
دراسات متقدمة في العود

لعازف مفيدة  و  جديدة  تقنيات  و  متقدمة  دروس  على  الدورة  هذه   تحتوي 
العود بشكل آلة  آخر و تجعله يفهم  الى مستوى  العازف  تنقل   العود، حيث 
 أوضح. تتضمن هذه الدورة دراسات متقدمة و مقطوعات مهمة، يطرحها
هذه في  السابقة.  الدورات  في  كما  مبسط  بشكل  الجندي  طارق   ا�ستاذ 
 الدورة ستجد الكثير من التحديات الضرورية و يذكر بأن جميع هذه الدراسات
كتبها حيث  الجندي،  ا�ستاذ  تأليف  من  هي  الكابريسات  و  التمارين   و 

لتحسين تقنيات اليد اليمنى و اليسرى عند العازف

المستوى: متقدم
عدد الفيديوهات: 25

المدرس: طارق الجندي



و العود،  على  المتقدمة  الدراسة  هذه  بتفصيل  الجندي  طارق  ا�ستاذ   يبدأ 
لعزف يتطرق  كما  ا�ربيجيو،   و  بالكوردات  التمرين  هذا  عالقة   يشرح 
االستاذ ينهي  كما  الصحيحة،  بالطريقة  النوتات  بين  الزحفة  او   الجليساندو 

اول جزء من التمرين

١.١ دراسة رقم 1 على سلم الدو ماجور



  تابع

 يكمل ا�ستاذ الجندي التمرين و ينوه على تغيير المقام على مقام نهوند
خالل االصابع  حركة  على  النصائح  اعطاء  و  شرح  الجندي  االستاذ  يتابع   الدو. 
لالجزاء االنتقال  قبل  التمرين  باتقان  الجندي  االستاذ  ينصح  بسرعة.   العزف 

المتبقية

١.٢ متابعة دراسة رقم 1 على سلم الدو ماجور

هذا بشرح  يستمر  و  العود،  على  المتقدم  التمرين  طارق  االستاذ   يتابع 
هذا اتقان  كيفية  في  مهمة  نصائح  يعطي  و  تفصيلي،  بشكل   التمرين 

  التمرين المهم على آلة العود، كما ينصح بالتمرين بسرعة بطيئة

١.٣ متابعة دراسة رقم 1 على سلم الدو ماجور



 ينهي االستاذ الجندي هذه الدراسة المتقدمة و التمرين المتقدم على العود،
مع اعطاء النصائح على حركة االصابع و اليدين خالل العزف على العود

١.٤ متابعة دراسة رقم 1 على سلم الدو ماجور

 يبدأ االستاذ طارق الجندي بهذه الدراسة المتقدمة الثانية التي تحتوي على
 تقنيات جديدة و مهمة على الة العود، و يتحدث عن تقنية التوسعة في

حركات اليد و االصابع في العزف

٢.١ دراسة رقم 2 عزف و تمرين



تابع

 يتابع االستاذ طارق الجندي عزف و تعليم تقنيات جديدة في العزف من
 خالل الدراسة المتقدمة على الة العود، حيث ينصح بتكرار التمرين و البداية

بالعزف بسرعة بطيئة

٢.٢ متابعة دراسة رقم 2 عزف و تمرين



 يتطرق االستاذ طارق الى اخر موضوع في هذه الدراسة المتقدمة و هو
مفتاح الفا أو البيز كليف  و ما هي ميزاته و تطبيقاته على الة العود

٢.٣ متابعة دراسة رقم 2 عزف و تمرين

 يتطرق االستاذ طارق الجندي الى عزف مقطوعة من تأليفه و هي "تحية الى
 باخ" ، و يشرح بعض ا�شياء المتعلقة باالحساس الموسيقي اثناء العزف

على العود

٣.١ عزف مقطوعة تحية الى باخ



تابع



تابع



٣.٢ متابعة عزف مقطوعة تحية الى باخ

 يكمل ا�ستاذ الجندي عزف المقطوعة مع التنويه على حركات االصابع اثناء
العزف، و ينهي بهذا الدرس الجزء ا�ول

٣.٣ متابعة عزف مقطوعة تحية الى باخ

 يكمل االستاذ الجندي عزفه للمقطوعة في الجزء الثاني و االخير و ينهي
الدراسة المتقدمة الثالثة في هذه الدورة على آلة العود

٤.١ قالب الكابريس على دو ماجور

 يبدأ االستاذ طارق الجندي بتعريف الكابريس، حيث سيتم تطبيق تقنية
االبهام المذكورة في الدورة السابقة



