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  اإلعالنات التمفزيونيةأسموب عبد العزيز محمود في تمحيف 
 بطريقة الرسـو المتحركة

 *نيى عبد القادر عبد المقصود حّماد

 ӝو محمدا.د. ىدى خميف
 عبد العزيز ا.ـ.د عبير طو
 :مقدمة البحث

يف وثيقػػًا بػػيف الموسػػيقى والكممػػةة فاعرنيػػة العربيػػة ثمػػرة التػػزاوج بػػ ارتباطػػاً ال شػػؾ أف ىنػػاؾ 
تبعًا  السمبيأو  اإليجابيوالتأثير  االنتشار اتيفاالكممة والموسيقى. واعرنية سالح خطير مف أىـ ص

أوقػػات  فػػيبيػػا  واالسػػتمتاع لمضػمونياة فػػال تقتصػػر وظيفػػة اعرنيػػة عمػػى أنيػػا مجػرد وسػػيمة لمتطػػوير
 وتعتبػر ةلممجتمػ  عػاـتكويف ذوؽ الفردة والمػزاج ال فييح عف النفسة بؿ إنيا تقوـ بدور و الفراغ لمتر 
فاعرنية  ةمف رناء واعمـ بما يستمعوف إلي يقوموا بوزفمرآه لكؿ عصرة ولذا كاف الحكماء اعرنية 

 .يعندىـ المعيار المضبوط لنمو اعخالؽ الفاضمة ووسيمة لمتيذيب النفس
العديػػػد مػػػف الممحنػػػيف الػػػذيف اىتمػػػوا وجػػػود اشػػػتير النصػػػؼ اعوؿ مػػػف القػػػرف العشػػػريف بلػػػذا 

 أمثػػػاؿ ريػػػاض السػػػنباطي ومحمػػد عبػػػد الوىػػػاب وفريػػػد اعطػػػرش ابأنواعيػػالعديػػػد مػػػف القوالػػػب يف تمحػػب
ة ولػـ يسػتمر اىتمػاـ أرمػب الممحنػيف فػي النصػؼ الثػاني مػف القػرف العشػريف والموجي وبميغ ومكػاوي

د ولكػػف القميػػؿ مػػنيـ الػػذي اسػػتمر فػػي تمحػػيف ىػػذا النػػوع مثػػؿ محمػػ القوالػػب الاناةيػػة المختمفػػةبتمحػػيف 
 .(1) حمدي وبميغ لموجيا

يعتبػػر عبػػد العزيػػز محمػػود مػػف رّواد ممحنػػي اعرنيػػة المصػػرية وخاصػػة فػػي العقػػد الخػػامس 
والسادس مف القرف العشريفة فقد صاغ ألحانػو فػي أشػكاؿ متعػددة كػاف أىميػا قالػب الطقطوقػةة كمػا 

عمػػى ذلػػؾ  ادةة زيػػةية فػػنجح كمطػػرب ونجػػح أيضػػًا كممحػػفبػػرع أيضػػًا فػػي صػػيارة اعرػػاني السػػينما
كممحػػف ومطػػرب وكػػذلؾ طريقػػة تسػػجيميا والتػػي قػػد بػػرع فييػػا  التمفزيونيػػة صػػيارتو علحػػاف اإلعالنػػات

 –سػيجاؿ )لحػف إعػالف  مفزيونيػةالتلإلعالنػات ة ومػف أىػـ اعلحػاف تمفزيونيًا بطريقة الرسوـ المتحركة
عمػى  إللقػاء الضػوء ةاحثػيػا البتوىي موضوع البحث الػراىف ة وقػد اختار  (ست سنية –أنا الميالميف 

                                                           

 .شعبة تأليؼ عربى ةقسـ الموسيقى العربية ةجامعة حمواف ةكمية التربية الموسيقية ةجستيرباحثة بمرحمة الما (*

ӝ) عربية.جامعة حموافة قسـ الموسيقى ال ةبكمية التربية الموسيقية ستاذأ 

) جامعة حموافة قسـ الموسيقى العربية. ةمساعد بكمية التربية الموسيقية أستاذ  

رسػػالة ماجسػػتير ريػػر  منشػػورة ة أكاديميػػة الفنػػوفة المعيػػد  ة"أسػػموب محمػػد المػػوجي فػػي التمحػػيف دراسػػة تحميميػػة ( إلهاا م محمااد الماا    : 1
 .97 : 68ـة ص 1993العالي لمموسيقى العربيةة القاىرةة عاـ 
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عبد العزيز محمود باعتباره راةدًا لـ يناؿ حظو في البحث العممي فررـ كثرة أعمالو فال للحاف تمؾ اع
ة التمفزييونيػػة دوف التطػػرؽ ععمالػػو لإلعالنػػات بعػػض أعمالػػو الفنيػػة تناولػػتث ابحػػعػػدة أيوجػػد سػػوى 

 مف ىنا تحددت مشكمة البحث.و 
 مشكمة البحث:

ة إاّل أنػو لػـ ييػتـ القوالػب الاناةيػةد اىػتـ بتمحػيف العديػد مػف و محمػد العزيز عب بالررـ مف أف
لإلعالنػات التمفزيونيػة بطريقػة الرسػـو  الاناةيػةلحػاف اعأحد الباحثيف بالتوصؿ إلى أسموبو في وض  

 .العديد مف الجوانب الفنّية والتي يجب إظيارىاالتي تحتوي عمى المتحركة 
 أهداف البحث:

 الممحف والماني والممثؿ عبد العزيز محمود. عمىالتعرؼ  (1
اإلعالنػػات التمفزيونيػػة بطريقػػة الرسػػـو  أسػػموب عبػػد العزيػػز محمػػود فػػي تمحػػيف إلػػىالتوصػػؿ  (2

 .المتحركة
 أهمية البحث:

لإلعالنػات تمحػيف الد فػي و محمػعبػد العزيػز ة التي اعتمد عمييػا باستنباط أىـ المميزات الفنيّ 
يمكػف ليػذه المميػزات أف تسػاىـ فػي رفػ  مسػتوى الكممػة الممحنػة لمتحركػة ـ االتمفزيونية بطريقة الرسػو 

الجاد واليادؼ وترؾ ومضات مضيةة تعمؿ عمػى رجػوع الموسػيقى العربيػة لريادتيػا تمحيف الوتشجي  
 السابقة.

