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 عند محمود طمعت مسمسل "يتربي في عزو"اسموب صياغة مقدمة 
 *أ.د/ ىيثم سيد نظمي

 *مريم مجدي عباس     * ا.د/ مروة ابراىيم السيد

 مقدمــة:
اصبببم مويببوم السببينما والونيوزيببو  مبب  اىببم النواجببات الوةريببدي والمتر يببد ال ديثببو الوببي و نبب   

وطورهي وانتةاسات ىذا الوطور عني الوبرد واسسبرة والمجومبع جوانب المجومع الموتدده وووابع مرا   
ومببا يصببا بيا مبب  مو يببر  ببي السببنو  والووجيبباتي وللببد اصبببم المسنسبب  الونيوزيببوني مبب  الوسببا   

والمتال بببد وون ببببص  الميمبببد  بببي نلببب  مبببا ووصببب  اليبببل الولبببدم التنمبببي والوةنولبببوجي  بببي نلببب  الوةبببرة
 المجومع.التمنومات والرسا   الياد و لنورد و 

يور  او  انطباع لنمشاىدي  يث لنور اىميد واض د  ملدمدلذل  وري البا ثو ا  موسيلي ال 
  ي الوترف عني طبيتد التم  الوني وال الد المزاجيد المؤلف ليا.

ُوَتبد اععمببا  الدراميبد مبب  أىبم وأةثببر وسبا   النشببر وبُثيرًا  ببل الُمشباِىدي  يببث يوةبو  التمبب  
ةالبببديةور والمالببببس وا ضبببااةي البببل جانبببب الموسبببيلل ر مموزجبببد ببتضبببيا الوا بببد مببب  عبببدة عناصببب

 يبث 1الوصويريد الول ليا عام  ىام ومبؤثر  بل الوتبيبر عب  ةب  مشبيد سبواا ةبا  ناطلبًا أو صبامواً 
ف الُمشباَىدي  ووصبي  ىبدف متبي  إلبل  سوذلب  ل ؛أ  الموسيلل ب د ذاويبا ل بد وتببر عب  اع بداث

 جميتًا  ل  الد نوسيد متيند ملصودة  ل ة  مشيد.تيم  ل نوس الوقت ولوض

 بي مصبري عمبار الشبريتي وياسبر  ملدمبدوم  اشير رواد الموسيلي الوصويريد وموسيلي ال
 .ي  س  ابو الستودي م مود طنتتعبدالر م  وعمر  يرت

 : مشكمة البحث 
ممببا  لنمسنسببالت الم ونوببد ملدمببداىومببام التديببد مبب  المسببومتي  لموسببيلي الس ظببت البا ثببد 

الموجودة  أدى الل انوشارىا الواسع؛ وبالوالل رأت البا ثد وجوب الو ني  الموسيلل لنُجَم  الموسيليد 
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دورا ىاما  ي  ملدمدال ت يث ُلِتب مسنس  يوربي  ي عزو لنمن   م مود طنتت ملدمدموسيلل  ل 
 .المسنس  رانوشا
 : أىداف البحث 
 الوصويريد.الموسيلل الوترف عنل  -2
 .مسنس  يوربي  ي عزو ملدمد ي الوترُّف عنل المسارات الن نيد  -0
 .يوربي  ي عزوالوترف عنل مؤلف الموسيلل الوصويريد لمسنس   -3
 : أىمية البحث 

بو ليبببأل اعىبببداف السبببابلد ولبببوم البا ثبببد بو ديبببد سبببمات الُجَمببب  الن نيبببد بالموسبببيلل الوصبببويريد 
عنببي وتريببف الببدارس  ببل المتاىببد ممببا ُيثببرى الموسببيلل التربيببد وُيسبباعد  يوربببي  ببي عببزولمسنسبب  

 .ملدمدوالةنيات الُمو صصد ببتض المتنومات الموسيليد غ  موسيلي ال
 : أسئمة البحث 

 ؟ما ىل الموسيلل الوصويريد -2
 ؟يوربي  ي عزومسنس   ملدمد ي  دُجَم  الموسيلىنلما ىل المسارات الن نيد  -0
 ؟يوربي  ي عزوم  ىو مؤلف الموسيلل الوصويريد لمسنس   -3
 : حدود البحث 

