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 العربية الموسيقىمقامات  لتدوين Microsoft Wordامج برن لتدعيم مبتكرهممفات 
  المفاتيح ةباستخدام لوح

 (1) احمدد/عمي ممدوح محمد 
 المقدمة:

عمى ما ىو عميو ، وفي ظل  حتى استقرتتطورت الموسيقى العربية عبر العصور 
ثيرًا من ك التدوين الموسيقى واجتيد العديد من البرامج المختمفة في تالتطورات التكنولوجية ظير 

دخال الرموز والعالمات  باالىتمامالباحثين والميتمين بتطوير الموسيقى  بالموسيقى العربية وا 
الموسيقية الشرقية من خفض ورفع ليذه البرامج مما اسيم في دعم الميتمين بكتابة النوت الموسيقية 

ًا من الباحثين ير ى الرغم من ذلك فيعاني كثتدوين الجمل المحنية ، وعموييسر عمييم عممية 
في أبحاثيم عمى الرغم من المتخصصين في الموسيقى العربية في كتابة وتدوين المقامات العربية 

في استخدام مثل ىذه  الكافية ليس لديو الخبرات تنوع البرامج الموسيقية لمتدوين ، فكثيرًا منيم من
لتكوين المقامات ثم وضعيا مات عمى ىيئة صور وتعديميا يمجأ إلى تقطيع وتركيب النغف جالبرام

وسيئة ، ( فكثيرًا تظير الصورة بشكل غير واضح Microsoft Word)  في برنامج النصوص
 إلى كتابة المقامات والعالمات الموسيقية بخط اليد في أبحاثيم. فيمجأ الكثير منيم

الموسيقى  مقاماتلتدوين ( Microsoft Word) برنامج عيملتد ممفات ركابابتلذلك أىتم الباحث 
في كتابة االبعاد واألجناس الشرقية  وسمسبدون برامج مما يسيم بشكل مبسط و العربية مباشرًة 

 خط اليد.الكتابة بفي ابحاثيم دون المجوء إلى الكتابة التقميدية أو  الباحثين ودعم
 -البحث: مشكمة 
ين الموسيقي ويجيدون لتدو فية في استخدام برامج اليس لدييم الخبرة الكا الباحثينمن  كثيراً  

إلى كتابتيا  ؤمما يمجأو األبعاد أو حتى األجناس التحويل  تدوين عالماتالكثير من المشاكل في 
 وأجناس لتدوين أبعاد (Microsoft Word)برنامج  لتدعيم ممفات الباحث ابتكرلذلك ، بخط اليد

ل عممية تدوين العالمات كل كبير في تسييمما يسيم بشبدون برامج قى العربية مباشرًة وسيالم
  مفة.واألجناس المخت

 -ث: بحالأهداف 
 .(Microsoft Word)الموسيقى  مقامات الطريقة المبتكرة لتدوينعمى التعرف  -1

                                                           

 ".تخصص موسيقى عربية "آلة الناي -جامعة اسيوط  -مدرس بكمية التربية النوعية  - دكتوراة - 1
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 لتدوين (Microsoft Word)التعرف عمى الممفات المبتكرة من قبل الباحث لتدعيم برنامج  -2
 .لعربيةالموسيقى ا مقامات

 .مقامات الموسيقى العربيةتدوين تدوين ل في لوحة المفاتيحاستخدام  التعرف عمى كيفية-3
 -البحث: أهمية 
 Microsoft)ج برنامفي الموسيقى العربية  مقامات ىذا البحث بتسييل عممية تدوين يسيم 
Word)  ًمباشرة. 
 -البحث: أسئمة 

 Microsoft)برنامج  يفالموسيقى العربية مقامات  المبتكرة لتدوينلطريقة المبتكرة ا ىي ما -1
Word)؟ 

الموسيقى  مقامات لتدوين (Microsoft Word)تدعيم برنامج لما ىي الممفات المستخدمة  -2
 ؟العربية

 العربية؟مقامات الموسيقى لتدوين  لوحة المفاتيحكيف يمكن استخدام  -3
 (Microsoft Word)برنامج ر عمى تصتق حدود البحث:

 راءات البحث:جإ
 (.تحميل محتوى) الوصفيمنيج يتبع ىذا البحث ال :منهج البحث

  مقامات الموسيقى العربيةعينة البحث: 
  أدوات البحث:

