
تعلم العود ٣

طارق  العود  عازف  و  أستاذ  مع     3 العود  تعلم  فيديوهات  سلسلة   تعتبر 
العود. آلة  عزف  في  الحقيقية  المهارة  عن  يبحث  عازف  �ي  بداية   الجندي 
كطريقة اللونجا  قالب  و  السماعي  القالب  مثل  قوالب  الدورة   تستخدم 
و اللونجات  تعتبر  ا�حتراف.  إلى  العادي  العازف  تأخذ  التي  التمرينات   لعزف 
من الجندي  ا�ستاذ  فيستنبط  بالعزف  للتقدم  الضرورات  من   السماعيات 
العالمات و  الشرقية  المقامات  أيضا  يشرح  و  التمرينات  السماعيات   هذه 
نهاوند لونجا  السلسلة  هذه  في  تتعلم  فيها.   المستخدمة   ا�يقاعية 
 كيفسير هانم،  سماعي نوا أثر، الموشح ا�ندلسي لما بدا يتثنى  وغيرها من

 اللونجات و السماعيات

المستوى: متقدم
عدد الفيديوهات: ٤٤

المدرس: طارق الجندي



الدرس  1 – تمارين لمرونة اليد اليمنى و اليسرى

 يبدأ ا�ستاذ طارق الجندي الدرس ا�ول من تعلم العود 3 بإعطاء التمارين
العود على  العزف  بدء  قبل  اليسرى  و  اليمنى  اليد  مرونة  و  �حماء   الالزمة 
 لهذه المرحلة. هذه التمارين هي تمارين صعود و هبوط على سلم العجم،
ينصح ثم  من  و  هارمونيك  الماينور  بسلم  التعريف  الى  ا�ستاذ  ينتقل   و 

بتطبيق تمارين الساللم على مقامات البيات و الراست و الحجاز و غيرها



بعض لتعريف  ينتقل  و  السيرتو  قالب  و  اللونجا  قالب  بتعريف  الدرس   يبدأ 
و المعاد  اللحن  أو  السينيو  مثل  العود  على  اللونجات  لعزف  الالزمة   الرموز 
نهاوند سيرتو  على  تطبيق  طارق  ا�ستاذ  يعطي  ثم  التسليم،  و   الخانات 
 جميل بيك الطنبوري . يركز ا�ستاذ طارق على فكرة استخراج التمارين من

المقطوعات و التمرين على كل مازورة على حدى

تابع الدرس  ١

الدرس ٢.١  –  عزف المقطوعات السريعة على العود



  تابع الدرس ٢.١



 في هذا الدرس يتابع ا�ستاذ طارق الجندي إعطاء مقطوعة سيرتو نهاوند و
النصائح يعطي  و  الكروماتيك  سلم  عن  يتحدث  و  أخرى  خانات  الى   ينتقل 

الالزمة المتعلقة بموضع ا�بهام

بيك جميل  نهاوند  سيرتو  من  الثانية  الخانة  لشرح  هنا  ا�ستاذ   ينتقل 
 الطنبوري بالتفصيل و يتحدث عن اكتفاء بعض المؤلفين بخانتين فقط عند
 تأليف قالب السيرتو . يشرح ا�ستاذ طارق أيضًا مقام النكريز و يتحدث عن

استخدام أكثر من مقام عند التأليف

البنائي القالب  فهم  من  لتتمكن  كامًال  السيرتو  طارق  ا�ستاذ   يعزف 
التمرين لتمكن من عزف المقطوعات و الى  الحاجة   للسيرتو، و يؤكد على 

القوالب متقدمة المستوى على العود

يقوم و  العجم  مقام  على  اليدين  و  للريشة  جديدة  بتمرينات  ا�ستاذ   يبدأ 
بتطبيق ا�ستاذ  يقوم  المقلوبة.  الريشة  عن  الحديث  و  السرعة   بتغيير 

