
المستوى :  متوسط ومتقدم
عدد الفيديوهات : ٢٠

 متابعة ال بد منها لسلسلتي تعلم الغناء العربي 1 و 2 . تحتوي الدورة هذه على 
 معلومات مهمة للمستوى المتقدم مثل العرب الصوتية في الغناء فيتابع
الحجاز و الغناء تحديداً  العربية في  المقامات   الفنان و ا�ستاذ ريبال الخضري 
 الكرد بالتفصيل مع شرح تطبيقات على مقامات فرعية من هذه المقامات
 ا�ساسية . تحتوي الدورة على تطبيقات باستخدام أغاني لمطربين عمالقة
الكثير و  درويش  السيد  حافظ،  الحليم  عبد  كلثوم،  أم  محمود،  كارم   مثل 

 غيرهم

تعلم الغناء العربي ٣

المدرس : ريبال الخضري



و النصائح  بإعطاء  الخضري  ريبال  الفنان  يبدأ  الدورة  بأهداف  التعريف   بعد 
التمارين الالزمة للعرب الصوتية في الغناء العربي على حرف آه

ً  يشرح ا�ستاذ ريبال تفاصيل إخراج العرب و يعطي تمارين أخرى مهمة جدا
للعرب

في انتشاره  خصوصًا  و  الكرد  مقام  عن  الخضري  ريبال  ا�ستاذ   يتحدث 
الموسيقى العربية الجديدة،  ثم ينتقل ºعطاء تمارين على مقام الكرد

للفنان نار  حبك  أغنية  هو  و  الكرد  مقام  على  تطبيق  ريبال  ا�ستاذ   يتابع 
الراحل عبد الحليم حافظ

الدرس  1 – عرب صوتية على حرف - آه

الدرس ٢ – عرب بسيطة و مراجعة تعريف العرب

الدرس ٣ – مقام الكرد في الغناء العربي

الدرس ٤ –  تطبيق على مقام الكرد



 يشرح ريبال هنا مقاطع الموشح و نصائح الغناء السليم لهذا الموشح
الذي يعتبر من الموشحات الصعبة نسبيًا

الدرس  ٥ – علم غناء موشح يمر عجبًا



تابع الدرس ٥



سلم مقام الحجاز كار كردي

اºيقاع

أجناس مقام الكرد

تابع الدرس ٥

الدرس ٦ - متابعة غناء مقام الكرد

تابع الدرس ٥

يحّلل و  النظري  المنظور  من  الكرد  مقام  عن  هنا  ريبال  ا�ستاذ   يتحدث 
ا�جناس الموسيقية المرتبطة به



أبعاد مقام الكرد

إنت عمري

الدرس ٧ - تعلم غناء أغنية إنت عمري

تابع الدرس ٦

يشرح ريبال كيفية غناء  "إنت عمري" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم



 الدرس ٨ - تعلم غناء أغنية مشغول عليك

تابع الدرس ٧

 تطبيق آخر على مقام الكرد في هذا الدرس و هو أغنية "مشغول عليك
مشغول" لكارم محمود



تابع الدرس ٨
مشغول عليك مشغول



تابع الدرس ٨

الدرس ٩ - فروع مقام الكرد

 يشرح ريبال فروع مقام الكرد و يتابع أيضًا الحديث عن تعريف المقامات
الفرعية



الدرس ٩ - فروع مقام الكرد

الدرس ١٠ -  الصوت المستعار

الدرس ١١ - تطبيقات على الصوت المستعار

الدرس ١٢ - ا�حرف ا�نفية ميم و نون

الدرس ١٣ -  تعلم غناء مقام الحجاز

 يعّرف الفنان ريبال الخضري الصوت المستعار و استخداماته مع النصائح
المرتبطة بهذه الطريقة للغناء للجنسين

يعطي ريبال هنا تمارين فيها الصوت المستعار و العادي في الغناء

التعامل مع ا�حرف ا�نفية و إخراجها بالشكل السليم في الغناء العربي

المقام بشرح  يبدأ  ثم  من  و  تاريخيًا  الحجاز  مقام  ريبال  ا�ستاذ   يشرح 
بالتفصيل

اتصال الصوت الطبيعي بالمستعار



الدرس ١٠ -  الصوت المستعار

الدرس 14  –  تطبيقات أخرى على مقام الحجاز

تابع الدرس ١٣

تمرين جديد على مقام الحجاز

أبعاد مقام الحجاز

مقام الكرد

أجناس مقام الحجاز



تابع الدرس ١٣الدرس 15  –  موشح لّسيد درويش على حجاز ري

 تتعلم هنا موشح لّسيد الموشحات السيد درويش على إيقاع  السماعي
الثقيل

إيقاع سماعي ثقيل

يا غصين البان



الدرس 16  –  التنويع بمقام الحجاز

الدرس 17  –  تعلم أغنية بحلم بيك

مقام على  تشويق  و  تعقيداً  أكثر  أخرى  تطبيقات  ريبال  ا�ستاذ   يعطي 
الحجاز في الغناء العربي

 بعد التكلم عن جنس الحجاز و مقام الحجاز يعطي ا�ستاذ ريبال أغنية
"بحلم بيك" لعبد الحليم حافظ



الدرس 18  –  تراث دمشقي على الحجاز

تطبيقات أخرى على مقام الحجاز في الغناء

ها�سمر اللون



 الدرس 19  –  تعلم مقام الشهناز في الغناء

تابع الدرس ١٨

 تتعلم هنا مقامات جديدة متفرعة عن مقام الحجاز مثل مقام الشهناز
و الحجاز التركي و مقام الزنجران

مقام الحجاز

 مقام الحجاز كار



تابع الدرس ١٩

الدرس 20  –  الطريقة السليمة لتعلم غناء ا�غاني

المقاطع على  التمرين  ضرورة  الخضري  ريبال  يؤكد  ا�خير  الدرس   في 
المنفصلة للÐغاني و يعطي التمرينات الالزمة

مقام الحجاز التركي

مقام الزنجران

التنفس البسيط في أغنية علي جرى