 .جياز الحاسوب -1
    font creatorبرنامج  -2
 المبتكرة من قبل الباحث الممفات -3

 :مصطمحات البحث
   االبتكار:
 ويقصاد بالحال اجتماعياة،ممياة أو فنياة أو حال جدياد وأصايل لمشاكمة عممياة أو ع ديجااىو إ 
 (1) أحد.سبق صاحبو فيو الذي لم ي

                                                           

 والتوزيع، والنشرطباعة دار ديبونو لم ،األولىالطبعة  ،“ تنمية التفكير بأساليب مشوقة"  بيسي:الكعبد الواحد حمد  - 1
 .109، ص م2007 عمان،
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 -التدوين: 
مجموعااة خاصااة ماان العالمااات والرمااوز ذات أشااكال مختمفااة ولكاال منيااا قيمااة زمنيااة تياادف  

 (1) الموسيقية.إلى حفظ المؤلفات 
 -ث: بالبحالدراسات السابقة المرتبطة 

  -: ولىاأل الدراسة 
 طالب التربيةض ميارات التدوين الموسيقي لدي لكتروني في تنمية بععمم االمية التفاع "

 (2)"الموسيقية
تنمية ميارات التدوين الموسيقي لدى طالب الفرقة الثانية بقسم التربية : تهدف الدراسة إلي

  الواحدة ذو المجموعة التجريبي - :جيمناليتبع ىذا البحث و  ،Encoreبرنامج  باستخدامالموسيقية 
  األىتمام بالتدوين الموسيقيالدراسة الحالية في:  اتفقت الدراسة السابقة مع

المنيج المتبع حيث تتبع الدراسة الحالية المنيج واختمفت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في: 
حالية دراسة الا ال، امEncoreمج رناالتدوين الموسيقي عمى برنامج بوأختمفت ايضا في  الوصفي

 في التدوين ية الموسيقعتمد عمى البرامج ت ال
 - الدراسة الثانية:

توظيف برنامج موسيقي يستخدم الكمبيوتر في مصاحبة األناشيد واألغاني المدرسية لبعض  "
 (3)"معممي المدارس 

 : تهدف الدراسة إلي
لأللحان  ات الصوتيةية والمؤثر صوات البشر األة و توظيف برنامج مقترح لوضع المصاحبة اإليقاعي

 -المنيج:ارس، ويتبع ىذا البحث يا من خالل الكمبيوتر لبعض معممي المدلمطموب الغناء معا
 التجريبي ذو المجموعة الواحدة.

 توظيف آلة الحاسوب لخدمة المجال الموسيقي.اتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في: 

                                                           

 ،منشور، بحث " ريقة مقترحة لمتدوين الموسيقي آللة البيانو عند المكفوفينط"أحمد رستم بسطاوي محمود:  نجوى - 1
 .114، صم2017 ىرة،القاجامعة  النوعية،مجمة كمية التربية  ،3ع

 التدوين هاراتم بعض تنمية في االلكتروني التعمم يةفاعم ": تونةزي مصطفي مني ،احودف السيد جمال، جفر  سيد أميرة - 2
 م.2012 ،دبورسعيجامعة  التربية،مجمة كمية  ،1ع منشور،بحث  ،“ الموسيقية التربية بطال لدي الموسيقي

 لبعض المدرسية واألغاني شيداألنا مصاحبة في الكمبيوتر يستخدم موسيقي رنامجب توظيف ": زكي توفيق جالل مرام -9
 م.2011 ،17 ع القاىرة، النوعية، جامعةية التربية مجمة كم منشور،بحث  ،“ لمدارسا معممي
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اسة الحالية المنيج منيج المتبع حيث تتبع الدر لاحالية في: الدراسة الة مع ابقالس راسةواختمفت الد
وأختمفت ايضا في توظيف الحاسوب لوضع المصاحبة اإليقاعية واألصوات البشرية  الوصفي

 Acidوالمؤثرات الصوتية لأللحان المطموب الغناء لمعممي المدارس من خالل استخدام برنامج 
Proمن خالل  لموسيقى العربيةاس وأبعاد التدوين أجن الحاسوبيف توظلية االح راسة، اما الد
 .(Microsoft Word)واستخداميا عمى برنامج من قبل الباحث ( ttfمبتكرة بصيغة ) ممفات

