
تعلم الجيتار الكالسيكي 2

 دورة تعلم الجيتار الكالسيكي  2  للمستوى المتوسط مع ا
ستاذ طارق حرب
متابعة هي  الكالسيكي،  الجيتار  على  للعزف  عديدة  عالمية  جوائز  على   الحائز 
1 و لكن في هذه الدورة  ضرورية لما تقدم في دورة تعلم الجيتار الكالسيكي 
من بحر  في  الكالسيكية  المقطوعات  بتعلم  الجاد  الطالب  مع  طارق   يبحر 
 التقنيات المتعلقة بالحس العالي أثناء عزف هذه المقطوعات على آلة الجيتار
مهمة أسماء  على  هذه  الفيدوهات  مجموعة  في   ستتعرف   الكالسيكي. 
 لمؤلفين و ستتعلم مقطوعات معروفة على شكل تطبيقات لتقنيات كثيرة

ضرورية للراغبين باحتراف الجيتار الكالسيكي و العزف المتمكن

المستوى: متوسط
عدد الفيديوهات: ٤1

المدرس: طارق حرب



الدرس 1 -  تعريف بتعليم الجيتارالكالسيكي الجزء الثاني

 يبدأ ا
ستاذ طارق حرب بتعريف السلسلة و كيفية المتابعة من دورة تعلم
 الجيتار الكالسيكي الجزء ا
ول، و من ثم ينتقل لمراجعة عالمات النوتات، و
 يؤكد على أهمية التدّرب مع الميترونوم للمحافظة على سرعة التمرين و

أهمية نوتة الثمن لهذه الدورة

و الهارموني  بين  الفرق  يشرح  و  لبيتهوفن  مقطوعة  طارق   يعطي 
الكاونتربوينت من خالل المقطوعة

الدرس 2.1 -   عزف مقطوعة (أود تو جوي) لبيتهوفن



تابع الدرس ٢.١

 يتابع ا
ستاذ طارق حرب شرح عالمات و إشارات على النوتات مثل النقاط و
و الديناميكية  الناحية  من  للعزف  معينة  دالالت  لها  التي  غيرها  و   الربطة 

أهمية ذلك في عزف مقطوعات الجيتار الكالسيكية

الدرس 2.2 -  إشارات على النوتات بمعان مختلفة



الدرس 3 -  ا
وزان المركبة

هذه ا
ستاذ  يستخدم  الشرق.  ملوك  مقطوعة  الدرس  هذا  في   تتعلم 
المقطوعة كتطبيق على ا
وزان المركبة

يبدأ الدرس بتعريف ا
وزان المركبة و عدد النبضات في هذا النوع من ا
وزان

الدرس 4 -  مقطوعة ملوك الشرق على الجيتار الكالسيكي



الدرس 5 -  نوتة ١ / ١٦

يشرح طارق هنا كيفية عزف نوتة ١ / ١٦



الدرس 6.1 -  مقطوعة افتتاح على نوتة ال ال ماينور

افتتاحية مجرد  هي  مقطوعة  خالل  من  ا
وزان  و  العالمات  على  آخر   تطبيق 
على نوتة ال ماينور ، يشرح ا
ستاذ أيضًا مفهوم اÁصبع الدليل

 يعطي ا
ستاذ نصائح تتعلق بالتقنيات التي تميز العازف المحترف عن العازف
التقنيات و  العالمات  جميع  على  التدريب  طريقة  عن  يتحدث  و  فقط   الجيد 

مثل كتم الوتر و التدريب على السرعات المنخفضة

الدرس 6.2 -  متابعة للتطبيق

Prelude In A Minor 
Guide Finger



الدرس 7.1 -  السلم المتدرج

تعلم هنا السلم المتدرج على الجيتار الكالسيكي

متابعة السلم المتدرج و العمل على إتقان النزول و الصعود

عزف سلم الدو ميجور مع استخدام التقنيات التي سبقت Áتقان السلم

Sharp Flat Natural

الدرس 7.2 -  السلم المتدرج

الدرس 8.1 -  تطبيق ما سبق على سلم دو ميجور



الدرس 8.2 -  متابعة عزف سلم دو ميجور

آخر في  ا
صلية  النوتة  الى  تؤدي  التي  النوتة  على  المتابعة  بعد  هنا   تتعرف 
السلم

حرب طارق  ا
ستاذ  يسّميها  الموسيقي  للسلم  كوردات  على  هنا   نتعرف 
 با
قارب أو اÁخوان. يشرح ا
ستاذ هنا أيضًا عن ماورو جولياني صاحب  ال120

دراسة لليد اليمنى على الجيتار الكالسيكي

الدرس 8.2 -  متابعة عزف سلم دو ميجور

الدرس 9 -  الكوردات المتصلة



الدرس 10 -  دراسات مارو جيولياني الثانية و الثالثة

تتعرف في هذا الدرس على الدراسة الثانية و الثالثة لليد اليمنى

 اختار ا
ستاذ طارق من الدراسات ال120 لليد اليمنى على الجيتار الكالسيكي
دراسة 81 و 87 لوجود نوتة ال ١ / ١٦ في هذه الدراسات

