
موسيقية مقامات  تتضمن  الجندي  طارق  ا�ستاذ  مع   2 العود  تعلم   دورة 
 جديدة مثل "الهزام" و "سماعي دارج حجاز" و أغاني محبوبة مثل "الحلوة دي" و
و العربية  المقامات  على  كتطبيقات  "موطني"  قصيدة  و  الشلبية"   "البنت 
لتطوير تمرينات  أيضًا  الدورة  تتضمن  شرحها،  يتم  التي  الجديدة   المعلومات 
 اليد اليسرى و اليد اليمنى و تمارين للريشة با�ضافة إلى التركيز على الزمن و
ا�ساسية المعلومات  وجود  الدورة  تفترض  العزف.  في  الجماليات   إضافة 

للعزف و التي تم تغطيتها في دورة تعلم العود ١

تعلم العود ٢

المستوى: متوسط
عدد الفيديوهات: ٢7

منهاج ا�ستاذ عمر عباد

المدرس: طارق الجندي



 
في) تي  (التا  هي  و  جديدة  إيقاعية  عالمة  بشرح  الجندي  طارق  ا�ستاذ   يبدأ 
 المشتقة من عالمة (التا فا تي في) يبدأ ا�ستاذ بالقراءة و العزف ا�يقاعي مع
إيقاعية بعالمة  التعريف  الجندي  ا�ستاذ  يتابع  الدرس،  هذا  في   الميترونوم 
 أخرى و هي عالمة (التا فا تي) حيث يوضح أيضًا طريقة اشتقاق هذه العالمة
 ا�يقاعية، ينصح ا�ستاذ طارق الجندي بالتمرن على هذه ا�شكال ا�يقاعية
للجزء االنتقال  قبل  الدرس  لهذا  المرافقة  التمارين  إتقان  و  جيد،   بشكل 

 الثاني منه
عالمة التا تي في

عالمة التا فا في

منهاج أ. عمر عّباد

الدرس ١.١ - عالمة تا تي في و عالمة تا فا تي



يختلف مقام النهواند في الصعود عنه في الهبوط

 مقام النهاوند دو

دوالب النهاوند

 يتكلم ا�ستاذ طارق في بداية هذا الدرس عن إضافة الوتر السادس ½لة العود
الجندي بمقام ا�ستاذ طارق  يعّرف  ا�وتار معًا،  الدورة، و كيفية دوزان   في هذه 
الدوالب و يقوم بشرح  الدو  النهاوند من درجة  الدو و يستعرض دوالب   نهاوند 

إيقاعيًا مع عزف دوالب النهاوند

الدرس ١.٢ - مقام ودوالب النهاوند

منهاج أ. عمر عّباد



 
 نتعلم من طارق تطبيق على مقام النهاوند و هي أغنية ”أوسكادار“ ، و لحنها
 معروف في التراث العراقي و من أشهر استخدامات هذا اللحن أغنية ”يا عذولي
 ال تلمني“ من قبل الموسيقار العراقي إلهام المدفعي. يبدأ طارق بشرح النوتة
ثم زمنيًا  يشرحها  و  المنقوطة  النوتة  بعالمة  بالتذكير  لÃغنية   الموسيقية 
يقوم و  ا�غنية  في  موسيقية  جملة  �ول  للنوتة  ا�يقاعية  بالقراءة   يقوم 
و اليسرى  اليد  ووضعية  العزف  في  الصحيحة  ا�ساسيات  مراعاة  مع   بعزفه 
ممكنة طاقة  أقل  يبذل  أن  يجب  العازف  أن  هي  و  مهمة  نقطة  على   التركيز 

أثناء العزف و ذلك عن طريق تطبيق هذه ا�ساسيات بشكل صحيح

اوسكادار
لحن تركي قديم

الدرس ٢ - تطبيق على مقام النهاوند

منهاج أ. عمر عّباد



  في الدرس الثالث نتعلم أغنية البنت الشلبية كتطبيق آخر على مقام النهاوند
يبدأ طارق العربي.  الوطن  العالية في  الشعبية  الشعبية ذات  ا�غاني   و هي من 
بدايتها من  متواصلة  يعزفها  ثم  بالترتيب  مقاطعها  عزف  و  ا�غنية   بشرح 