  -الثالثة: الدراسة 
األناشيد كوسيمة مساعدة لتحسين أداء Microsoft PowerPoint الحاسوب تطويع برنامج  "

 (1)"آلة مى ة عالمدرسي
لتيسير عزف  Microsoft PowerPointالحاسوب دور برنامج يل تفع: إليلدراسة ف اتهد

ومساعدة دارسي آلة البيانو  ،البيانواألناشيد المدرسية بدولة الكويت وتحسين أدائيا عمى آلة 
واألدائية نية التقلموصول إلى األداء الجيد ليذه األناشيد من خالل تحميميا عزفيًا ودراسة الصعوبات 

 حتوى(.الوصفي )تحميل م -المنيج : ىذا البحثويتبع  بيا
 Microsoft برنامج توظيف المنيج المتبع و اتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في: 

 .المجاالت الموسيقية بشكل عام في 
توظيف و و بياناألىتمام بدارسي آلة الواختمفت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في: 

Microsoft PowerPoint   لبيانوالكويت وتحسين أدائيا عمى آلة اناشيد المدرسية بدولة ف األعز 
لتدوين  Microsoft wordتوظيف  األىتمام بباحثي الموسيقى العربية في  ، اما الدراسة الحالية

 .(ttfبصيغة )من قبل الباحث  مبتكرة  ممفاتالموسيقى العربية من خالل  مقامات
 -النظري: اإلطار 

 :تدوين الموسيقىال
لموسيقي بواسطتيا تسجيل أفكاره الموسيقية شكال التي يقوم المؤلف اىو مجموعة من الرموز واأل 

 (419ص -1) (1) فني.عمى الورق، وذلك حتى يستطيع المؤدي الموسيقي تفسيرىا وتحويميا لعمل 

                                                           

 األناشيد عزف لتيسير Microsoft PowerPoint  الحاسوب برنامج تطويع ": نجوى أبو النصر، وائل عمر صدقي - 4
لتربية لمبيئة ، كمية ا ممي الثانيالمؤتمر الع ، بحث منشور ، "  البيانو ةآل عمى أدائها وتحسين الكويت بدولة لمدرسيةا

 م.2006، الموسيقية، جامعة حموان
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 -العربية: المقامات 

ننا عمى يعجز الكثيرون متي تحمل أسماء كثيرة قد اتيا الاممقإن الموسيقى العربية زاخرة ب
رغم أنيا تصوير لمقام معين عمى درجة معينة ومن السيل ان تحمل اسم الدرجة التي  ميا،خدااست

م سبع فالمقام عبارة عن ثماني نغمات متتالية يحصر بيني .(324ص - 2)0(2) المقاميبنى عمييا 
 ع.لفر نس ال وجمسافات ويتكون من جنس األص

 -األجناس: 
كل مقام يتكون من جنسين  أنيل نجد التحم ، وعنددرجات صوتية أربعمن  الجنس يتكون

المقام  تركيبس اخرى فرعية تشترك في الن ىيكل المقام وكذلك يتكون المقام من اجنااساسيين يمث
 (8ص -6)ايضا. 
 (3)-: األبعاد

 نيوىي المسافة بين نغمتين متتاليت
 -: عاداألبأنواع 

 الرمز البعد
  النغمتين لأسفكامل يرمز لو بقوس تون  يساوي الكبير

  النغمتين أسفلبقوس يساوي ثالث ارباع تون ويرمز لو  المتوسط
 V النغمتين أسفل vويرمز ب حرف  يساوي نصف بعد الصغير
  يساوي واحد ونصف تون ويرمز لو بمستطيل اعمى النغمتين الزايد

 
 

                                                                                                                                                                          

في تعميم آلة العود لمدارس الغير  التدوينية آللة الجيتار Tablature (TAB)فاعمية طريقة " عمي:ايمن حسن  - 1
جامعة  عية،النو تربية كمية ال ،2مجمتطمبات المجتمع وسوق العمل، مؤتمر العممي الثاني: الدراسات النوعية و ال ،"متخصص

 .143، صم2015 شمس،ين ع

بداع،فكر  منشور،بحث  ،"" تنمية مهارة تصوير النغم عمى آلة الكمان العربيرة صالح: سمي - 2  الحديث،بطة األدب را وا 
 .324ص ،م2008 ،47ج