التمرين على  مقام البيات

 الدرس 2.2 –  متابعة سيرتو نهاوند

 الدرس ٣.١ –  الخانة الثانية من سيرتو نهاوند

 الدرس  ٣.٢ –  العزف الكامل لسيرتو نهاوند

الدرس  ٤.١ –  تمرينات لزيادة سرعة عزف اللونجات



 تابع الدرس  ٤.١



طارق  العود  عازف  و  أستاذ  مع     3 العود  تعلم  فيديوهات  سلسلة   تعتبر 
العود. آلة  عزف  في  الحقيقية  المهارة  عن  يبحث  عازف  �ي  بداية   الجندي 
كطريقة اللونجا  قالب  و  السماعي  القالب  مثل  قوالب  الدورة   تستخدم 
و اللونجات  تعتبر  ا�حتراف.  إلى  العادي  العازف  تأخذ  التي  التمرينات   لعزف 
من الجندي  ا�ستاذ  فيستنبط  بالعزف  للتقدم  الضرورات  من   السماعيات 
العالمات و  الشرقية  المقامات  أيضا  يشرح  و  التمرينات  السماعيات   هذه 
نهاوند لونجا  السلسلة  هذه  في  تتعلم  فيها.   المستخدمة   ا�يقاعية 
 كيفسير هانم،  سماعي نوا أثر، الموشح ا�ندلسي لما بدا يتثنى  وغيرها من

 اللونجات و السماعيات

 يقوم ا�ستاذ طارق بتقسيم الجمل الى أضالع و بعزفها ببطء و يركز على
 كل ضلع على حدى لتأكيد الدقة بعزف كل جزء. ثم ينتقل ليعطي نفس

 التمرين على مقام بيات الري و يتحدث عن ضرورة أن تكون زاوية الريشة 45
درجة و ليس 90 درجة

 يبدأ ا�ستاذ الدرس بتعريف وضع النصف للعزف و يشرح ا�ستاذ الوضع
 الطبيعي و من ثم وضع النصف و يشرح وضع النصف لمقام العجم على

العود

 يعطي ا�ستاذ طارق التمرين الالزم لوضع النصف لمقام النهاوند و من ثم
يهيئ من خالل تمرين الللونجا القادمة

الدرس   ٤.٢ –  تمرينات أخرى لزيادة السرعة

الدرس  ٥.١ –  وضع النصف لمقام العجم

الدرس  ٥.٢ –  وضع النصف لمقام النهاوند

النقل



 يبدأ الدرس بتعريف عن اللونجا و قليال عن تاريخها ثم ينتقل ا�ستاذ طارق
الجندي لشرح مقاطع اللونجا على العود

 تابع الدرس  ٥.٢

الدرس  ٦.١ –  لونجا نهاوند كيفسير هانم



 يتابع ا�ستاذ شرح مقاطع اللونجا و يتحدث عن تشريح لونجات  العود و
استخراج التمارين منها

 يشرح ا�ستاذ الجندي الخانة الثانية من اللونجا و يحللها إيقاعيًا من ناحية
 الريشة . يتناول الدرس ايضًا التحليات من خالل استخدام الوتر الغليظ

لملىء الفراغات

 تابع الدرس  ٦.١

 الدرس  ٦.٢ –  شرح الخانة ا�ولى من لونجا نهاوند

الدرس  ٧.١ –  تكملة الخانة الثانية من لونجا نهاوند



 يعزف ا�ستاذ طارق اللونجا كاملة مع إعطاء مقدمة لها و شرح إيقاع
 الفولكس و هو إيقاع اللونجا . يتحدث الجندي أيضًا عن تكسير القواعد في

العزف

 تتعلم بهذا الدرس مقام الحسيني  و عالقته بالبيات و مفهوم سير عمل
المقام، يعطي ا�ستاذ أمثلة أخرى مثل مقام العشاق  و يتحدث عن الركوز

الدرس  ٧.٢ –  عزف كامل للونجا نهاوند

الدرس  ٨.١ –  مقطوعة رقصة حسيني



 يبدأ ا�ستاذ طارق بشرح مقطوعة رقصة حسيني  لجميل بيك الطنبوري و
 يوضح مقام الحسيني من خاللها . و تتعلم أيضا بهذا الدرس مفهوم