 م(.2117ال د الزمنل : عام )
 : إجراءات البحث 
  (و ني  م ووى –)وصول  منيج البحث : -1

يشبو أسنوب و ني  الم ووى الب ث الوثا لي م   يث و دة مصدر المتنوماتي  المنيج الوصفي :
ي ولةنيمببا ي ونوببا   ببي ”الوثببا أل بمويوميببا التببام“ المتنومببات  ييمببا وسببو رج مبب  مصببدر وا ببد ىببو 

أسبنوب الو نيب  ممبا جتب  منيمبا طريلوبا  لنب ببث م ونووبي .  وبي الب بث الوثبا لي يبوم و نيب  ةيويببًاي 
نباط اعدلبببد والبببراىي  مببب  الوثببا ألي بينمبببا  ببي و نيببب  الم وببوى يبببوم الو نيبب  ةميبببًاي ويتومببد عنبببل اسببو

 .ويتومد عنل الوةميم أي ال صر التددي لو دة الو ني  الم وارة

 .يوربي  ي عزولمسنس   البدايد ملدمدالُجَم  الن نيد  ل الموسيلل  عينة البحث : -2
نات موسيليد  أدوات البحث : -3  ُةُوب ومراجع. – MP3موسيلل مسموعد  –مدوَّ
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 مصطمحات البحث :

 :Drama 1 -الدراما  -1
ىل  ةايد لجانب م  ال ياة ا نسانيد يترُضيا ممثنو  يلنَّدو  اعش اص اَعصنيي   بي 

 لباسيم وأقواليم وأ تاليم.
 :Tv Series2 -المسمسل التمفزيونى -2

ُوترض عنل الونوازي وو ننيبا أ بداث ُيجسبدىا أشب اص  ىو سنسند  نلات دراميد موتاقبد
وبببدور عنبببل ألسبببنويم  بببوار  بببل وواعببب  درامبببل لتبببرض  ةبببرة متينبببد. وُسبببمل المسنسببب  بيبببذا ا سبببم 

 لوسنس  أ داث اللصد وووابتيا.
 :Incidental Music3 -الموسيقى التصويرية -3

الدراميبد ببو ب يبث س وشب   وتنل الموسيلل الُمضا د الل التم  والول ُوصا ب المشباىد 
 الُمشاىد باسسوماع إلييا دو  اسنوباه ع داث المشيد نوسو.

 :Solo4 -أداء منفرد -4
وتنل أداا منوردي ُوتِبر ع  ل   ر يسل يؤديو م نل وا د أو عازف وا د بينما وصبا بو 

 .باقل اعل ا  ووتم  عنل إظياره
 :Changing Tone5 –المتغيرة  نغمةالحمية  -5

الن مد الوبل ولبع ببي  الن مبد اعصبنيد ووةرارىباي ووةبو  عنبل ُبتبد مسبا د ثانيبد ةبيبرة أو ىل 
 .ص يرة صاعدة أو ىابطد م  الن مد اعصنيد

 :Acciaccatura6 –حمية األتشيكاتورا  -6
 ُيسولطع زمنيا م  بدايد النوود اعساسيدي وبذل  يلع عنييا النبر اللوى.

                                                           
 2114 -مةوبد الشروأل الدوليد -مع الن د التربيد: المتجم الوسيطمج 0
المتيبد التبالل  –رسبالد دةوبوراه غيبر منشبورة –(2115-1981الووظيبف الموسبيلل  بل المسنسبالت الووزيونيبد الةويويبد ): وليد عنل  س  2

 2111 -أةاديميد الونو  -لننلد الونل
 -ةنيبد الوربيبد الموسبيليد -رسالد دةوبوراه غيبر منشبورة -ووظيف اعل ا  اعردنيد الشا تد  ل المسنسالت الونوزيونيد :( عالا متي  ناصر 2

 9ص -2114 -جامتد  نوا 
 382ص -1992 -اللاىرة -المرةز الثلا ل اللومل -وزارة الثلا د -أ مد بيومل: اللاموس الموسيلل  3