 .11، ص1984 ،القاىرة القومية،دار الكتب  ،"لعربية" اجندة الموسيقى ا: معبد العظير سيي - 3
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(Microsoft Word) : 
وبحيث يتيح  لمعالجة الكممات من حزمة أوفيس وىو مخصصىو أحد البرامج الموفرة ض

خراجيا بالشكل  إدخال الكممات بصيغة إلكترونية عمى وثائق افتراضية المطموب ومن ثم معالجتيا وا 
الئح ورقية أو إبقائيا عمى صيغتيا بحيث يمكن طباعتيا عمى طحسب حاجة المستخدم 

 (1)اإللكترونية
 تعميق الباحث

وىي موجودة بالفعل بعض  TTFممفات بصيغة  تتوفرولمكتابة عمى ميكروسوفت ووارد البد ان 
بارة عن يع المغات فيي عالمستخدم من الكتابة بجم كناة تمادي منيا عند تحميل نسخة الووارد وى

 ام يتم تجميعيا ويظير الناتج النيائي جمل او ارقام.واالرقوز لمحروف رم
  TTF:صيغة

مان  Adobeفي أواخر الثمانينات كمنافس لخطاوط  Appleىو مخطط تم تطويره بواسطة 
مااة لمخطاوط عماى أنظ شايوعاً ر يق األكثانسالت. لقاد أصابح اPostScriptالناوع األول المساتخدمة فاي 

 Microsoft Windows.(2)و  macOSتشغيل 
   - ثانيًا اإلطار التطبيقي:

 Microsoft wordفي  مقامات الموسيقى العربيةلتدوين يستعرض الباحث الطريقة المبتكرة 
ت المالرموز والعا ألنشاء font creatorاستخدم الباحث برنامج و  لوحة المفاتيحباستخدام 

الستخداميا كممف  TTFة يميا لصيغخاصة لتحو موسيقية العربية الموسيقية عامة والعالمات ال
ويستعرض ىنا بعض الصور  لوحة المفاتيحباستخدام  لمكتابة المباشرة Microsoft wordلبرنامج 

   font creatorاثناء تصميم الرموز الموسيقية عمى برنامج 
 واجهة البرنامج

 
 
 
 

                                                           

1 - https://ar.wikipedia.org/wiki/ ووارد-تميكروسوف  

2 - https://en.m.wikipedia.org/wiki/TrueType 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://en.m.wikipedia.org/wiki/TrueType
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 نغماتتصميم ال

  
 

 
 دالنغمات واألبعا

 
 
 

 عالمات التحويل

 
  وتظير بالشكل  TTFتياء من التصميم يتم اخراج العمل بصيغة االند بع -
 بيذا الشكل فتح الممفيتم  -
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 يتم تنزيل الممف عمى الووارد  installوالضغط عمى  -
امو في كن استخدويم إدراجونجد الخط تم  fontsومن قائمة  Microsoft wordنفتح  -

 قية العربية.تدوين مقامات الموسي

 
 

  والرموز المستخدمة واالرقام عمى الكيبورد والمقابل ليها في الموسيقى لممفاتلباحث ايستعرض او  -
ويحتوي عمى النغمات عمى شكل إيقاعي الروند واألبعاد  -: 1اواًل ممف الموسيقى العربية 

ار وخط فاصل بين يد( ، وخطي النياية والدبل ب، الزا لصغيرا المتوسط، الكبير،)الموسيقية 
 الموازير.
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 (1دول )ج 

 1تابع ممف موسيقى عربية 
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 (2)جدول  
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 بيمول،النصف  البيمول،عالمات الخفض )ويحتوي عمى  -: 2ممف الموسيقى العربية  ثانياً 
 بيمول ونصف( ، وعالمة اإللغاء

 (3)جدول 

ا تحتوي من رموز تترجم لعالمات موسيقية من خالل ات بمث الممفوبعد ان استعرض الباح -
يوضح الباحث كيف يمكن ترجمة هذه العالمات الموسيقية والرموز إلى ف، لوحة المفاتيح

 مقامات الموسيقى العربية.
 .Microsoft wordفتح صفحة جديدة في  -1
 .كتابة اسم المقام المراد -2
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 ستار المقام ل -: توضيحيمثال 
  مةيتحول الى العال (`)ثم من رمز  1موسيقى عربية  fontsقائمة ن نختار مل صو  حمفتاكتابة  