 أسئمة البحث:
 ما إمكانية التعرؼ عمى الممحف والماني والممثؿ عبد العزيز محمود. (1
اإلعالنػات التمفزيونيػة بطريقػة  تمحيفأسموب عبد العزيز محمود في  إلىالتوصؿ ما إمكانية  (2

 .الرسوـ المتحركة
فترة  جميورية مصر العربيةبالقرف العشريف  في ـ1991إلى  1914مف عاـ  :حد د البحث -

 .حياة الممحف عبد العزيز محمود
 إ راءات البحث: -

 مػنيج ميمتػو  ووىػ محتػوى(. وصػفي )تحميػؿسػوؼ يتبػ  ىػذا البحػث المػنيج ال: منيج البحػػث
يحػاوؿ اإلجابػة عمػى  والجوىرية ىي أنو يحقؽ لمباحث فيمًا أفضؿ لمظاىرة موضوع البحػثة فيػ
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لظػػاىرة وىػػو مػػاذاا أي مػػا ىػػي طبيعػػة الظػػاىرة موضػػ  البحػػث وكيػػؼ بامعمػػـ لالسػػؤاؿ اعساسػػي 
 .(1)ذلؾ تحميؿ بنيتيا وبياف العالقات بيف مكوناتيا  ؿتحدث الظاىرةة ويشم

 المختارة استمارة استطالع رأي الخبراء في عينة البحث -: وات البحثدأ. 
 ومدونات موسيقية. ومرةيةتسجيالت سمعية  -

 لإلعالنات التمفزيونة بطريقة الرسوـ المتحركة الاناةية  اعلحافعينة منتقاة مف : عينة البحث
 .أنا المالميف( – ةالست سني –وعددىا ثالث إعالنات ىي )سيجاؿ د و محمعبد العزيز عند 

 مصطمح ت البحث:
ىػػو مجموعػػة مػػف الوسػػاةؿ الفنيػػة المتنوعػػة المسػػتخدمة مػػف خػػالؿ الوقػػت : اإلعاا ا الفميزياا    .1

فكػػرة بالشػػكؿ المضػػموف الػػذي بسػػمعة أو خدمػػة و  تعريفػػو المبػػاع مػػف التمفزيػػوف إلػػى الجميػػور بقصػػد
 .(2) المقومات الثقافية اعخرى اةؿوس ثر في معموماتو وميولو وقيمو وسموكو االستيالكي وأمثالوؤ ي
ىي الخصاةص المميزة لتبادؿ العناصر الموسيقيةة وىي الصفة المميػزة لممؤلػؼ  :أسم ب األداء .2

 .(3) ولمعصر الذي ُأّلفت فيو
عػػرض سػػري  لتتػػاب  مػػف الصػػور ثناةيػػة البعػػد أو الصػػور ثالثيػػة اعبعػػاد ىػػي  الرساا م المفحركااة: .3

و خداع بصري لمحركةة يحدث بسبب ظاىرة استمرار بقاء الرؤية ؾ ىحريإليجاد إيحاء بالحركة والت
والطريقػة الشػاةعة ىػي عػرض الحركػة كفػيمـ  ةوعرض الصور المتحركػة بطػرؽ متعػددةويمكف صن  

محاكػاة وىػي . اً لعرض الصػور المتحركػة موجػودة حاليػطرؽ أخرى متعددة  اً وىناؾ أيض ةأو كفيديو
مسمة مف الصور أو اإلطػارات الرسػوـ عمػى التمفزيػوف ىػو ض سعر  الحركة التي تـ إنشاؤىا بواسطة
 .(4) مثاؿ واحد مف الرسوـ المتحركة

  وتتكّوف مف عنصريف:األغ ية:  .4
لألرنيػػػة العربيػػػةة ولػػػذا يجػػػب أف تكػػػوف ذات  يوىػػػي العنصػػػر اعوؿ لمتكػػػويف الفّنػػػ الكمماااة:

والفكريػػةة وتتنػػاوؿ  عيػػةتمامضػػموف متنػػوعة وتحتػػوى عمػػى معػػايير تصػػور بصػػدؽ وأمانػػة حياتنػػا االج
 يؼ فػي التوجيػو واإلرشػاد القػومتوظّػو  ةة  تساعد عمى نشر الفضيمة والحث عمى تػرؾ الرذيمػيمواض

                                                           

مكتبػػػة اعنجمػػػو المصػػػريةة ة ـو النفسػػػية والتربويػػػة واالجتماعيػػػة  "مػػػالبحػػػث وطػػػرؽ التحميػػػؿ اإلحصػػػاةي فػػػي الع " منػػػاىج ( آمااا ا صااا د  :1)
 .104ة  103 ص ةـ1991عاـ القاىرةة 

عػالفة " أىػـ اسػاليب الػػدعايا فػي التميفزيػػوف"   آ اار ا: اساراء محمااد عبادال  ل  (2 فرقػػة الثانيػة بكميػػة ا داب مدونػػة تصػدر عػف الة فكػرة واع
عالفقس   .ـ2019 ة عاـجامعة المنصورةة ـ اإلعالـ شعبة عالقات عاممة واع