5 Paul Hindemith: Traditional Harmony, Book 1, London, 1944, p.39 
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 بموضوع البحث:الدراسات السابقة الُمتعمِّقة 
 الدراسة األولى:

" دراسة تحميمية لمموسيقى التصويرية فى المسمسالت التمفزيونية المصرية فى الفترة 
 "08850 – 0891ما بين 

ويببدف ىببذه الدراسببد الببل الوتببرف عنببل  صببا ص المسنسبب  الونوزيببونل ورواد ون ببي  ووببُليف 
 واري يد(. –اجوماعيد –اعيا )سياسيدالموسيلل الوصويريد لنمسنسالت الونوزيونيد بم ونف أنو 

 ومن نتائج ىذه الدراسة:
وؤ بببذ بتبببض اعجبببزاا الموسبببيليد والويمبببات الن نيبببد المةونبببد لموسبببيلل الملدمبببد والنيايبببد  بببل  (2

وجسيد بتض المشاىد الدا نيد لنمسنس  مع صياغويا بمتالجد ل نيد جديدة )و يير ملام أو 
 سرعد أو اسو دام  ست م ونود(.

ىببذه الدراسببد بموضببوع الب ببث   ببل وناوليببا لنموسببيلل الوصببويريد لبببتض المسنسببالت وببروبط 
 يد الُمَوَناَولد  ل الب ث.وو ونف ع  موضوع الب ث  ل الوورة الزمن الونوزيونيد بالدراسد والوتنيأل.

 
 الدراسة الثانية:

الخير "التكنولوجيا الحديثة واثارىا في انتاج االغنيو المصريو المعاصره في الربع ا
 2من القرن العشرين"

ىدقت ىذه الدراسد الي الوترف عني الوةنولوجيا ال ديلد  ي مجا  انواج اسغنيو ودراسد  
واثيرىا عني اسغنيد المصريد المتاصرة اما سنبا او ايجابا وايضا الي الوترف عني ةيويد انواج 

 اسغنيد المصريد قب  وبتد اسو دام الوةنولوجيا ال ديثد.
نوا ج ىذه الدراسد ووص  البا ث لرؤيد بصووو ميندس صوت يتم  عني ا دث م   

اسجيزة الوةنولوجيد ال ديثو  ي ىذا المجا  ا  ا والف طرأل الوسجي  والووزيع لالعما  ال نا يد 
 ةال لو ايجابياوو وسنبياوو ولة  س يمة  مواضند طريلد ع  ا ري.
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 الدراسة الثالثة:
العود فى التسجيالت الموسيقية المصرية منذ العقد األخير من "األشكال العزفية آللة 

 "0القرن العشرين واالستفادة منيا فى تعميم اآللة
ويدف ىذه الدراسد الل الوترف عنل اعشةا  والولنيات التز يد الم ونوبد عنبل  لبد التبود 

ليب بمصببببري والوتبببرف عنببببل اعسببببا 2111منبببذ التلببببد اع يبببر مبببب  اللبببر  التشببببري  و وببببل عبببام 
الوةنولوجيد ال ديثد  ل الوسجي ي والوترف عنل اععمبا  الوبل شبار   بل وسبجينيا عباز ل التبود 

 الُمَ َددي  بتيند الب ث وو ني  ون  اععما  و نياًل عز يًا.
 ومن نتائج ىذه الدراسة :

 إ وواا ُجَم  التود الُمَ ددة بتيند الب ث عنل مجموعد م  الوةنيةيات التز يد. (2
ةبيبرة بتبالم الوسبجيالت الموسبيليد  بل التلبد اع يبر مب  اللبر  التشبري  بسببب   دوث طورة (0

 ظيور نظام وتدد المسارات  ل الوسجي .
بالموسببيلل  الجمبب  المنوببردة الببد التببودوببروبط ىببذه الدراسببد بموضببوع الب ببث  ببل وناوليببا 

اوليبببا وو ونبببف عببب  موضبببوع الب بببث  بببل ون وصبببويريد  بببل بتبببض اععمبببا  الدراميبببد بالو نيببب .ال
نجمبب  المنوببردة عسبباليب الوسببجي  ال ديثببد الموجببودة باسببووديوىات الوسببجي  الصببوولي ووناوليببا ل