 
 يتحول (2 1)ثم من رمز  2موسيقى عربية نختار  fonts  كتابة عالمات التحويل من قائمة  

 الى العالمة
 

 ($ # @ !7 6 7 5 4)رمز  ثم 1موسيقى عربية نختار  fonts  خالل قائمة  كتابة النغمات 
 ى الشكل التالي لا يتحول

  
 الى الشكل التالي  يتحول (r T Y u i O P)كتابة األبعاد من رمز 

 
 الى الشكل التالي  يتحول (C)فاصل من رمز  خطكتابة 

 
 يظير كما بالشكل التالي (4 5 6 7 !@ # )$كتابة النغمات ىبوطًا من رمز 

 
 تالي( يظير كما بالشكل الXخطي النياية )

 
( يظير كما بالشكل qرمز )التحويل البيمول في نغمة الماىور لتصبح عجم من  مةعال كتابة 

 التالي

 
 ( يظير كما بالشكل التاليp l i u Y T r)كتابة االبعاد من رمز 
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  الخانة األولىونضع المقام في  جدولينولكتابة النغمات واالجناس رسم 

 
 الثاني خانةالكتابة األسماء الشرقية في 

 
  ىالخانة األولفي  insert - shapesمن قائمة  جناساالرسم 

 
 واخيرًا إخفاء الجدول ويظير لنا في شكمو النيائي

 
 تباع الطريقة المقترحة من قبل الباحث.إام واي جنس من األجناس العربية بوىكذا يتم تدوين اي مق
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  -البحث: نتائج 
 -البحث: سئمة اإلجابة عمى أ اوالً 

ى العربية في برنامج الموسيقمقامات لطريقة المبتكرة المبتكرة لتدوين هي ا ما -1
Microsoft word؟ 

 fontيميا بنفسو عمى برنامج استعرض الباحث الطريقة المبتكرة من خالل ممفات تم تصم -
creator    واخرج العمل بصيغةTTF  استخداميا في برنامج  ثمMicrosoft word 

 لتطبيقي بالتفصيل.طار اح الطريقة في اإلواوض
لتدوين مقامات  Microsoft wordيم برنامج تدعلما هي الممفات المستخدمة  -2

 العربية؟الموسيقى 
( وتم 2)موسيقى عربية  (،1)موسيقى عربية  باسماحث ممفين تم تصميميم من قبل الب -

 (3 ،2 ،1ز المستخدمة والعالمات في جدول )عرض الرمو 
 العربية؟وين مقامات الموسيقى د لتديمكن استخدام الكيبور كيف  -3
مقام الراست  من خالل عرض مثال عمى لوحة المفاتيحية استخدام كيفاستعرض الباحث  -

قى مما أظير المقام في شكمو وبنيانو الموسيقي المتكامل خطوة بخطوة في اإلطار التطبي
 ميو.اد مع توضيح األجناس عباإلبعمات تحويل ونغمات باسمائيا الشرقية من عال

 -: حثالبابالممفات التي أعدها ثانيًا النتائج الخاصة 
وىو برنامج خاص لتصميم الحروف واألرقام    font creator عمى برنامجب يتدر بعد ال  

الباحث الرموز الموسيقية صمم  Microsoft wordفي برنامج كتابة النصوص  المخصصة
تم تخصيص لكل حرف ورقم في ،و  font creatorرنامج عمى ب لتدوين مقامات الموسيقيةالخاصة 

يمكن و  تمك الرموزتصميم واستغرق الباحث ثالثة أشير ل مز لمموسيقى العربيةلوحة المفاتيح ر 
 باسم الباحث االتي أعدى TTFفك ضغط ممفات مك الرموز من خالل لمباحثين االستفادة من ت

 word Microsoft امجح برنفتو ، وبعد فك الضغط (2( ، )موسيقى عربية 1)موسيقى عربية 
، تمك الخطوات في اإلطار التطبيقيالباحث  وأوضح fontsئمة قالممفات في ا ادراجنجد تم و 
مكان عمى التعرف عمى الباحثين  حتى يتمكن (3، 2، 1جدول )في  عرض الباحث الرموزو 

الباحث  حوأوض مقامات الموسيقية العربيةعمى تدوين و  عمييالمتدريب  في لوحة المفاتيح الرموز 
 رضو لمثال التوضيحي لمقام الراست.خالل ع كيفية استخدام لوحة المفاتيح من
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 البحث: توصيات 
 بالبرامج التي يمكن ان تخدم الموسيقى عامة والموسيقى العربية خاصة. االىتمام -

