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بالتعاون مع :

اجملمع العريب للموسيقى

اجلمعيّة العربيّة للكليّات واملعاهد العليا للموسيقى

مبرر االختيار
ِّ

أهم مميّزاهتا .فاملوسيقى العربية التقليدية اليت اعتمدت خطًّا حلنيًّا
اإليقاع يف املوسيقى العربية كان وال يزال من ّ

وتنوعت اإليقاعات حبسب املناطق العربيّة املختلفة من املغرب العريب إىل
و ً
وطورته ،متايزت مبقاماهتا وإيقاعاهتاّ .
احدا ّ

مرورا باخلليج العريب وبالد النيل وبالد ما بني النهرين .وكان لتلك اإليقاعات دورها األساس إ ْن يف املوسيقات
مشرقه ً

"تغرب" الشباب العريب ،ومع تناسيهم لرتاثهم املوسيقي
الشعبيّة املختلفة ،وإ ْن يف املوسيقى العربيّة املشرتكة .ومع ّ
الغين واملغين ،كان ال ب ّد لكليّة املوسيقى ،باإلشرتاك مع اجملمع العريب للموسيقى واجلمعيّة العربيّة
املقامي و
اإليقاعي ّ
ّ
ّ

للكليّات واملعاهد العليا للموسيقى ،من أن تنظّم هذا املؤمتر إلبراز الغىن اإليقاعي يف املوسيقى العربيّة ودوره يف احلفاظ

على هويّتها.

دائما بالدراسات واألحباث العلميّة والفنيّة حول
هتتم ً
الروح القدس  -الكسليك ،اليت ّ
يسر كلّيّة املوسيقى يف جامعة ّ
ّ
وتطوره ،من أجل
املوسيقى ،أن تدعوكم إىل املشاركة يف مؤمترها
الدويل الذي يتمحور حول اإليقاع يف املوسيقى العربيّة ّ
ّ

اهلويّة املوسيقيّة العربية من جهة ،والتفتيش عن مصادر إيقاعيّة جديدة تتوافق مع اهلويّة املوسيقيّة العربيّة،
احلفاظ على ّ
من جهة أخرى ،من خالل املوسيقات املتواجدة يف املنطقة العربيّة ومن خالل املوسيقات األجنبيّة.

أهداف المؤتمر
انطالقًا من مسؤوليتها الرتبوية واألكادميية والفنيّة ،ومن أهدافها املتعلّقة بالبحث والتعليم والف ّن واليت وضعتها عند
تطوره ،أنواعه ،ودوره يف
تأسيسها ،تنوي كليّة املوسيقى تسليط الضوء على اإليقاع يف املوسيقية العربيّة :أمهيّته ،مميّزاتهّ ،
كل مميّزات
الغناء العريب ويف املوسيقى اآلليّة ماضيًا
ً
وحاضرا إخل ،وتعريف الشبيبة العربية عليه يف عصر العوملة اليت هت ّدد ّ

املوسيقات التقليديّة.

محاور المؤتمر
 المحور األول :أهميّة اإليقاع في الموسيقى العربية

 ماهيّة اإليقاع يف املوسيقى العربية ارتباط اإليقاع املوسيقي بإيقاع الكلمة -أين املوسيقى العربيّة احلديثة من إيقاعات املوسيقى العربية؟

 المحور الثاني :مميّزات اإليقاع في الموسيقى العربية

تنوع اإليقاعات املوسيقية حسب املناطق العربيّة
 ّ إيقاعات بسيطة وإيقاعات مرّكبة -أصل أمساء اإليقاعات وارتباطها مع املقامات والقوالب املوسيقية

 المحور الثالث :أنواع اإليقاع في الموسيقى العربيّة
 اإليقاع يف املشرق العريب اإليقاع يف املغرب العريب اإليقاع يف اخلليج العريباألول 1932
 -اإليقاعات يف مؤمتر املوسيقى العربيّة ّ

 المحور الرابع :دور اإليقاع في الموسيقى العربيّة
 دور اإليقاع بتطوير املوسيقى العربيّة-

إرتباط اإليقاع بتعلّم الغناء العريب
تعليم اإليقاعات العربية
أهم اإليقاعات املستخدمة يف املوسيقى العربيّة
ّ
آالت اإليقاع يف املوسيقى العربية ودورها

 المحور الخامس :إيقاعات تقليديّة عربيّة وإيقاعات شرقيّة وغربيّة "مكتسبة"
 إيقاعات من املوسيقات العربية الرتاثيّة إيقاعات من املوسيقات الدينيّة املتواجدة يف املنطقة العربيّة -هل من إيقاعات دخلت ،أو جيب إدخاهلا ،لتغين أكثر املوسيقى العربيّة؟

المعايير المطلوبة لنصوص المحاضرات
مبلخص عن احملاضرة اليت ينوي إلقاءها على أن يكون موضوعها من
كل راغب باملشاركة يف املؤمتر ،أن يتق ّدم ّ
على ّ
معرفًا وهويّته األكادمييّة والعلميّة والرتبويّة ،ويرسلها إىل أمانة
ضمن حماور املؤمتر اخلمس ،وميأل قسيمة االشرتاك املرفقةّ ،
سر املؤمتر جواب اللّجنة العلميّة خبصوص قبول
سر املؤمتر قبل العاشر من شهر أيّار (مايو/ماي)  .2016ترسل أمانة ّ
ّ

النص الكامل حملاضرهتم قبل
األحباث أو رفضها قبل هناية شهر أيّار  ،2016وعلى أصحاب املواضيع املقبولة إرسال ّ

الثالثني من شهر حزيران (يونيو) .2016

يتك ّفل منظّمو املؤمتر باستضافة أصحاب األحباث املقبولة فقط (بطاقة السفر واإلقامة والتنقالت خالل املؤمتر).
على احملاضرات التقيّد باملعايري التالية:

األجنب.
للنص
العريب ،وTimes New Roman 14
ّ
 منط اخلطّ Traditional Arabic 16 :للنص ّ
ّ

  20000إىل  25000رمز كح ّد أقصى (فاصل ،مالحظات وحواشي يف أسفل الصفحة ،واملصادر واملراجع).نص مضبوط من اجلهتني وعناوين خبط أسود عريض.
 ّط مائل.
 -كتابة االستشهاد خب ّ

 املرجع يف منت الصفحة :اسم الكاتب( ،عنوان الكتاب) ،السنة ،الصفحة.النص.
 الئحة املصادر واملراجع يف هناية ّسر املؤمتر على برنامج .word
ترسل احملاضرة إىل أمانة ّ
النص الكامل للمحاضرة ،حتت طائلة إلغاء الدعوة  30 :حزيران 2016
 املهلة القصوى إلرسال ّ
كل مشارك :عشرون دقيقة.
 الوقت املمنوح حملاضرة ّ
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