3) Apel, Willi: "Harvard Dictionary of Music", Revised Edition, 1972, Cambridge, Mass, Harvard Univ, 

Press, U. K, 1944, P. 105 

4) https://ar.wikipedia.org/wiki/ بقم  مرحبكة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ر عػػػف ضػػػمير الشػػػعب ريةة وأف تعّبػػػية وأف تتنػػػاوؿ القضػػػايا السياسػػػية واالقتصػػػادية والمصػػػيالخمقػػػو 
 لمجماىير قضاياه. يترو  أي العربي ووجدانو
ألحانػػػًا كثيػػػرة ال تراعػػػى  وىنػػػاؾمػػػف مكونػػػات اعرنيػػػة العربيػػػةة  ينىػػػو العنصػػػر الثػػػا :المحاااا

الكممػػات التػػي تشػػتمؿ عمييػػا النصػػوص الكالميػػة الممحنػػة وىػػذا ناشػػه بػػالطب  مػػف عػػدـ تفيػػـ  يمعػػان
 ط  قبؿ البدء في تمحينيا.اقمال يالممحف لمعان

 الدراس ت الس بقة:
 (*)الغ  ئية "  عزيز محم دال عبد فحميمية لبعض مؤلي تدراسة  "الدراسة اعولى بعنواف:  (1

مف خالؿ عبد العزيز محمود التعرؼ عمى أسموب تمحيف ورناء تمؾ الدراسة إلى  هدفت
ة تحميؿ محتوىالوصفي  الم هجة وقد استخدمت تمؾ الدراسة تحميؿ بعض مف أعمالو الاناةية

 .يةاناةالبحث مجموعة منتقاة ومقصودة مف أعماؿ عبد العزيز محمود ال عي ةوكانت 
عبػػد الجانػػب النظػػري لحيػػاة اسػػتنباط وتػػرتبط ىػػذه الدراسػػة ارتباطػػًا وثيقػػًا بالبحػػث الػػراىف فػػي 

ممػا يفػتح  ةة واالستفادة مف أسموبو فػي التمحػيف عامػةوتقسيـ حياتو لمراحؿ وأزمنة فنيّ  العزيز محمود
 .طريقًا أماـ الباحثة لبناء اإلطار النظري لحياة عبد العزيز محمود

 (*) "  قديةدراسة  –ف  الفمحيا  عبد العزيز محم دأسم ب  " بعنواف: ةانيالث الدراسة (2
وجود مرجعًا عمميًا يصؼ ويحمؿ اععماؿ الاناةية لعبد العزيز تمؾ الدراسة إلى  هدفت

ة وقد استخدمت تمؾ محمود والوقوؼ عمى أسس التجديد والتطوير في القوالب الاناةية التي صاريا
مف منتقاة ومقصودة البحث مجموعة  عي ةة وكانت النقدي يتحميمال وصفيال الم هجالدراسة 

 .أعماؿ عبد العزيز محمود الاناةية
عبػػد الجانػػب النظػػري لحيػػاة اسػػتنباط وتػػرتبط ىػػذه الدراسػػة ارتباطػػًا وثيقػػًا بالبحػػث الػػراىف فػػي 

ممػا يفػتح  عامػةحػيف ة واالستفادة مف أسموبو فػي التمةوتقسيـ حياتو لمراحؿ وأزمنة فنيّ  العزيز محمود
 .طريقًا أماـ الباحثة لبناء اإلطار النظري لحياة عبد العزيز محمود

ابفك ر فم ريا ص لي ئية مسف بطة ما المس ر المح   لمحا )ي  " بعنواف:  ةلثالثاالدراسة  (3
 (**) ِمَز َّ  ي   رد ف  ع د( لعبد العزيز محم د "

                                                           

المؤتمر العممي الساب ة كمية التربية ة منشور ة بحثلبعض مؤلفات عبد العزيز محمود الاناةية " دراسة تحميمية ":  يري  محمد ع مر (*
 ـ.2003الموسيقيةة جامعة حموافة القاىرةة عاـ 

المعيد العالي ة رسالة ماجستير رير منشورةة دراسة نقدية " –ف ب عبد العزيز محمود في التمحيأسمو " : أشرف عبد الرحما مصطيى (*
 ـ.2006لمنقد الفّنية أكاديمية الفنوفة القاىرةة عاـ 
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ا ورد في ييا مزّوؽ ني لطقطوقة )المحسار إلى التعرؼ عمى المتمؾ الدراسة التعرؼ  هدفت
(ة ورف  مستوى أداء الطالب مف خالؿ ابتكار بعض التماريف الصولفاةية عمى المسار المحني عود

الوصفي تحميؿ  الم هجوقد استخدمت تمؾ الدراسة ة (ا ورد في عودي)يا مزّوؽ لمحف طقطوقة 
يا مزّوؽ لحف طقطوقة )البحث   ةيعنت ة وكامدعمّا باستطالع رأي الخبراء والمتخصصيف محتوى

 .يا ورد في عود(
الدراسة بالدراسة الحالية فيما يختص بإظيار أسموب تمحيف بعض اعلحاف التي  تمؾوترتبط 

ة إاّل أف البحػػث الحػػالي يقػػوـ عمػػى الدراسػػة التحميميػػة عسػػموب تمحػػيف عبػػد عبػػد العزيػػز محمػػودلحنيػػا 
 .نيةفي اإلعالنات التمفزيو  العزيز محمود

 : ي قسم البحث إلى  زئيا
الرسػػوـ المتحركػػة وتأثيرىػػا  - عبػػد العزيػػز محمػػود السػػيرة الذاتيػػة لمممحػػف والمانػػياأل ا:  ال اازء -