الدرس 11 -  دراسات أخرى لمارو جيولياني



الدرس 12.1 -  مقطوعة أليجرو أو سريع

تتعلم هنا مقطوعة على المرتبة القبل ا
خيرة في السرعة



الدرس 12.2 -  إشارة سيميلي أو التكرار

 تتعلم هنا معاني Áشارات جديدة متعلقة بعلو أو انخفاض الصوت عند عزف
المقطوعات الكالسيكية على الجيتار

تطبيق لÉصابع عند التنقل بين ا
وتار باستخدام سلم الكروماتيك

الدرس 13 -  تطبيق باستخدام السلم المتدرج



الدرس 14.1 -  مقطوعة للعازف ماثيو كاركاسي

الكالسيكي اÁيطالي الشهير ماثيو الجيتار  أندنتينو لعازف    تعلم مقطوعة 
كاركاسي

بصوت بالعزف  المتعلقة  النصائح  بإعطاء  حرب  طارق  ا
ستاذ   يستمر 
منخفض في عزف المقطوعات الكالسيكية و االنتقال إلى الصوت المرتفع

الدرس 14.2 -  متابعة مع التركيز على ديناميكيات العزف



الدرس 15.1 -  مقطوعة اÁسباني ديونيسيو أجوادو

 يتابع طارق النصائح التي تؤكد عزف المقطوعة بالشكل السليم، الجميل و
الواضح

تعلم مقطوعة أو دراسة لعازف الجيتار الكالسيكي المهم دينيسيو أجوادو

الدرس 15.2 -  متابعة دراسة ديونيسيو أجوادو



الدرس 16.1 -  ا
بعاد بين النوتات

تعلم معادالت الساللم الميجور والماينور

 يبدأ ا
ستاذ طارق حرب بشرح أفكار تتعلق بالتجريب بين الساللم و التفكير
با
بعاد بين النوتات و قليًال عن اÍالت الموسيقية الشرقية و الغربية

الدرس 16.2 -  معادلة السلم الكبير أو الميجور



الدرس 17 -  تطبيقات على معادالت الساللم

يتابع ا
ستاذ طارق بالشرح المفصل عن سّلمي الميجور و الماينور



الدرس 18.1 -  مقطوعة موسيقية بفتاح موسيقي مختلف

بين انتقال  أو  عرض  لبداية  تصلح  مقطوعة  هي  و  اÁنترميزو  هنا   تتعلم 
مشاهد أو مقطوعات

يعطي ا
ستاذ طارق حرب التعليمات المفصلة لعزف المقطوعة

الدرس 18.2 -  متابعة اÁنترميزو



الدرس 19.1 -  البار كورد

الشكل و  الكوردات  من  النوع  هذا  عزف  ميكانيكية  عن  طارق  هنا   يتحدث 
السليم لÉصابع

تتعلم بهذا الدرس البار كورد

الدرس 19.2 -  متابعة كيفية عزف الباركورد



الدرس 20.1 -  تعلم مقطوعة لكريستوفر باركينينغ

يتابع طارق هنا بشرح المازورة الثانية من المقطوعة

تتعلم هنا مقطوعة للجيتار الكالسيكي على سلم الميجور

الدرس 20.2 -  متابعة مقطوعة باركينينغ



الدرس 21 -  مفهوم لنبضة جديدة

 يعرفنا ا
ستاذ طارق حرب على البيكب نوت أو النوت الحاملة أو نوتة البدء

تتعلم في هذا الدرس مقطوعة  للجيتار الكالسيكي مجهولة المؤلف

الدرس -22.1  مقطوعة جرين سليفز



تابع الدرس ٢٢.١



الدرس -22.2  متابعة جرين سليفز

يتابع طارق شرح موازير المقطوعة

تتعرف هنا على دراسة بسلم الكروماتيك بالتفصيل

الدرس -23.1  دراسة بسلم الكروماتيك



الدرس -23.2  متابعة دراسة الكروماتيك

الدراسة هذه  عزف  لضمان  الالزمة  النصائح  حرب  طارق  ا
ستاذ   يعطي 
بسالسة على الجيتار الكالسيكي

شرح تفصيلي لمقطوعة  مينيويت

تتعلم هنا مقطوعة العازف روبيرت ديفيري

الدرس 24.1 -  تعلم الرقصة الفرنسية مينيويت

الدرس -24.2  شرح مازورات المقطوعة



الدرس  -25.1  مقطوعة إسبانية كاتالونية شعبية

تتعلم هنا مقطوعة موسيقية إسبانية على الجيتار الكالسيكي



الدرس -25.2  متابعة المقطوعة اÁسبانية

يستمر ا
ستاذ طارق بالشرح بعد التعريفات الالزمة

في الموجودة  النصائح  و  للتفاصيل  االنتباه  تأكيد  حرب  طارق  ا
ستاذ   يعيد 
الدورة بعد االنتهاء من شرح المقطوعة الكاتالونية على الجيتار الكالسيكي

الدرس -25.3  نهاية المقطوعة و الدورة