    لنهايتها مع تطبيق جميع المالحظات التي تم شرحها خالل الدرس

البنت الشلبية

الدرس ٣ - أغنية البنت الشلبية

منهاج أ. عمر عّباد



 نتعلم في الدرس الرابع مقام الكرد و هو يعتبر من المقامات ا�ساسية في
الطارق يشرح   ، ري  نغمة  من  الكرد  مقام  هنا  نتعلم   . العربية   الموسيقى 
 النوتات التي يتكون منها هذا المقام و كيفية عزفه صعوداً و هبوطًا و يركز
يعطي و  الفا  و  بيمول  المي  نغمتي  عزف  عند  ا�صابع  فتح  موضوع   على 
 تمرين سريع لتعتاد اليد اليسرى على الوضعية الصحيحة. يبدأ طارق بشرح
 دوالب على مقام الكرد و يقوم بقراءته إيقاعيًا و شرح كل مقطع و من ثم

عزف الدوالب بشكل متواصل من البداية للنهاية

دوالب كرد

مقام الكرد

Fine

الدرس ٤ - مقام الكرد

منهاج أ. عمر عّباد



أغنية ”حيرت قلبي معاك“ للسيدة أم الخامس نتعلم مقدمة  الدرس   في 
 كلثوم كتطبيق على مقام الكرد. يبدأ طارق بالتذكير بنغمات مقام الكرد
كل عزف  ثم  إيقاعيًا  بقراءتها  المقدمة  مقاطع  بشرح  يبدأ  ثم  الري   من 

مقطع و يختم بعزفها كاملة من البداية للنهاية

حيرت قلبي معاك
أم كلثوم

الدرس ٥ - مقدمة أغنية حيرت قلبي معاك

منهاج أ. عمر عّباد



عالمة نتعلم  السادس  الدرس   في 
يشرح  ، في)  تي   (إس  جديدة   إيقاعية 
 طارق هذه العالمة زمنيًا و كيف يكون
ينتقل ثم  عزفها  عند  الريشة   اتجاه 
 لشرح و تطبيق التمرين ا�ول على هذه
يركز عزف.  و  إيقاعية  كقراءة   العالمة 
و ا�يقاعية  القراءة  مهارة  على   طارق 
 تمثيلها بالتصفيق باليدين قبل العزف
 و أهمية هذه المهارة تكمن بأنها تزيد
للتأكد با�يقاع  العازف  إحساس   من 
في العزف.  أثناء  ا�يقاع  صحة   من 
على آخر  بتمرين  نبدأ  الثاني   التمرين 
عزف و  بقراءة  تيفي)  (إس  الـ   عالمة 
شكل من  بأكثر  مكتوب  بسيط   لحن 

باستخدام هذه العالمة

عالمة االس تي في

الدرس ٦ - عالمة إيقاعية جديدة

منهاج أ. عمر عّباد



 الدرس السابع هو تمرين شامل للمعلومات السابقة و يركز على عالمة
 ال (إس تي في) و على تطبيقات أخرى لها عالقة بوضعية و ثبات أصابع
أهم يراجع  �نه  ا�همية  غاية  في  التمرين  هذا  يعتبر  اليسرى.   اليد 

المفاهيم و المهارات التي وصلنا لها

الدرس ٧ - تمارين شاملة

منهاج أ. عمر عّباد



المنقوطة (السوداء)  النوار  عالمة  على  نتعرف  الثامن  الدرس   في 
 المتبوعة بعالمة ال(تي في). يبدأ طارق بشرح كيفية اشتقاق هذه الوحدة
و السابقة  المعلومات  مفهوم  لترسيخ  لتمرينين  ينتقل  ثم   ا�يقاعية 