تابع



تابع



 يكمل االستاذ طارق الجندي عزف الكابريس مع توضيح حركات االصابع و
  االبهام

٤.٢ متابعة عزف قالب الكابريس على دو ماجور

 ينهي االستاذ الجندي الجزء االول من هذا الكابريس و ينوه الى أهمية
 التمرين بشكل بطيء و دقيق قبل االنتقال الى الجزء الثاني من الكابريس

  الصعب و عزفه كامال على العود

٤.٣ متابعة عزف قالب الكابريس على دو ماجور

 يبدأ االستاذ طارق بعزف الجزء الثاني من الكابريس و ينصح بالتمرين
بشكل بطيء خاصة في عمليات الزحف

٤.٤ متابعة عزف قالب الكابريس على دو ماجور

  يتابع االستاذ طارق الجندي عزف القالب الموسيقي، حيث يشرحه بالتفصيل

٤.٥ متابعة عزف قالب الكابريس على دو ماجور

 ينهي االستاذ الجندي عزف الكابريس على العود، و ينوه بانها صعبة و تحتاج
الى الكثير من التدريب التقانها و عزفها بطريقة صحيحة

٤.٦ متابعة عزف قالب الكابريس على دو ماجور



 يبدأ االستاذ الجندي بعزف المقطوعة على المقام الشرقي الرست، حيث
 قام ا�ستاذ الجندي بكتابة هذه القطعة الظهار التقنيات المتقدمة في

العزف على العود الممكن استخدامها في المقامات الشرقية

٥.١ عزف كابريس على مقام الرست



تابع



تابع



 يتابع ا�ستاذ الجندي تكملة الجزء االول من التمرين، مع شرح حركات
االصابع اثناء العزف

٥.٢ متابعة عزف كابريس على مقام الرست

 ينهي االستاذ طارق عزف الكابريس على آلة العود في هذا الجزء ا�خير من
 الدرس الخامس، و ينصح ا�ستاذ بالتمرين بسرعة بطيئة في البداية و

التمرين بشكل مستمر

٥.٣ متابعة عزف كابريس على مقام الرست

 يبدأ االستاذ طارق الجندي بعزف مقطوعة طفل الفالفل من تأليفه، حيث
 اختار هذه القطعة النها تحتوي على كثير من التقنيات المفيدة و أهمها

  تقنية الريشة المقلوبة و تطبيقها في العزف على العود

٦.١ عزف مقطوعة طفل الفالفل



تابع

 يتابع ا�ستاذ الجندي عزف طفل الفالفل، حيث ينوه الى معلومة مهمة جًدا
 و هي إمكانية تغيير دوزان العود أثناء العزف و هي تعتمد على درجة التأليف

 الموسيقي المكتوبة. ينهي االستاذ جندي عزف الجزء الثاني و ا�خير من
  طفل الفالفل على العود

٦.٢ متابعة عزف مقطوعة طفل الفالفل



٧.١ عزف تشيللو سويت رقم 1

  يعزف ا�ستاذ الجندي هذه القطعة، حيث اختارها �نها تقوي ضبط النغم
 عند العازف، و ايضا تم اختيار هذه القطعة المكتوبة Êلة التشيلو لعزفها

 على العود لتطوير اÊلة و العازف بشكل أكبر مما يمكن العازف من تطوير
نفسه و فهم آلة العود أكثر



تابع



تابع

 متابعة عزف القطعة الموسيقية مع ا�ستاذ الجندي، حيث يكمل شرح
 هذه المقطوعة و حركات ا�صابع أثناء العزف على العود، و ينصح بالتمرين

  بشكل جيد على هذا الجزء قبل االنتقال لËجزاء ا�خرى

٧.٢ متابعة عزف تشيللو سويت رقم 1

 يستمر ا�ستاذ الجندي بهذه القطعة و عزفها على العود، حيث يبدأ بالجزء
 الثاني منها مع إعطاء مالحظات مهمة جًدا لتسهيل فهم هذه

المقطوعة

٧.٣ متابعة عزف تشيللو سويت رقم 1



 يستمر ا�ستاذ بعزف هذه المقطوعة التي تحتوي على تقنيات جديدة مع
 اعطاء النصائح بالنسبة لطريقة العزف و استخدام الريشة و ا�صابع. ينهي

 ا�ستاذ الجندي الجزء ا�خير من الدرس السابع، و بهذا الجزء ينهي هذه
الدورة المتقدمة من الدراسات المتقدمة من العزف على العود

٧.٤ متابعة عزف تشيللو سويت رقم 1