 .وو نينيا عز ياً  ببتض اعغانل لتودالد ا
 اإلطار النظرى :أواًل: 

 :ثالثد أقسام ىلينلسم ا طار النظرى الل 
وتريف ي المسنس  الونوزيونلي و موسيلل الوصويريدي ووى عنل وتريف ال :الموسيقى التصويرية -0

 "عيند الب ث". يوربي  ي عزوبمسنس  
 (.م مود طنتت)نبذه ع  ي ووى عنل : يتربي في عزومؤلف الموسيقى التصويرية لمسمسل  -2
 :الموسيقى التصويرية-0
  الموسيقى التصويريةتعريف : 

 أ داثووورا أل  لمشيدوو ن  ا عنصر وتبيرى بالتم  الدرامل عبارة ع  مجموعد أل ا ىل 
لدرامل ووتبر سبد أ  وروبط  الموسيلل الوصويريد بالمويوم اعدبل ال اص بالتم  او  .2ووجسدىا
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ي وووتدد أشةا  وأساليب صياغد الموسيلل الوصويريد لألعما  الدراميد بشة  جيد ع  مضمونو
ل با والف أسنوب ة  مؤلف ووبتًا س والف موضوع ة  عم  ع  اا ري ووونوع أساليب مؤلو

 .1د الم ونودالموسيلل الوصويريد م   يث اسو داميم لآلست الموسيليد والمؤثرات الصووي
وم  أىم  صا ص الموسيلل الوصويريد أ  وُبرز ال رةد والصورة دو  أ  وُ ذ ىل نوسيا 

وأ يانًا ُوسو دم الموسيلل الوصويريد لوطوي  مشيٍد ما زمنيًا أو ولصيره  يسو دميا  .2أىميد بارزة
 .*لم رج ةتام  م  عوام  الوتبير دو  اسو دام ال وارا

 المسمسل التمفزيونى :
ىو نوع م  أنواع الدراما الونوزيونيدي وىو عبارة ع  قصد ذات  بةد دراميد و ضع لوةر 
ورؤيد مؤلف الروايدي وةاوب السيناريوي وم رج التم  لترض أو متالجد مشةنٍد ما  ل إطار درامل 

. 3والموسيلل المالبس وا ضااة والوصويرالديةور و عنل عناصر ا بداع الم ونود ة  نل ي ووى
يدور بي  ش صيات ر يسيد أو واري لي  وقد يةو  موضوع المسنس  إجوماعل أو سياسل أو دينل

(. ولة  أىم ما يميز Sub Blot( وش صيات أ رى غير ر يسيد ُوسمَّل )Blotم وريد ُوسمَّل )
ونل ع  باقل اععما  الدراميد اع رى ىو وتدد  نلاوو وورابط أ داثو ووجود المسنس  الونوزي

عنصر الوشويأل بو الذى يجب أ  يراعيو السيناريست والم رج بتم  نيايد مشوقد لة   نلد ود ع 
 .4المشاىد لإلقبا  عنل مشاىدة ال نلد الواليد  ل  الد م  الش ف لموابتد ومتر د اع داث

  5" "عينة البحث عزويتربي في مسمسل: 
ي رج  موتدد الزوجاتي ش صيد )ي يل الو راني (يناقش المسنس  ش صيد  مادة عزو

بوي ما جتنو غير قادر عنل و م  المس وليدي  )الزا د ةريمد م وار (ومسويورة بسبب اىومام والدو
 .الوي و او  جتنو إنسانًا منظمًا ومس وسً  نيا  عنبر  يصطدم بواقع ال ياة وبإبند عمو نوا 
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رسالد ماجسوير غير  –أساليب ووزيع اعل ا  المصريد  ل النصف الثانل م  اللر  التشري   :م مد وو يأل مشيرة 1
 32ص – 1996جامتد  نوا   –ةنيد الوربيد الموسيليد  –منشورة 