العالمة الجديدة

الدرس 8 - عالمة إيقاعية جديدة

منهاج أ. عمر عّباد



التي المعلومات  التاسع بتمرين لمراجعة  الدرس  ا�ول من  الجزء   يبدأ طارق 
 تعلمناها في الدرس  الثامن بمراعاة المالحظات التي سبق ذكرها كمالحظة

ثبات ا�صابع و العالمات االيقاعية التي تعلمناها سابقا

الدرس 8 - تابع

الدرس 9 - تطبيق على ما سبق

منهاج أ. عمر عّباد



نتعلم في الدرس التاسع أغنية يا غزّيل
 

المالحظات لكل إعطاء  إيقاعيًا ثم عزفها مع  بقراءة كل مازورة   يبدأ طارق 
عن النهاية  في  طارق  يتحدث  للنهاية.  البداية  من  كاملة  عزفها  ثم   مازورة 
النوتة الموسيقية �ضفاء بعض الخروج عن  العزف و  أثناء  الزخرفة   موضوع 
التي يراها مناسبة  الجماليات على العزف، فيمكن للعازف إضافة الجماليات 
 حسب إحساسه أو تقليد أي إضافة سمعها أو شاهدها أثناء العزف و هذا يبني

عند العازف الخبرة و ا�بداع في العزف

يا غزّيل

الدرس ٩ - تابع

منهاج أ. عمر عّباد



و اليمنى  اليد  على  نركز  عشر  الثاني  و  عشر  الحادي  و  العاشر  الدرس   في 
اليد تطوير  و  العزف  في  المهارة  من  تزيد  تمارين  نتعلم  و  الريشة   بالتحديد 
التمارين بهذه  البدء  العازفين  من  طارق  يطلب  ا�وتار.  ضرب  في   اليمنى 
الوصول المثابرة حتى  و  التمرين  تدريجيًا مع  السرعة  زيادة  و   بسرعة بطيئة 
التمارين حفظ  و  النوتة  قراءة  على  بالتمرين  طارق  ينصح  عالية،   لسرعة 
من طارق  يطلب  القراءة.  على  التركيز  من  بدًال  السرعة  زيادة  على   للتركيز 
 العازف أن يعتبر التمارين في الدروس الثالثة المذكورة تمارين يومية هدفها

الوصول لسرعة عالية في العزف تدريجيًا بعد ا�تقان التام بالسرعة البطيئة

الدرس ١٠ - تمارين ريشة

منهاج أ. عمر عّباد



 في الدرس الحادي عشر يبدأ طارق بتمرين جديد للريشة، هذه التمارين تزداد
باليد العازف  ليتمرس  اليمنى  باليد  الريشة  في  فشيئًا  شيئًا  الصعوبة   في 
طارق يركز  متواز.  بشكل  اليسرى  و  اليمنى  اليد  في  المهارة  لتزداد  و   اليمنى 
الحفاظ السرعة مع  زيادة  البدء بسرعة بطيئة بشكل صحيح ثم   ثانية على 
 على وضوح الصوت و النغمات و ال يمكن الوصول للعزف بسرعة عالية إال بعد
على عشر  الحادي  الدرس  في  التمرين  يركز  بطيئة.  بسرعة  الصحيح   العزف 

التثبيت في ا�صابع و اتجاه الريشة في العزف

الدرس ١١ - تمارين ريشة

منهاج أ. عمر عّباد



 في الدرس الثاني عشر نكمل تمارين الريشة بتمرين أخير يركز على اتجاه
 الريشة و تثبيت ا�صابع. يركز طارق على استخدام تمارين الريشة كتمرين

يومي و العمل على زيادة السرعة مع الحفاظ على وضوح النغمة

الدرس ١٢ - تمارين ريشة

منهاج أ. عمر عّباد



عالمات أهم  من  هي  و  إيقاعية  عالمة  على  نتعرف  عشر  الثالث  الدرس   في 
 تأخير النبر و هي الكروش ثم النوار ثم الكروش. يحلل طارق هذه العالمة و
التمرين يبدأ طارق بتطبيق  إيقاعيًا.  الوصول لها و فهمها و قراءتها   كيفية 
ا�ول على هذه العالمة بقراءة كل مازورة إيقاعيًا ثم عزفها بالشكل الصحيح

