
تعلم الجيتار الكالسيكي 3

 دورة تعلم الجيتار الكالسيكي 3  هي للمستوى المتقدم . يقدم الدكتور طارق
 حرب في هذه الدورة تقنيات للمستوى المتقدم على الجيتار الكالسيكي. منها
 التريمولو، الساللم، الهامرون و البولوفس. كما تحتوي الدورة على مقطوعات

تالئم هذا المستوى من العزف مثل  أستوريوس،  تيانتو أنتيجو و غيرها

المستوى: متقدم
عدد الفيديوهات: ٢٣

المدرس: طارق حرب



الدرس 1 -  مقطوعة رومانس

و الدورة.  تطرحها  التي  الرئيسية  المحاور  بتعريف  حرب  طارق  الدكتور   يبدأ 
 يتحدث عن طبيعة الدورة من ناحية المستوى و عالقة التقنيات المطروحة
 فيها بتقدم العزف على الجيتار الكالسيكي و خصوصا االمور المتعلقة باليد

اليسرى و استقاللية ا§صابع



تابع الدرس ١

تريمولو



تابع الدرس ١



تابع الدرس ١



الدرس 2 -  ا§ربيجيو في رومانس

المتقدم، للعزف  كتقنية  ا§ربيجيو  باستخدام  رومانس  مقطوعة   متابعة 
الدرس عن كيفية عزف مقدم لمقطوعة رومانس  يتحدث طارق في هذا 

على الجيتار الكالسيكي و ذلك بالنظر الى الكوردات التي تشكل المقطوعة

الدرس ٣ - التريمولو في رومانس

 يتحدث طارق حرب هنا عن استخدام تقنية تريمولو في مقطوعة رومانس
لتناسب المستوى المتقدم في العزف على الجيتار الكالسيكي

الدرس ٤ -   تمارين التريمولو على الجيتار

تريمولو من حيث الدكتور حرب هنا خيارات مختلفة لتطبيق تقنية   يعطي 
الترتيبات الذاكرة العضلية و العقل على   ترتيب ا§صابع و يشدد على تمرين 

المختلفة لالصابع في عزف التريمولو على الجيتار الكالسيكي



الدرس 5  -  دراسة ل´ربيجيو

لتطوير ل´ربيجيو  دراسة  هي  و  لجولياني  مقطوعة  تتعلم  الدرس  هذا   في 
هذه التقنية



تابع الدرس 5الدرس 8.2 -  متابعة عزف سلم دو ميجور



تابع الدرس 5



تابع الدرس 5

الدرس 6 -  تمارين ا§ربيجيو

 يعطي طارق هنا تمارين على تقنية ا·ربيجيو و النصائح الضرورية عند زيادة
سرعة العزف



الدرس ٧ -  مقطوعة فيال لوبوس

يعزف الدكتور طارق حرب مقطوعة فيال لوبوس



تابع الدرس 7



تابع الدرس 7

الدرس ٨.١ -  تمرينات مقطوعة فيال لوبوس

يشرح طارق عالقة ا§ربيجيو و مقطوعة فيال لوبوس و يبدأ باليد اليمنى

الدرس ٨.٢ -  متابعة فيال لوبوس

و لوبوس  فيال  مقطوعة  خالل  من  اليسرى  اليد  على  بالتركيز  طارق   يتابع 
يعطي كثير من النصائح عن تحضير ا§صابع

الدرس ٨.٣ -  متابعة فيال لوبوس

فيال مقطوعة  من  المتبقي  الجزء  بشرح  هنا  حرب  طارق  الدكتور   يقوم 
لوبوس على الجيتار الكالسيكي



الدرس ٩.١ -  الساللم او سكيلز

و الكالسيكي  الجيتار  على  السكيلز  أو  الساللم  عن  الحديث  طارق   يبدأ 
 ا§ساليب المختلفة لعزفها

الدرس ٩.٢ -  متابعة الساللم

المختلفة لعزف الساللم و بتغير التمرينات  الدكتور حرب إعطاء   يتابع هنا 
زمن النوتات في العزف لتطوير المهارة في عزف الساللم على الجيتار



تابع الدرس 9.2



تابع الدرس 9.2



الدرس 10 -  مقطوعة تينتو أنتيجو

يقوم الدكتور طارق حرب بعزف مقطوعة تينتو أنتيجو



تابع الدرس 10



الدرس 11.1 -   الفيبراتو

 قبل أن يشرح مقطوعة الموسيقار الراحل الشهير خواكين رودريغو،  تينتو
أنتيجو،  يعطي طارق نبذة عن تاريخ الفنان و عالقته بآلة الجيتار

الدرس ١١.٢ -   خواكين رودريغو

يتابع ا§ستاذ هنا شرح مقطوعة تينتو أنتيجو

الدرس ١١.٣ -   متابعة تينتو انتيجو

يتابع ا§ستاذ هنا شرح مقطوعة تينتو أنتيجو

الدرس ١٢ -   تمارين اليد اليسرى

لليد المتعددة  التمارين  بين  من  اختاره  يسرى  لليد  تمرين  طارق   يعطي 
اليسرى على الجيتار



تابع الدرس ١٢



الدرس ١٣-   مقطوعة أستورياس

يعزف ا§ستاذ المقطوعة كاملة



تابع الدرس 13
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الدرس 14.1 -    أستورياس الجزء ا§ول

يبدأ طارق بشرح مقطوعة استورياس الشهيرة و التقنيات المتعلقة بها



الدرس 14.1 -     أستورياس الجزء الثاني

يتابع الدكتور حرب المقطوعة و يعطي نصائح مهمة جدا لتطوير المهارة

الدرس 14.2 -    أستورياس الجزء ا§ول

يبدأ طارق بشرح مقطوعة استورياس الشهيرة و التقنيات المتعلقة بها

الدرس 14.3 -     أستورياس الجزء الثالث

يتابع ا§ستاذ المقطوعة اÅسبانية الشهيرة أستورياس

الدرس 14.4 -    الجزء ا§خير من أستورياس

 يتحدث ا§ستاذ عن نهاية المقطوعة و يعطي النصائح الالزمة في عزف ذيل
المقطوعة

الدرس 15 -    مراجعة الدورة

و عام  بشكل  بالدورة  متعلقة  مهمة  نصائح  حرب  طارق  الدكتور   يعطي 
العزف المتقدم على الجيتار الكالسيكي