 البا ثد *

 22ص -سابأل مرجع :ىيثم سيد نظمل م مود 3

رسببالد دةوببوراه  –الوببُثير الموببباد  بببي  السببينما والونوزيببو   ببل مجببالل ا  ببراج والمونوبباج :وماضببر طببو م مببد نجيببب 4
 229ص - 1998 –الونو  أةاديميد –التالل لنسينما المتيد –غير منشورة

 
5 https://ar.wikipedia.org/wiki/ يوربي  ي عزو 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/يتربي
https://ar.wikipedia.org/wiki/يتربي
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 :(يتربي في عزومؤلف الموسيقى التصويرية لمسمسل ) محمود طمعت-2
وتنم الموسيلل  ل البدايد ع  طريأل الصد د ع  يناير ي  1يوم  1971ولد  ل اللاىره عام 

سنوات عندما قام أ وه اسةبر بم اولد التزف عنل الةيبورد لة  انويت الم اولد  9عمر ينياز 
بالوش  ي  ل ذل  الوقت  او  م مود وجربد التزف عنل الةيبورد ي و ةرر الم اولد لتدة مرات ي 

اداؤه دو  مساعدة لذل  قامت باسو ضار مدرسد  س ظت والدود انو عنداسسوماع لن   م اولد
موسيلل  اصد لو ي و بدات ودريس بتض اعساسيات  ول مر ند الثانويد ةانت الموسيلل 

 بالنسبد لو ىوايد.

الو أل بةنيد الوجارة و رسب  ل او  سند و ذل  بسبب ةثره المشارةد  ل ال والت ي لذل  قرر 
د موسيليد او متيد مو صص  ل الموسيلل. عندما  او  بتد رسوبد ون  السند باعلو األ بةني

الولدم  ل ةنيد الوربيد الموسيليد لم ينو أل با وبار اللدرات الذى يسبأل الد و  الةنيد ي لذل  لم 
ية  لو دور  ل اعلو األ بالةنيد و  او   يما بتد اعلو األ بالمتيد الموسيلل لة  وُ رة سند 

 يتطيد ال ظ لإللو األ بالمتيد. بسبب رسوبد  ل ةنيد الوجارة لم

قام بتم  الموسيلل الوصويريد لمسنس  ) أمام الدعاه ( الذى ي ةل قصد  ياة  2112 ل عام 
ي وةانت 2112الشيخ الشتراوى و غناا م مد  ؤاد الذى عرض عو  مرة  ل شير رمضا  لسند 

 مسنسالت رمضا  ملوصرة عنل اشير الموسيليي  الةبار .

نا  بتض الجوا ز ع  ذل  از ىا   لم مود مشارةد  ل ا د مسنسالت رمضا  و لذل  يتوبر انج
قام بتم  موسيلل مسنس  )عباس اعبيض  ل اليوم اعسود( بطولد  2113اما  ل عام ي المسنس 

 الونا  ي يل الو رانل و غناا مد ت صالم الذى وم نشرة  ل رمضا  ايضًا .

ي يل الو رانل غناا  يد لمسنس  )سةد الياللل( بطولدقام بتم  الموسيلل الوصوير  2114 ل عام 
ثم قام بتم  مسنس  )يوربل  ل غزو( بمشارةد ي يل الو رانل ايضًا بتد قرااة ي مد ت صالم 

نا   سيناريو المسنس  ةام  بسبب اشوراةد  ل المسنس  م  البدايد . و قام ب ناؤه ىشام عباس و
 .ملدمدبتض الجوا ز ع  ذل  ال

ي و لمتل اللط و )اب  اللنص ( بمشارةد عمرو عر د الونا  م مود موسيلل الوصويريد لوينمعم  
( وقام بتم  موسيلل وصويريد ايضًا  ل مسنس  )مبرو  جال  قنألي نمس بوند و سمير ابو الني  

. ) ظاظا يعصابد بابا و ماما ي أسد و اربع قطط( ىانل رمزى بمشارةد ىانل رمزى و غادة عاد 
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ي و اعورف م مود ا   2111 ول عام  2112ات منذ عام ملدمديرت منا سد عنل ,و ظ
ع  عمار اشوير بتم  ةيا  ي لو وُثير عنل سوأل عم  الموسيللاسور اب الونا  عمار الشريتل 