 .عمى المجتم 
بطريقػػة الرسػػوـ المتحركػػة  تحميػػؿ عينػػة البحػػث مػػف أرػػاني اإلعالنػػات التمفزيونيػػة :ال اازء الناا    -

إعالنػػات لحنيػػا ورناىػػا عبػػد العزيػػز  ثالثػػة مػػف وقػػد اختػػارت الباحثػػة عينػػ لعبػػد العزيػػز محمػػود
 .يا شركة مييب لمرسوـ المتحركةتيا ونفذتمحمود م  المجموعة وصار

 اإلط ر ال ظري لمبحث: :األ ا ال زء
 :السيرة الذافية لمممحا  المغ   عبد العزيز محم د (1

اـ ينػػػػاير عػػػػ 26ـ وتػػػػوفي فػػػػي 1914ينػػػػاير عػػػػاـ  11ولػػػػد عبػػػػد العزيػػػػز محمػػػػود الػػػػذي فػػػػي 
رػاني لألممحػف المطرب و ذلؾ ال. بصعيد مصر المصري ابف محافظة سوىاج يمانّ ذلؾ ال ـة1991

 ة.خفيفال ةشعبيال
سػتانت فػي شػركة )شػؿ( إلػى أف أصػيب فػي إحػدى سػاقيوة فاعبػد العزيػز محمػود عمػؿ وقد 

بدأ ة و بخفة الدـ والصوت الحسف بورسعيد ة وكاف معروؼ فيالبمبوطية احترؼ حرفة. فالشركةعنو 
 .اشتير بالاناء في اعفراح والموالد. في التفرغ لماناء وممارستو كمينة لمرزؽ

رةيس قسـ الموسيقى والاناء باإلذاعة فاعتمده باإلذاعة وقدـ  - مدحت عاصـسم  صوتو 
 الشعبي والعاطفي والوطني ف أرمب أشكاؿ الاناءى ولحّ رنّ ـ. ثـ 1937لو أوؿ لحف عاـ 

                                                                                                                                                                          

العزيز ابتكار تماريف صولفاةية مستنبطة مف المسار المحني لمحف )يا ِمَزوَّؽ يا ورد في عود( لعبد " : ص ح محمد عبد اهلل السيد (**
 ـ.2009جمة عموـ وفنوف الموسيقىة العدد التاس  عشرة كمية التربية الموسيقيةة القاىرةة عاـ مة منشور ة بحث" محمود

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85&action=edit&redlink=1
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ف كاف قد رنّ ف مف اه كاا رنّ معظـ مف رياض  ى مف ألحاف ممحنيف آخريف مثؿألحانوة واع
 ""ىوه اليتيـ يا زمافأرنية الذي لحف لو  السنباطي
 :ه ما أغ  ي

 منديؿ الحمو يا منديمو. 
 تاكسي الاراـ. 
 شباؾ حبيبي. 
 يا مزوؽ يا ورد في عوده. 
 كعبو محني. 
 مكاحؿ مكاحؿ. 
 يا نجؼ بنور يا سيد العرساف. 
 وصفولي حسنؾ. 
 لوليتا. 
 حسف يا حسف. 
 مرحب شير الصوـ. 

 :منيا سينماةياً  فيمماً  25شارؾ في أكثر مف : ما أف مه
 براىيـ الماإ ومف إخراج بدرية رأفت ةبدر الما م  -1944 - وحيدة. 
 عباس كامؿ ومف إخراج تحية كاريوكا م  - 1949منديؿ الحمو. 
  خراج سعاد مكاوي م  -1950 -أسمر وجميؿ  .عباس كامؿ واع
  نيازي مصطفى مف إخراج كوكا م  -1951 -وىيبة ممكة الاجر. 
 عباس كامؿ مف إخراج نور اليدى م  - 1951ي شباؾ حبيب. 
  حسيف فوزي م  نعيمة عاكؼ مف إخراج -1952 -جنة ونار. 
  عباس كامؿ إخراج شريفة ماىر م  -1953 -المقدر والمكتوب. 
 نيازي مصطفى مف إخراج ىدى سمطاف م  - 1954 –ـ تاكسي الارا. 

  ألح  ه لممطربيا  المطرب ت:
 أحمد شوقي أمير الشعراء مف أشعار -قد كماؿ اعنس  - كاـر محمود. 
 مف كممات حسيب رباشي -باقي دقيقة  - شفيؽ جالؿ. 
 مأموف الشناوي مف كممات -ماتيونشي عميا  - شادية. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%89_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A
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  مأموف الشناوي مف كممات -إف فات عميؾ اليوى. 
  السوىاجي ىكممات عم -يالمي إنت قمبؾ. 
 ت محمد إسماعيؿكمما -ماتناـ  مف الريح - فايزة أحمد. 
  لمشاعر مصطفى عبد الرحمف -ىذه القمرة. 
  السوىاجي ىكممات عم -خالص يا دنيا  -ىػػدى سمطاف. 
  مأموف الشناوي كممات -أنا إنػػت. 
  جميؿ البنداري كممات -يا تاكسي الاراـ 
 الرس م المفحركة  فأنيره  عمى الم فمع: (2

اليادفة والتوظيؼ المحترؼ لمرسوـ المتحركة في توضيح  )*( مهيبكاف عسموب إعالنات 
العربية بؿ وامتد لمدوؿ وتوصيؿ فكرة اإلعالف تأثيرًا كبيرًا في ثقافة وسموكيات المجتم  المصري 

ولـ يكف ىذا التأثير فقط في نفس توقيت ىذه اإلعالنات )مف الستينيات وحتى  ةالمحيطة
الثمانينيات( بؿ إمتد التأثير حتى يومنا ىذاة فقد تحولت بعض إعالنات اعخويف مييب إلى جمؿ 

لى إفييات وقفشات مثؿ "أنا الميالم متيف" و"أنا يف.. أنا جامد و يتدواليا العامة في مواقؼ مختمفة واع
ي المسحوؽ رابسو" و"طيراف طيراف ع البوستة" و"شيادات اإلستثمار" و"ديكساف.. أنا رحت في إسم

 خبر كاف" و "ست سنية سايبة الميو ترخ مف الحنفية" وريرىا. 