الحلية أو ا�كشاكتورة

 تابع الدرس  ٨.١

الدرس  ٨.٢ –   البدء بمقطوعة رقصة حسيني



 يركز الجندي في هذا الدرس على الحليات و يتحدث عن التعليم بالتلقين و
الحليات التي تخرج عن المنهاج في عزف المقطوعات على العود

 يتحدث ا�ستاذ طارق في هذا الدرس عن مضاعفة الزمن بنظرنا عند قراءة
النوتة

الدرس  ٨.٣ – متابعة عزف رقصة حسيني

الدرس  ٩.١ – الجزء ا�خير من رقصة حسيني



عند الزمن  مضاعفة  مع  الخانة  نوتات  قراءة  موضوع  طارق  ا�ستاذ   يتابع 
القراءة

عند  الزمن  مضاعفة  مع  الخانة  نوتات  قراءة  موضوع  طارق  ا�ستاذ   يتابع 
القراءة

الجندي الثقيل و يشرح ا�ستاذ  السماعي  إيقاع  الدرس على   تتعرف في هذا 
 بعض الرموز ا�يقاعية مثل الدم و التك و ا�س كما يقوم بشرح القسمة

على إثنين و هي عكس المضاعفة

الدرس  ٩.٢ – متابعة الجزء ا�خير من رقصة حسيني 

الدرس  ٩.٣ – متابعة الجزء ا�خير من رقصة حسيني

الدرس  ١٠.١ –    تعلم إيقاع السماعي الثقيل



لتسهيل بتحليله  يقوم  و  الثقيل  السماعي  إيقاع  شرح  طارق  ا�ستاذ   يتابع 
فهمه

الدرس  ١٠.٢ –    متابعة إيقاع السماعي الثقيل

 تابع الدرس   ١٠.١



 يعطي ا�ستاذ طارق تمرين على إيقاع السماعي الثقيل، و يؤكد أهمية هذا
ا�يقاع و وجوده في كثير من المقطوعات على العود

الثقيل و إيقاع السماعي  الدرس تطبيق على  الجندي في هذا   يعطي ا�ستاذ 
ا�ستاذ أيضًا  يذّكر  المصري،  لسليم  يتثنى  بدا  لما  ا�ندلسي  الموشح   هو 

بمقام الحجاز

الدرس  ١٠.٣ –    تمرين على إيقاع السماعي الثقيل

الدرس  11 –    الموشح ا�ندلسي لما بدا يتثنى



يتابع ا�ستاذ طارق شرح الموشح بالتفصيل

 يتحدث ا�ستاذ هنا عن الشكل البنائي لقالب السماعي، و يقوم بشرح هذا
السماعي و هو على مقام البيات

 تابع الدرس  11

الدرس  12 –  متابعة موشح  لما بدا يتثنى

الدرس  13 –  مقطوعة سماعي بيات عربي



 تابع الدرس  13



 يتابع ا�ستاذ طارق الجندي شرح الخانة الثانية من سماعي بيات عربي  و يركز
 مرة أخرى عل التحويالت بين المقامات و المقامات المرافقة و يتكلم عن

راست السول و راست الدو

مقطوعة في  الموجودة  للتحويالت  مفصل  شرح  و  سبق  لما   متابعة 
السماعي

 يشرح ا�ستاذ هنا الخانة الثالثة من سماعي بيات عربي قديم  و يتكلم عن 
مقام الحجاز ثم ينتقل  بالخانة الرابعة لمقام الصبا

يتحدث و  بيات عربي قديم كاملة،  ا�ستاذ طارق مقطوعة سماعي   يعزف 
عن إمكانية العزف با�صابع بدون الريشة في حاالت خاصة