 ل عام  مث  اعغنيد التاديد ملدمدلدييم  المسنس  او الوينم اما باقل الموسيليي  أصبم ملدمدل
وسيلل مس  )ىوجا ( و لمير ض م مود عم  وسيلل وصويريد  لط لمسنقام بتم  م 2118

  .1وصويريد دو  اعغانل و ذل  لوو يد روح الونا  اللا م عنل إ راج التم  

 تطبيقىاإلطار الثانيًا: 
مسنس  يوربي  ملدمدو يو سووناو  البا ثو عيند الب ث اى النماذج الن نيد الموداولد  ي 

  ي  عزو والوترف عني الملامات والو ويالت المسو دمد واسيلاعات المميزة ليذا التم .
 يتربى فى عزو )المقدمة( 

 غناء: ىشام عباس       كممات: ايمن بيجت قمر 
 يوربل  ل عزو  مادة عزو .. نوند عنل ال جر ماما ويزو

 وس ييزه الناس يو اظوا ما يو اظوا عنل سنانيم .. جزوا
 ان و ان و يا ةنبوظد ... يا ص ن  يا اب  الم ظوظد
 مع نوسد دماغد ميويد .. وس  اجد  ل الدنيا وسووزه

 يوربل  ل عزو...
 يا سالم عنل الرجالد الجدعد  ل مشةند ماما ووصدرلد
 مش ناقص غير يا د الرضتد و ينادى لماما و يرلد

 مود بسالمودننوس عي  مامود عي  مامود ... ال يند بسال
 يوم طر واوا واوا بُسطد ... يا  مادة ىيلوموا  ساد  و يوزووووو

 البطاقة التعريفية :

 يوربل  ل عزو اسم العمل

 ايم  بيجت قمر الكممات

 2117 سنة األنتاج 

 ىشام عباس غناء
                                                           

 د طنتت وم   الليا  الوترف عني نشاوو.ش صيد لنبا ثد مع الونا  م مو ملابند  1
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 غنا ل نوع التأليف

 ةرد النوى المقام

 اإليقاع
  ملسوم

 جدول رقم ) ( البطاقة التعريفية 

 
 (8( الل م)1الملدمد الموسيليد م  م)

 

 التحميل رقم المقياس

 اسوتراض لملام الةرد م  عنل درجد النوى. 4(4: م) 1(1م  م)

 4(8: م) 1(5م  م)
ملام نياوند م  عنل درجد الةردا  و ظيور ن مد 

 الماىور لوُةيد الملام.
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 الو ني  الملامل 

 
 (27( الل م)9الةوبنيد اعو  م  م)

 التحميل رقم المقياس

 ملام نياوند م  عنل درجد الةردا . 4(16: م) 1(9م  م)

:  1(17م  م) 
 4(21م)

 ملام نياوند طبيتل م  عنل درجد الةردا .

 ملام ةرد م  عنل درجد النوى . 4(27: م) 1(21م  م)

 التحميل المقامى 
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 ( 43( الل م)28الالزمد الموسيليد م  م)
 التحميل رقم المقياس

 4(43: م) 1(28م  م)

 

 

ىو اسوتراض لملام نياوند الطبيتل 
م  عنل درجد الةردا  مع ظيور 
ن مد الماىور لنوُةيد عنل اساس 

 الملام.

 التحميل المقامى 

 
 (59الل م) 1(44الةوبيند الثانل م  م)

 التحميل رقم المقياس

 ملام الةرد م  عنل درجد النوى. 4(51: م) 1(44م  م)

 4(59: م) 1(52م  م)
ملام بياول م  عنل درجد 

 ا )صو (.
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 التحميل المقامى 

 
 4(92الل م) 1(61م  م)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحميل رقم المقياس

 لنتودة الل الةوبنيد اعو . (link)ىو  4(61: م) 1(61م  م)

 .27الل م 9ىو وةرار لنةوبنيد اعو  م  م 4(77: م) 1(62م  م)

 .61الل م 52ىو وةرار الةوبنيد الثانل م  م 4(87: م) 1(78م  م)