تأثيرًا مباشرًا  وعمي مييب وكاف لحمالت تنظيـ اعسرة التي نفذىا اعخويف حساـ مييب
مصطفى  شأنيا شأف رسومات فناف الكاريكاتيرالماضية  في القرف لمصريالمجتم  ا في

موق  اإلعالـ دوت كوـ مقالة  ة وريرىما مف الفنانيف. وكتبأحمد رجب والكاتب الساخر حسيف
حوؿ مدى نجاح ىذه الحمالت في المساىمة في عالج المشكمة السكانية والحث عمى تنظيـ 

ق  بعرض باشرة. وقاـ المو اعسرةة خاصة وأنيا استخدمت شكؿ الحكاية البسيطة وليست الطريقة الم
وتعدى ىذا التأثير إلعالنات ستوديو مييب حدود العامة فأصبحت  ىذه االعماؿ. مقاط  مف

                                                           

خراج الرسوـ راة ةفي مدينة السويس ـ1996 مايو 26ـة وتوفي في 1930 فبراير 23ولد في  :حس م الديا مهيب( * د تصوير واع
بالتميفزيوف المصري ثـُ عمؿ ُمستشارًا  الرسـو المتحركة والوطف العربية مؤسس ورةيس قسـ مراقبة مصر كة والخدع السينماةية فيالمتحر 

الحاةز عمى الجاةزة اعولى الذىبية في الميرجاف الدولي لمتميفزيوف  ـة1963" عاـ الخط اعبيضفنيًا لوكالة اعىراـ لإلعالفة مصور فيمـ "
أدخؿ الكمبيوتر  ة وأوؿ مف أحدث المزج بيف الرسوـ والتصوير السينماةي مف خالؿ الكاميرا اعوكسبرىة وأوؿ مفـ1965باإلسكندرية سنة 
وأدخؿ عمييا بعض التعديالت واستخدميا في  ـ1980 سنة Aerial Imagesاميرا الرسوـ بتقنية الصورة اليواةية المجسمة ليتعامؿ م  ك

راةد الرسـو المتحركة في الوطف العربي ما  عمي مييب خيو الفنافالعديد مف اإلعالنات ومقدمات أفالـ السينما المصريةة وشكؿ م  أ
 .الثمانينيات عامًا حتى نياية 35اشتير بإسـ اعخويف مييب في عالـ الرسـو المتحركة واإلعالف لمدة تزيد عف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1930
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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عناويف ومقدمات لمقاالت ومقدمات برامج في اإلعالـ. وعمى سبيؿ المثاؿ تناولت وساةؿ إعالـ 
اسًا مف إعالنات عديدة تمسؾ الشعب المصري بتسمية الجبف المطبوخ بمصطمح "المثمثات" اقتب

وموق   msn العديد مف المواق  اإللكترونية ومواق  اعخبار مثؿ موق  إـ إس إفمييب كما ورد في 
كما  ووصفو كتاب كنت صبيًا في السبعينياتة والموق  اإلخباري "مصراوي" إذاعة نجوـ إؼ إـ

سي بي  " عمى قناةمعكـ منى الشاذليفي برنامجيا " منى الشاذلي تناوؿ نفس الموضوع اإلعالمية
مار وأيس كريـ ـ وناقشت أيضًا إعالنات شيادات اإلستث2017مارس  23الفضاةية بتاريخ  سي
جريدة  وؿة كما كتب الدكتور عمرو عبد السمي  في عاموده اليومي فير لأللباف وبيروسمص

ُمنتقدًا وزارة الثقافة وضاربًا ليا المثؿ بنجاح الحممة  ـ2014سبتمبر  2ريخ المصرية بتا اعىراـ
اإلعالنية التي قادىا الفناف حساـ مييب في الستينيات لنشر الثقافة الماةية فحوؿ النص واعرنية 
إلى رسالة إتصالية نافذة ومؤثرة وجميمة وضاحكة وبسيطة وتحوؿ إعالف "ست سنية" إلى شعار 

في ذكرى ميالده تأثير أعماؿ  ـ2018فبراير  23يخ د" اإلخباري بتار ر موق  "صدى البمقومية ونش
وكذلؾ إحتفت بو القناة الرةيسية  الفناف حساـ مييب في الشعب المصري بعنواف "ىكذا إنتصرنا"

 .(1) الصبح" في فقرة "أنا المصري" 8ببرنامج " dmcلشبكة قنوات دي إـ سي 

 

 
 

                                                           
1) https://ar.wikipedia.org/wiki/ حسام مهيب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85_%D9%85%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A_(%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 البحث:  ر الفحميم  لعي ة: اإلطال زء الن   
  ا: إع ا ست س يةال م ذج األ 

 أحمد كماؿ عوض.المؤلف:  -
 لمرسوـ المتحركة. مييب حساـستوديو الف ييذ:  -
 وكالة اعىراـ لإلعالف. إ ف ج: -
 عبد العزيز محمود. ألح ا  أداء: -
 ـ.1961 س ة اإل ف ج: -
 نياوند الدوكاه. المق م: -
 .  الميزاا: -
 . وحدة سايرة الضرب: -