اقتراحات الريشة لشكل  ا�يقاع

الدرس ١٣ - عالمة إيقاعية جديدة

منهاج أ. عمر عّباد



خالل شرحها  تم  التي  االيقاعية  العالمة  على  الثاني  التمرين  إلى  طارق   ينتقل 
الجملة أو  الوحدة  بالكامل.  يعزفه  ثم  إيقاعيًا  التمرين  طارق  يقرأ   الدرس. 
 الموسيقية في هذا التمرين مهمة �نها أساس العديد من ا�يقاعات العربية
 المحبوبة و يعزف طارق أمثلة على إيقاعات عربية تستخدم الوحدة ا�يقاعية

المذكورة كأساس لها  مع  تنوعاتها

ا�غاني من  هي  و  درويش  لسيد  دي“  ”الحلوة  أغنية  نتعلم  عشر  الرابع  الدرس   في 
 المحبوبة جداً في الوطن العربي و قام العديد من المطربين بغنائها و فيها تطبيق
النوتة بشرح  طارق  يبدأ  السابق،  الدرس  في  شرحها  تم  التي  ا�يقاعية   للعالمة 
يبدأ ثم  العزف   أثناء  الصوت  انخفاض  و  بعلو  المتعلقة  العالمات  و   الموسيقية 
ا�غنية عزف  ثم  من  و  الموسيقية  النوتات  قراءة  ثم  ا�يقاعية  بالقراءة   طارق 
تطبيق مع  كامل  و  متواصل  بشكل  لعزفها  تمهيداً  المالحظات  مع   بالتدريج 

 العالمات في النوتة و إضافة زخارف جمالية لÃغنية
   

الدرس ١٣ - تابع

الدرس ١4 - أغنية الحلوة دي

منهاج أ. عمر عّباد



منهاج أ. عمر عّباد



دي“ ”الحلوة  أغنية  من  تبقى  ما  الدرس  من  الثاني  الجزء  في  طارق   يستكمل 
يختم ثم  المالحظات  مع  منها  المتبقية  المقاطع  يشرح  و  درويش   لسيد 
 بعزف ا�غنية كاملة بشكل متواصل مع تطبيق العالمات في النوتة و إضافة

 زخارف جمالية لÃغنية

 في الدرس الخامس عشر نتعرف على مقام ”سماعي دارج حجاز“ و هو تطبيق
 على مقام الحجاز و على مفهوم تأخير النبر الذي تحدث عنه طارق في الدروس
 السابقة. يبدأ بشرح النوتة الموسيقية و ا�يقاع الزمني ثم قالب السماعي الدارج
 و ترتيب ا�سطر الموسيقية في هذا القالب. يبدأ طارق بقراءة الموازير إيقاعيًا
 ثم قراءة النوتات في كل مازورة و عزفها مع المالحظات ثم عزف المقطوعة

كاملة من البداية للنهاية
سماعي دارج حجاز

الدرس ١٥ - مقام سماعي دارج حجاز

 الدرس ١4.2

منهاج أ. عمر عّباد



 في الدرس السابع عشر نتعرف على عالمة جديدة من عالمات تأخير النبر و
 هي (إس – تا – تي) يبدأ طارق بتحليلها زمنيًا و إيقاعيًا و كيفية الوصول لها
 ثم يبدأ بالتمرين ا�ول كتطبيق على هذه العالمة و يقرأه إيقاعيًا ثم يعزفه

كامًال و يركز على اتجاه الريشة أثناء تطبيق التمرين

الدرس ١6 - عالمة إس تا تي

منهاج أ. عمر عّباد



في التمرين الثاني على العالمة الجديدة في تأخير النبر و هو على سلم الدو
الريشة و  اتجاه  التركيز على  يبدأ بعزفه مع  و  إيقاعيًا  التمرين   يقرأ طارق 
هذا �همية  النبر  تأخير  مبدأ  لفهم  إيقاعيًا  التمرين  قراءة  توضيح   على 