 .25,26,27النيايد وةرار   م 4(91: م) 1(88م  م)
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 التعميق: 

 اغنيد ةوميديد طووليد ولذل  اسو دم  ل البدايد ألو اعةسنيوو .-1
 الطوولل.بساطد و  ود الن   عوسامد بالطابع -2
 اسو دام الووابع الن نل  ل الويمد اعساسيد.-3
 ىابطد(. 3)درجد  3,4و م 1,2الووابع ال ير صريم  ل م-4
 اسو دم المن   ملام الةرد ةملام اساسي لنملدمد.-5
 قام باسنولا  لملام النياوند م  عني درجد الةردا .-6
 لنةرد.قام بالو وي  لملام البياوي ثم التودة  52 ي مازرو-7
 و ويالت مباشرة وصري د بدو  اسنولا  سجناس بتيدة.-8

 رابعًا نتائج البحث وتفسيرىا :
 : اإلجابة عمى أسئمة البحث فى ضوء الدراسة توصمت الباحثة

 .اسو دم المؤثرات الصوويو لنوتبير ع  مضمو  اع داث الدراميد لنمسنس 
 العمل الدرامى؟ما ىى الموسيقى التصويرية وما أىميتيا فى   -1

ىببل أ ببد عناصببر الوتبيببر عبب  المشببيد الببدراملي وىببل عبببارة عبب  مجموعببد أل ببا  وو نبب   اإلجابــة :
سببببد أ  وببروبط  الموسببيلل الوصبببويريد بببالمويوم اعدببببل المشببيد الببدرامل وورا بببأل أ داثببو ووجسببدىا. و 

 الم ونود.ال اص بالتم  الدرامل ووتبر بشة  جيد ع  مضمونو بجانب الوتبير ع  مشاىده 
 ؟مسمسل يتربي في عزو مقدمةما ىى المسارات المحنية لمُجَمل الموسيقىة في  -2

عنببل بتببض الو ببويالت الملاميببد يونربببي  ببي عببزو و وببوى الموسببيلل الوصببويريد لمسنسبب   اإلجابــة :
ي الن نيبدالبسيطدي ووسم بالبساطد  ل الن   وا يلاعباتي و وبوى عنبل الووابتبات الُسبنَّميد والووابتبات 

 و ووى عنل بتض ال نيات البسيطد.
 ؟يتربي في عزومن ىو مؤلف الموسيقى التصويرية لمسمسل   -3

 .المن   م مود طنتت اإلجابة :
 : توصيات البحث 
  ل المناىج الدراسيد بالةنيات المو صصد. لألعما  الدراميد ملدمدالموسيلل إدراج  -1
 .ليي  الشباب نظرًا لوميز أسنوبياالموسيضرورة الدراسد الووصينيد لمَؤلوات  -2
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 قائمة المراجع

 : أواًل الكتب 
 .1992 -اللاىرة -المرةز الثلا ل اللومل -وزارة الثلا د -أ مد بيومل: اللاموس الموسيلل -1
  .1977 -اللاىرة –الجزا الثانل –ستاد عنل  سني : وربيد السمع -2
 .2114 -الشروأل الدوليدمةوبد  -مجمع الن د التربيد: المتجم الوسيط -3

 : رسائل عممية 
وماضبببر طبببو م مبببد نجيبببب: الوبببُثير الموبببباد  ببببي  السبببينما والونوزيبببو   بببل مجبببالل ا  بببراج  -4

 .1998 –أةاديميد الونو  –المتيد التالل لنسينما –رسالد دةووراه غير منشورة –والمونواج
 -لنموسبببيلل التربيبببدالمتيبببد التبببالل  -عصبببام جمتبببو م مبببود: رسبببالد دةوبببوراه غيبببر منشبببورة -5

 م.2111 -أةاديميد الونو 
رسببالد  -عببالا متببي  ناصببر: ووظيببف اعل ببا  اعردنيببد الشببا تد  ببل المسنسببالت الونوزيونيببد -6