 كمم ت اإلع ا:
 ةنازلو ترخ ترخ مف الحنفيّ   ست سنية سايبو الميو

 ةمف النمميّ كازارونة فاضية  ما تجيبعمى 
 حراـ يا ست سنية 

 عمشاف جمدة بقرشيف ساغ مصمحياش بقالو زماف
 قاعدة تنقط ليؿ ونيار تؾ تؾ تؾ تؾ تمال صفايح تروي ريطاف

 مصمحيوش بقالو شيور والمّيو بتكاؿ في الحيط
 متستيونش بخيط المّيو مره في مره ييد البيت
 واإلسراؼ في الميو يا ناس بيزود في االستيالؾ

 سكاف كنتـ أو ماّلؾ ـيتعبني وحيتعبك وده
 المّيو مصيرىا ىنا ىو ولذلؾ يحصؿ كده ىو
 تنشر أمراض تأذيكـ يعني ضرركـ بإيديكـ

 ده رير مالييف جنييات ضّيعنا خالؼ مشاري  لمميو بتزود كميتيا
 وميما بنينا محطات وجمعنا مية محيطات مش حتكفيواحنا في لحظة نبعزةيا 
 ؾ وزي ما قولت ده حيتعبكـ سكاف كنتـ أو ماّلؾعشاف زيادة االستيال

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtFuJzmSnv5O4HsS3ZuI3MtBScxBbSEeENc5jE9Dy-VmggyIUw9Vn-Vdddnyl27P39ARn8LihtIKhNUiGPFtFK9IG2pSAOT1XuSOg2DfnLMX1ZOyKLYtvkeUpMFSV_pVUJuEKc2YeeJ4gBkDLlmGSQ7fy5m3d3ugjgLA5kfV9lntNRz2hRY91rEr-irR5C-vx0ipPUMUke5PeHpRFbo8Xj&__tn__=*NK-R
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 المد  ة الم سيقية إلع ا ست س ية:

 
 ( إع ا ست س ية1مد  ة رقم )
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 ق م   الفعبيري:الفحميا الم
 .بصوت قطرات المياهاإلعالف يبدأ  -
في نطاؽ ثالث نامات لجػنس نياونػد عمػى درجػة الػدوكاه وقفمػة  4: ـ  1مف ـ  مقدمة موسيقية -

 عمى الدوكاه.
في نطاؽ ثالث نامات لجنس نياوند عمى درجة الدوكاه وقفمة عمى  8: ـ  5بداية الاناء مف ـ  -

 الدوكاه.
فػػي تفاعػػؿ لنامػػات جػػنس النياونػػد مػػف البوسػػميؾ وصػػواًل لدرجػػة  10ة  9الزمػػة موسػػيقية فػػي ـ  -

 الحسيني ثـ قفزة ىابطة لدرجة البوسميؾ.
مػػػ  تاييػػػر لػػػري والزمػػػة تكميميػػػة لتػػػللؼ الدرجػػػة الرابعػػػة جػػػنس نياونػػػد ا 13: ـ  11رنػػػاء مػػػف ـ  -

 ضرب سماعي دارج.  ضرب الوحدة السايرة إلى ميزاف الميزاف مف 
 . 15جنس نياوند الدوكاه م  لمس درجة الحجاز في ـ  16: ـ  14مف ـ  -
 .17لزمة موسيقية تكميمية في ـ  -
 في جنس نياوند الدوكاه. 26: ـ  18رناء مف ـ  -
 لماناء في جوابات المقاـ. 27ة في ـ لزمة تمييدي -
 مقاـ نياوند كردي عمى درجة الدوكاه وقفمة عمى الدوكاه. 35: ـ  28رناء مف ـ  -
 عمى درجة المحير. 36لزمة موسيقية تكميمية في ـ  -
 في جنس عجـ عمى درجة الدوكاه. 40: ـ  37رناء مف ـ  -
 كوز دوكاه.الرجوع لجنس نياوند عمى درجة الدوكاه ور  44: ـ  41مف ـ  -
بتفاعػػػػؿ إيقػػػػاعي وتثبيػػػػت نامػػػػي لدرجػػػػة اعسػػػػاس دوكػػػػاه والصػػػػعود  46ة  45لزمػػػػة موسػػػػيقية ـ  -

 وركوز مؤقت عمى الجياركاه. بنامات الجنس
 جنس كرد عمى درجة الدواكو وركوز مؤقت عمى النوا. 50: ـ  47رناء مف ـ  -
 صوت خرير الماء. 51ـ  -
 ة الدوكاه وركوز مؤقت الحسيني.في مقاـ نياوند عمى درج 68: ـ  52رناء مف ـ  -
 ضرب سماعي دارج.  ضرب الوحدة السايرة إلى ميزاف مف ميزاف  69تايير الميزاف في ـ  -
تفاعػػؿ رنػػاةي لمقػػاـ نياونػػد الػػدوكاه وقفمػػة موسػػيقية فػػي جوابػػات المقػػاـ  80: ـ  70رنػػاء مػػف ـ  -

 بحساس المقاـ الشاىناز وقفمة تامة عمى المحير.
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 الب حنة:فعمي  
ذ خمسيف عاما كانت المشكمة أف الست سنية سايبة المية ترخ ترخ مف الحنفية.. وكامت نم -

فاتورة  يقرشا ف 30 أياميا الست سنية عايشة فى ررد ميما كاف ضيؽ حاليا.. وكانت تدف 
 المية عندما يشتد بيا االستيالؾ وتترؾ الحنفية مف رير جمدة.