المفهوم و تطبيقاته في الموسيقى الشرقية

الدرس ١6 - تابع

منهاج أ. عمر عّباد



النبر و هو موشح الدرس السابع عشر تطبيق على مفهوم تأخير   نتعلم في 
 نّم دمعي من عيوني لسيد درويش. يبدأ طارق بشرح دليل المقام و مالحظات
العزف ثم  ا�يقاعية  بالقراءة  يبدأ  و  النوتة  في  المستخدمة  ا�شكال   على 
 تدريجيًا لمقاطع الموشح مع المالحظات على اتجاه الريشة و ا�شكال الزمنية
 و يختم بعزف الموشح كامًال من البداية للنهاية بالسرعة المطلوبة و بإضافة

بعض الجماليات أثناء العزف

موشح نّم دمعي من عيوني

الدرس ١7 - موشح نّم دمعي من عيوني

منهاج أ. عمر عّباد



 في الدرس الثامن عشر سنتعلم أغنية تراثية محبوبة و هي أغنية ”هاللية“ و
 فيها تطبيقات مفيدة في موضوع تأخير النبر الذي ركز عليه طارق في الدروس
النوتات قراءة  ثم  ا�يقاعية  القراءة  و  النوتة  بشرح  طارق  يبدأ   السابقة. 
كيفية و  المالحظات  و  النصائح  مع  مازورة  كل  بعزف  يبدأ  ثم   الموسيقية 
الدرس طارق  يختم  و  العزف  في  الغليظة  النوتات  بعزف  القرار  وتر   استخدام 

بعزف ا�غنية كاملة

هاللية 

الدرس ١٨ - أغنية هال لية

منهاج أ. عمر عّباد



 في الدرس التاسع عشر نتعرف على مقام جديد و هو مقام الهزام و نتعلمه
الموسيقية النوتات  على  طارق  مع  نتعرف  بيمول  نصف  المي  نوتة  من   هنا 
المقسوم إيقاع  على  الهزام  مقام  على  بتمرين  نبدأ  ثم  للمقام   المكونة 
إيقاعيًا و أسماء النبر. يشرح طارق كل مازورة  تأخير   ونستخدم فيه أسلوب 
 النوتات فيها ثم يعزف كل مازورة مع المالحظات. يختم طارق كعادته بعزف

التمرين متواصًال دون توقف من البداية للنهاية بالسرعة ا�صلية

الدرس ١٩ - مقام الهزام

منهاج أ. عمر عّباد



 في الدرس العشرين نتعلم أغنية مرمر زماني من التراث الشامي و هي تطبيق
 على مقام الهزام الذي تم شرحه في الدرس السابق. يبدأ طارق كعادته بقراءة
مع التمرين  يعزف  ثم  الموسيقية  النوتات  قراءة  ثم  إيقاعيًا  مازورة   كل 
عن يستعيض  و  كاملة  ا�غنية  بعزف  طارق  يختم  و  النصائح.  و   المالحظات 
 السكتات بضرب وتر القرار ”الغليظ“ �ضفاء جمالية على العزف مع زخرفات و

إضافات أخرى على اللحن ا�ساسي

مرمر زماني
تراث

الدرس ٢٠ - أغنية مرمر زماني

منهاج أ. عمر عّباد



  نتعلم في الدرس الحادي و العشرين عالمة إيقاعية جديدة و هي عالمة ال ”تا
 في“. يشرح طارق اشتقاق هذه العالمة و كيفية كتابتها. يبدأ بشرح التمرين
 ا�ول على هذه العالمة فيقرأ كل مازورة إيقاعيًا ثم يعزفها و ينهي التمرين
 بعزفه كامًال ثم ينتقل إلى التمرين الثاني على هذه العالمة وعلى سلم مقام
 نهاوند الدو ،ثم يراجع النوتات المكونة لمقام نهاوند الدو و يبدأ بشرح و عزف
 التمرين كامًال. يركز طارق على الريشة و اتجاهاتها و على عد الزمن بشكل