 الدرس  ١٤.١ –  سماعي بيات عربي

الدرس  ١٤.٢ –   متابعة  سماعي بيات عربي

الدرس  ١٥.١ –  الخانة الثالثة من  سماعي بيات عربي

الدرس  ١٥.٢ – العزف الكامل لسماعي بيات عربي



الدرس   16 –  تمارين إحماء يومية للريشة



 كما هو الحال في الدرس السابق يعطي ا�ستاذ طارق تمارين يومية لليدين
باستخدام سلم الكروماتيك

الدرس   ١٧.١ –  تمارين يومية لليدين



 يقوم ا�ستاذ طارق في هذا الدرس بتعليم سماعي نوا أثر لجميل عويس،
 تتعلم في هذا الدرس مقام النوا أثر و يتكلم ا�ستاذ عن أهمية قراءة النوتة

قبل عزف المقطوعة على العود

إعطاء إلى  ينتقل  و  لليدين  المهمة  التمارين  شرح  هنا  طارق  ا�ستاذ   يتابع 
تمرين لتقوية ا�صبع الرابع في العزف على العود

الدرس   ١٧.٢ –  متابعة التمارين اليومية لليدين

الدرس   ١٨.١ –  سماعي نوا أثر



 تابع الدرس   ١٨.١



 تابع الدرس   ١٨.١



عزف كيفية  هو  و  العود  عزف  في  جدا  مهم  موضوع  الدرس  هذا   يناقش 
الجمل الهابطة و الصاعدة وا�حساس المرافق لهذه الجمل و الموازير

أثر لجميل نوا  الثالثة من سماعي  و  الثانية  الخانة  الجندي شرح   يتابع طارق 
أخرى مرة  يشرح  و  السماعي  في  الموجودة  التحويالت  يناقش  و   عويس 

مقام النكريز، و يعطي أيضًا ا�ستاذ تمرين على ا�زاحة

يتابع ا�ستاذ الجندي تمرينات ا�زاحة في العزف على العود

ينتقل ا�ستاذ هنا للتحدث عن الخانة الرابعة و تغيير ا�يقاع

يعزف ا�ستاذ هنا سماعي جميل عويس كامًال

الدرس   ١٨.٢ – التركيز على كيفية عزف الجمل

الدرس   ١٩.١ –   الخانة ٢ و ٣ من سماعي نوا أثر

الدرس   ١٩.٢ –  تمرينات على ا�زاحة

الدرس   ٢٠.١ –  الخانة الرابعة و تغيير الميزان 

الدرس   ٢٠.٢ –  العزف الكامل لسماعي نوا أثر



ا�ستاذ يعطي  و  التريولي   هي  و  جديدة  إيقاعية  عالمة  على  هنا   تتعرف 
التمرينات الالزمة �تقان عزف الترويولي

الدرس   21 –  عالمة التريولي



 تتعلم في هذا الدرس لونجا شهرزاد لعبد الوهاب بالل، يشرح ا�ستاذ قليًال
عن تسمية اللونجات ثم يباشر بشرح اللونجا

الدرس   ٢٢.١  –  لونجا شهرزاد



ينتقل ا�ستاذ لشرح الخانة الثانية من اللونجا

 يبدأ الدرس ا�خير من سلسلة فيديوهات تعلم العود 3 بتمرين على ا�زاحة
قبل ا�نتقال لشرح الخانة الثالثة من لونجا شهرزاد

الدرس  ٢٢.٢ –  الخانة الثانية من لونجا شهرزاد

الدرس  ٢٣.١ –  الخانة الثالثة من لونجا شهرزاد 

 تابع الدرس   ٢٢.١



يقوم ا�ستاذ طارق الجندي بشرح الخانة الثاثة

و بالل  الوهاب  لعبد  شهرزاد  لونجا  من  الرابعة  الخانة  طارق  ا�ستاذ   يشرح 
 يتحدث عن أهمية اللونجات و السماعيات �ي عازف عود و أهميتها بتطوير

المهارات

الدرس   ٢٣.٢ – متابعة الخانة الثالثة من لونجا شهرزاد 

الدرس   ٢٣.٣ –  الخانة الرابعة من لونجا شهرزاد 