مى ضفتيو منذ القدـ يفيض بالخير.. الخير وليس عكاف حينيا نيمنا العظيـ الذى صن  الحياة  -
. فإف مصر كانت ىبة ةنعمة اهلل عمى اإلنساف لتدوـ الحيا يالمياه فحسب.. فإذا كانت المياه ى
نخاطب فيو الست سنية بشأف  يوماً  يلـ يكف يعمـ أنو سيأت يالنيؿ كما وصفيا ىيرودوتة الذ

الصحؼ تحذيرات بشأف نقص مياه  يكؿ يـو ف ال يعيش معنا ويقرأ يالحنفية.. ىيرودوت الذ
مررمة عمى أف تامقيا كمما  يأف تامؽ الست سنية الحنفية.. وى معو نفعاً  يلف يجد يالنيؿ الذ

 جاءتيا فاتورة المياه أوؿ الشير.

كانت الست سنية رايحة وجايةة وتعبر عف المرأة المصرية الحاةرة بيف فتح الحنفية أو إرالقياة  -
ثقافة وحاؿ الست سنيةة وىؿ ىذا  يالحنفية وف يف نفكر ويالً طكثير و اليراود  وظؿ اإلعالف
لى جانب ذلؾ  يأو اإلعالن يالشكؿ اإلعالم ىؿ الدوؿ  يظؿ السؤاؿسيكوف لو تاثير عمييا.. واع

عف  أما بالنسبة لمنيؿ ذاتو بعيداً  بيا نير النيؿ تبث إعالنا لمست سنية أيضًا..ا! يال يجر  يالت
جماؿ حمداف لو يفوؽ كؿ ما  يحنفية والجمدة والفاتورة فقد كاف وصؼ المبدع العبقر لالمياه وا

جاء عمى لساف ىيرودوت.. إنؾ م  حمداف تشعر وكأنو طبيب محترؼ صاحب خبرة طويمة 
ذا كنت ال تعرؼ ماذا فعؿ النيؿ ف المجتم   ييقوـ بالتشريح بمنتيى الدقة والميارة.. واع

و ورربوة فال ترىؽ نفسؾ وتعود إلى ىيرودوت ما دامت كممات قة شمالو وجنوبوة شر يالمصر 
 حمداف خالدةة وعميؾ بيا ربما تتعرؼ عمى ما فعمو النيؿ فى الست سنية وأحفادىا..!!

الشيير.  "ست سنيو " الجزء اعوؿ مف مسمسؿ   " ست سنية سايبة المية ترخ ترخ مف الحنفية"  -
التميفزيوف  يف عرضت يمف أواةؿ الحمالت التعتبر تحممة قومية لترشيد أستيالؾ المياه و  يى

ليؼ أالمسمسؿ ت ستينيات القرف الماضى. يزيوف العربى حينذاؾ( م  بدايتو ف)التميف يالمصر 
ة تمحيف ورناء الفناف عبد العزيز محمود رسوـ واخراج الفناف السيناريست أحمد كامؿ عوض

أرنية وؿ نص و تحة لمرسوـ المتحركة مييب وستدي يوالتصوير فالتنفيذ  رؤوؼ عبد الحميد وتـ 
صبحت تتردد عمى لساف الكبار والصاار أو بسيطة لى رسالة مؤثرة ونافذة وجميمة و إست سنية 
 .سراؼإدوف  يلى شعار قومإوتحولت 
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  إع ا أ   المي مياالن   ال م ذج : 
 .أ. كامؿالمؤلف:  -
 لمرسوـ المتحركة. مييب حساـستوديو الف ييذ:  -
 وكالة اعىراـ لإلعالف. إ ف ج: -
 العزيز محمود. عبد ألح ا  أداء: -
 ـ.1961 س ة اإل ف ج: -
 .عجـ الدوكاه المق م: -
 . ة  الميزاا: -
 . ة وحدة سايرة  مصمودي صاير الضرب: -

 كمم ت اإلع ا:
 أنا بدؿ الصينى صحوف فناجيف  جامد ومتيف نا الميالميف أناأ

 يف مزيى  سادة ومنقوشيف
  يحدش يقدر يخدشن يحدش يقدر يكسرن
  يالبيت لما تشامن يزينة ف

 ياطبؽ وصينية وفنجاف  وتقوؿ كنت فيف مف زماف
 أنا الميالميف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtFuJzmSnv5O4HsS3ZuI3MtBScxBbSEeENc5jE9Dy-VmggyIUw9Vn-Vdddnyl27P39ARn8LihtIKhNUiGPFtFK9IG2pSAOT1XuSOg2DfnLMX1ZOyKLYtvkeUpMFSV_pVUJuEKc2YeeJ4gBkDLlmGSQ7fy5m3d3ugjgLA5kfV9lntNRz2hRY91rEr-irR5C-vx0ipPUMUke5PeHpRFbo8Xj&__tn__=*NK-R
https://www.vetogate.com/Story/t/560992/
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 المد  ة الم سيقية إلع ا أ   المي ميا:

 
 أ   المي ميا( إع ا 2مد  ة رقم )

 

 
 أ   المي ميا( إع ا 2مد  ة رقم )

 ري:يالفحميا المق م   الفعب
 .5:  1لدرجة الدوكاه وجواب جوابيا لتعبر عف دقات الساعة مف ـ  بناماتاإلعالف يبدأ  -
)الحسػػيني( ليعبػػر عػػف خطػػوات خػػروج والخامسػػة )دوكػػاه( اسػػتخداـ درجتػػي اعسػػاس  9: ـ  6ـ  -

 القطة مف الباب.
ي نزحمقة ىبوطًا بصوت القانوف مف المحير ليعّبر عف حذؼ اعطباؽ الصػي 14: ـ  10مف ـ  -

 .16ة  15صوت دقات الساعة في ـ  ثـ، مف القطة الكبيرة عمى القطة الصايرة وتكسيرىا
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خػػػروج القػػػط الصػػػاير مػػػف بػػػاب البيػػػت بشػػػموخ وثقػػػة عمػػػى إيقػػػاع الثمثيػػػة باسػػػتخداـ  18ة  17ـ  -
 درجات سممية )الدوكاه والبوسميؾ والراست(.