 صحيح

مقام النهوند دو

الدرس ٢١ - عالمة إيقاعية جديدة

منهاج أ. عمر عّباد



 في الدرس الثاني و العشرين يستكمل طارق الشرح عن عالمة ال ”تا في“ عن
 طريق تمرين هو عبارة عن نمط متكرر من نوتات مختلفة و نبدأه من سلم
 الدو، يطلب طارق من العازف أن يطبق نمط هذا التمرين على أكثر من مقام
 من المقامات التي تعلمناها و يبدأ بتطبيق نفس التمرين على سلم الراست.
 يبدأ طارق بعدها بالتمرين الثاني فيعزفه ثم يحلله موسيقيًا و يعزفه بالتدريج
ثالث تمرين  النهاية  في  طارق  يضيف  المالحظات.  و  النصائح  إعطاء   مع 

للتمرين بهدف زيادة السرعة مع التمرين و تحسين ا�داء باليد اليمنى

الدرس ٢٢ - تطبيق

منهاج أ. عمر عّباد



للشاعر موطني  قصيدة  نشيد  نتعلم  العشرين  و  الثالث  الدرس   في 
هذه في  فليفل.  محمد  ألحان  و  طوقان  ابراهيم  الكبير   الفلسطيني 
 القصيدة تطبيق على العالمة ا�يقاعية الجديدة و على المعلومات التي تم
قراءة ثم  إيقاعيًا  النوتة  بقراءة  طارق  يبدأ  السابقة.  الدروس  في   شرحها 
من تبقى  ما  طارق  يكمل  بالتدريج،  الموازير  عزف  و  الموسيقية   النوتات 
 قصيدة موطني إلى نهايتها و يقترح في النهاية أسلوب آخر لعزف القصيدة
في جماليات  كاملة  للقصيدة  عزفه  أثناء  يضفي  و  اليمنى  لليد   كتمرين 

العزف و يشجع العازف على ا�ضافة و التنويع في العزف

الدرس ٢٣ - أغنية موطني

منهاج أ. عمر عّباد



موطني
ا�خوين  فليفل

منهاج أ. عمر عّباد



 في الدرس الرابع و العشرين نطبق تمرين باستخدام التناوب بين نوتات القرار و 
لتعلم جداً  مهم  تمرين  وهو  متكرر  نمط  وهو  وترين  باستخدام  أي   الجواب 
الصحيحة المواقع  حفظ  و  اليمنى  باليد  بسالسة  ا�وتار  بين  االنتقال   أسلوب 
البدء على  طارق  يركز  اليسرى.  اليد  �صابع  الدقيقة  المواقع  و  بدقة   للنوتات 

بسرعة بطيئة و إتقان العزف و وضوح النغمات ثم زيادة السرعة

تمارين القرار و الجواب

الدرس ٢٤ - تمرين على القرار والجواب

منهاج أ. عمر عّباد



 في الدرس الخامس و العشرين و ا�خير في هذه الدورة نتعلم عزف أغنية
بشكل بعزفها  طارق  يقوم  و  الغزالي  لناظم  أبوها“  بيت  من   ”طالعة 
و الجواب  نغمات  بين  التناوب  أسلوب  بتطبيق  ا�ولى  الدورة  عن   مختلف 
ا�غنية لعزف  مكثف  تمرين  و  عال  تركيز  التمرين  هذا  يتطلب   القرار 
كاملة بعزفها  طارق  يقوم  ا�غنية  مقاطع  شرح  بعد  صحيح.   بشكل 
يتطلب السرعة  لهذه  الوصول  أن  على  التركيز  مع  المطلوبة   بالسرعة 
مع تدريجيًا  السرعة  زيادة  ثم  بطيئة  بسرعة  إتقانها  و  عليها   التمرين 
 التمرين. يختم طارق الدورة بنصائح عن التمرين اليومي و تدريب ا�صابع و

التدرج في زيادة السرعة و يعد العازف بدورات الحقة

طالعة من بيت أبوها

الدرس ٢٥ - أغنية طالعة من بيت أبوها

منهاج أ. عمر عّباد