 -البحث: راجع م
 آلة متعمي في الجيتار لةآل التدوينية Tablature (TAB) طريقة فاعمية عمي:ايمن حسن  -1

الثاني: الدراسات النوعية ومتطمبات  المؤتمر العممي متخصص، لمدارس الغير العود
 م.2015 شمس،جامعة عين  النوعية،كمية التربية  ،2لعمل، مجالمجتمع وسوق ا

فكر  منشور،بحث  "،سميرة صالح: " تنمية ميارة تصوير النغم عمى آلة الكمان العربي -2
بداع،  م.2008 ،47ج يث،الحددب رابطة األ وا 

 .1984 القاىرة، القومية،دار الكتب  "،لعربية: " اجندة الموسيقى امعبد العظيسيير  -3
دار ديبونو  األولى،الطبعة  مشوقة،تنمية التفكير بأساليب  الكبيسي:عبد الواحد حمد  -4

 م.2007 عمان، والتوزيع،لمطباعة والنشر 
الموسيقي آللة البيانو عند دوين طريقة مقترحة لمت بسطاوي محمود:أحمد رستم  نجوى -5

 م.2017 القاىرة،جامعة  النوعية،مجمة كمية التربية  ،3ع  ،منشوربحث  المكفوفين،
نجيب سالم حداد: " توظيف التراث الغنائي كمنيج مقترح لتدريس المقامات العربية  -6

 دنية،الجامعة األر  العميا،سات كمية الدرا ماجستير،رسالة  "،األساسية دراسة تجريبية
 م.2012

7- https://en.m.wikipedia.org/wiki/TrueType 
8- https://ar.wikipedia.org/wiki/ ووارد-ميكروسوفت  
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 -البحث: ممخص 
تطورت الموسيقى العربية عبر العصور حتى استقرت عمى ما ىو عميو ، وفي ظل 

دوين الموسيقى واجتيد كثيرًا من نولوجية ظيرت العديد من البرامج المختمفة في التات التكالتطور 
دخال الرموز والعالمات  الباحثين والميتمين بتطوير الموسيقى باالىتمام بالموسيقى العربية وا 

سيقية الموسيقية الشرقية من خفض ورفع ليذه البرامج مما اسيم في دعم الميتمين بكتابة النوت المو 
م من ذلك فكثيرًا منيم من ليس لديو الخبرات ييسر عمييم عممية تدوين الجمل المحنية وعمى الرغو 

الكافية في استخدام مثل ىذه البرامج فيمجأ إلى تقطيع وتركيب النغمات عمى ىيئة صور وتعديميا 
الصورة ( فكثيرًا تظير Microsoft Wordلتكوين المقامات ثم وضعيا في برنامج النصوص  )
ابة المقامات والعالمات الموسيقية بخط اليد بشكل غير واضح وسيئة ، فيمجأ الكثير منيم إلى كت

 في أبحاثيم.
الموسيقى العربية  مقامات( Microsoft Wordلذلك أىتم الباحث بابتكار ممفات لتدعيم برنامج )

الشرقية ودعم بة االبعاد واألجناس مباشرًة وبدون برامج مما يسيم بشكل مبسط وسمس في كتا
 ى الكتابة التقميدية أو الكتابة بخط اليد.الباحثين في ابحاثيم دون المجوء إل
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Summary: - 

Arab music has evolved through the ages until it has stabilized, and 

in the light of technological developments appeared many different 

programs in music blogging and many researchers and interested in the 

development of music have worked hard to interest in Arabic music and the 

introduction of eastern music icons and signs of reduction and raising of 

these programs, which contributed to supporting those interested in writing 

the musical note and facilitating them the process of recording the melodic 

sentence and nevertheless many of them do not have sufficient experience 

in the use of such programs in resorting to cutting and installing tones on 

Image body and modify them to form denominators and then put them in 

the text program (Microsoft Word) so often the image appears 

inconspicuously and badly, many of them resort to writing maqams and 

music tags by hand in their research. 

Therefore, the researcher was interested in creating files to support 

the program (Microsoft Word) Arabic music bass directly and without 

programs, which contributes in a simplified and smooth way to the writing 

of dimensions and eastern races and support researchers in their research 

without resorting to traditional writing or handwriting. 