 .2114 -جامتد  نوا  -ةنيد الوربيد الموسيليد -دةووراه غير منشورة
يد منبذ التلببد اببراىيم أببو زيبد: اعشبةا  التز يببد البد التبود  بل الوسببجيالت الموسبيليد المصبر  -7

 -رسبالد ماجسبوير غيبر منشبورة -اع ير م  اللر  التشري  واسسووادة منيا  بل وتنبيم االبد
 .2111 -جامتد  نوا  -ةنيد الوربيد الموسيليد

مشيرة م مد وو يأل: أساليب ووزيع اعل ا  المصريد  ل النصف الثانل مب  اللبر  التشبري   -8
 .1996جامتد  نوا   –الوربيد الموسيليد ةنيد  –رسالد ماجسوير غير منشورة  –

نظمبل: دراسبد و نينيبد لنموسبيلل الوصبويريد  بل المسنسبالت الونوزيونيبد المصبريد سيد ىيثم  -9
 -ةنيببد الوربيببد الموسببيليد -( رسببالد دةوببوراه غيببر منشببورة1995–1981 ببل الووببرة مببا بببي  )

 .1998 -جامتد  نوا 
-1981نسبببببالت الووزيونيبببببد الةويويبببببد )الووظيبببببف الموسبببببيلل  بببببل المس: وليببببد عنبببببل  سببببب   -11

  .2111 -أةاديميد الونو  -المتيد التالل لننلد الونل –رسالد دةووراه غير منشورة –(2115
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 البحث ممخص

 في مسمسل يتربي في عزو لمحمود طمعتالبداية  مقدمةموسيقي 
 مريم مجدي عباس         ا.د/ ىيثم سيد نظمي

 ا.د/ مروة ابراىيم السيد

 مقدمــة:
ي ةما عمنت عني اىومام واضم م  المسومتي  لندراما النونيوزيونيد ملدمدنالت موسيلي ال

ابراز التم  السينيما ي لما ليا م  عرض بشة  عام لوةرة المسنس ي وم  اشير رواد الموسيلي 
م مود طنتت(ي و ي بتض اس يا   -ياسر عبدالر م  -عمار الشريتي -الوصويريد )عمر  يرت

 .عالمد واض د ووسمع دو  اسلووات لمشاىدة التم  الونل ملدمدبلي موسيلي الي
 ينقسم البحث الى أربعة أجزاء ىى:

 .جراااوو ومصطن اووي والدراسات السابلد  أوًس مشةند الب ث وأىدا و وأىميوو وأس نوو وا 

 ي ووى عنل وتريف الموسيلل الوصويريدي والمسنس  الونوزيونلي وتريف  ثانيًا اإلطار النظرى
م مود "عيند الب ث"ي نبذه ع  بمؤلف الموسيلل الوصويريد لنمسنس  ) يوربي  ي عزوبمسنس  
 .(طنتت

 بالموسيلل  لنجم  الموسيليدي ووى عنل و ني  ملامل ومسار ل نل  ثالثًا اإلطار التطبيقى
 "ي والوتنيأل عنييا.بي  ي عزويور الوصويريد بمسنس  "

 ووشم  ا جابد عنل أس ند الب ثي والووصيات والملور ات. رابعًا نتائج البحث وتفسيراتيا 
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Summary 

Introduction: 

 The intro music has obtained the dramatic audience’s attention 

significantly, as it has also played a great role in highlighting the overall 

story of the original series.  

[Omar khairat, Ammar Elshereay, Yasser Abdelrahman, Mahmoud talaat] 

are usually the main music pioneers, the ones behind the amazing 

soundtracks that grab the audience’s attention sometimes even without 

even noticing the series itself  

The research is divided into main four sections:  

• Firstly:  

The main point behind the research itself, importance, goals, as well as the 

main theory past and future along with the terminologies used.  

• Secondly:  

Theoretical framework, which includes the dramatic music used, the TV 

series, the research sample ‘Yetraba f ezzo series’ and a brief about the 

composer Mahmoud Talaat  

• Thirdly:  

Methodology  

An intense analysis for the track as well as the musical instruments used in 

the series ‘Yetraba f ezzo’  

• Finally:  

Conclusion  of  the research which includes the answers of all the questions 

along with the recommendations. 

 


