثراء لنقل الشخصي المستوى على استفادة هناك ان الشك1.

 وتوظيفها لالتحاد سحابية كمنصة ASBUCLOUD من لالستفادة استراتيجية في التفكير2.

 تعامالت وفق لها االفراد او الهيئات جذب مع بالهيئات الخاص البودكاست الستضافة كمنصة ايضا

  (المحتوي لتوزيع منصة تكون ان فيمكن ). جدوى دراسة وفق تحدد ان يمكن

 تقنية توظف ان يمكن باالتحاد الجديد االعالم لجنة انشطة ظهور بعد وباألخص القريب المدى على3.

   الرقمي لألعالم اإلعالمي المشهد لنقل وذلك الجديد الرقمي االعالم وسائل من كوسيلة البودكاست

 المركز موقع في المتوسط المدى على وتوظيفها البودكاست خصائص بعض من االستفادة يمكن4.

 . االخبار عناوين في وباألخص شبيها تقنية اى او   RSS تقنية من كاالستفادة

 

 

 

 

 



 

-الصور-الفيديو-الصوت–الكتب 

 البرامج المجانية
https://archive.org 

 http://freemusicarchive.org الموسيقى المجانية

 https://www.pexels.com الصور المجانية

 https://www.picmonkey.com لتحرير الصور 

 https://soundcloud.com الصوتية منصة لرفع الملفات

 https://sowt.com موقع صوت للبودكاست

https://archive.org/
http://freemusicarchive.org/
https://www.pexels.com/
https://www.picmonkey.com/
https://soundcloud.com/
https://sowt.com/


 

 ©        يتم اإلشارة إلى حفظ جميع الحقوق بهذه العالمة •
 

 CC0( استعمال بدون أي شروط)الملك العام •
 

 (استعمال مع بعض الشروط)بعض الحقوق محفوظة •

إلييى بعييض فصييلت رخصيية مطييورة ميين قبييل معسايية مشييا  اإلبييدا   هييي 

مييين أجيييل مشييياركة المحتيييوح والميييواد الحاسيييوبية بيييين  األنيييوا  الفرعيييية

باييييهولة  فيييييمكن ألي ماييييتتدم اعييييادة اسييييتتدام ونشيييير المييييواد  األفييييراد

 المرخصة بهذه الرخصة لكن مع بعض الشروط