ؽ الميالمػػػيف عمػػػى القػػػط ااسػػػتخداـ درجػػػة الػػػدوكاه لمتعبيػػػر عػػػف رمػػػي اعطبػػػ 22: ـ  19مػػػف ـ  -
 الصاير وصوت زحمقة القانوف لمتعبير عمى عدـ تكسير تمؾ اعطباؽ.

بدايػػة المحػػف بإلقػػاء كالمػػي عمػػى جممػػة )ىػػو إيػػو إلمػػي إنػػت جايبػػو ده( ويػػرد  27: ـ  23مػػف ـ  -
عمييا الطبؽ الميالميف مف خالؿ الرسوـ المتحركة )أنػا الميالمػيف( ويػرد عميػو الصػوت النسػاةي 

 .ضرب الوحدة السايرة عمى ميزاف  الحوار في نطاؽ جنس العجـ عمى الدوكاهو  ميف( )بتقوؿ
ضػػػرب  فػػػي عجػػػـ الػػػدوكاه عمػػػى ميػػػزاف 33: ـ  28بدايػػػة رنػػػاء عبػػػد العزيػػػز محمػػػود مػػػف ـ  -

 المصمودي الصاير.
فػي مقػاـ عجػـ عمػى الػدوكاه  52: ـ  34ضرب الوحػدة السػايرة مػف ـ  عمى ميزاف ثـ الاناء   -

 عمى المحير. ةوقفمة تام
خاتمة موسيقية عمى إيقاع الثمثية عربيج مقاـ العجـ عمى درجة الدوكاه صعودًا ثـ ىبوطًا وقفمة  -

 تامة عمى درجة الدوكاه.
 الب حنة:فعمي   -

رير قابمة  وأكواباً  يوصوان طباقاً أالميالميف مادة صنعت منيا شركة البالستيؾ االىمية 
وكتب كمماتو اه عبد العزيز محمود التميفزيوف رنّ  يف عالناً إ نتجت عنو وكالة االىراـأو  ةلمكسر

 .وىيب ىالتي أنتجيا وصمميا شكر  بمصاحبة الرسـو المتحركة اعستاذ كامؿ
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 ال م ذج الن لث: إع ا سي  ا 
 .أبو بثينةالمؤلف:  -
 لمرسوـ المتحركة. مييب حساـستوديو الف ييذ:  -
 .شركة مييب إ ف ج: -
 .والمجموعة عبد العزيز محمود ألح ا  أداء: -
 ـ.1967 س ة اإل ف ج: -
 .كرد الحسيني  م:مقال -
 .  الميزاا: -
 . وحدة سايرة : الضرب -

 كمم ت اإلع ا:
 يا فراعنو قوموا طّمو  يا إليي إيو ده كمو  

 والحمؽ في ودنيا يسوي اليوايؿ  يا سالـ عؿ اعسورة والعقد رالي
 وريتؾ تحؼ البيت  إش حاؿ أّماؿ لو جيت 
 صحيح في راية الجماؿ   حاجة في راية الجماؿ 

 واهلل يا والد شرفتونا دنا في الصنعة فاقونا فاأح
 كؿ ده إنتاج سيجاؿ  جماؿفف دقة ذوؽ 

 أي واهلل بتقولي سيجاؿ 
 مف الحديد لمدىب  إنتاج في راية العجب 

 احتياجاتو في الحاؿ يمقى   صان  تاجر مستيمؾ 
 قمنا وشفنا المجد سيجاؿ  فاتنا زماف اعىرامات 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtFuJzmSnv5O4HsS3ZuI3MtBScxBbSEeENc5jE9Dy-VmggyIUw9Vn-Vdddnyl27P39ARn8LihtIKhNUiGPFtFK9IG2pSAOT1XuSOg2DfnLMX1ZOyKLYtvkeUpMFSV_pVUJuEKc2YeeJ4gBkDLlmGSQ7fy5m3d3ugjgLA5kfV9lntNRz2hRY91rEr-irR5C-vx0ipPUMUke5PeHpRFbo8Xj&__tn__=*NK-R
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 ي  ا:س المد  ة الم سيقية إلع ا

 
 سي  ا( إع ا 3مد  ة رقم )

 

 
 سي  ا( إع ا 3مد  ة رقم )ف بع 

 الفحميا المق م   الفعبيري:
 جنس كرد عمى الحسيني وقفمة عمى المحير. 6: ـ  1مف ـ مقدمة موسيقية  -
 الصوت الرجالي في جنس كرد عمى العشيراف. 20: ـ  7ـ  -
 .)المي( كوز عمى البوسميؾميؾ ور وسجنس كرد عمى الب الصوت النساةي في 24: ـ  21ـ  -
 لزمة موسيقية في مقاـ كرد عمى العشيراف. 30: ـ  25ـ  -
 مقاـ عجـ كردي وركوز عمى العشيراف. 38: ـ  31ـ  -
 لزمة موسيقية. 39ـ  -
 جنس عجـ عمى الدوكاه وركوز عمى العشيراف. 41: ـ  40ـ  -
 لزمة موسيقية. 42ـ  -
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 مى البوسميؾ.ع جنس كرد عمى البوسميؾ وركوز 49:  43ـ  -
 جنس راست عمى الدوكاه وركوز عمى الدوكاه. 1 54:  50ـ  -
 الرجوع لممقاـ اعساسي كرد عمى درجة الحسيني وقفمة تامة عمى الحسيني.  61: ـ  2 54ـ  -

 الب حنة:فعمي  
سيجاؿ ىي شركة مصرية لصناعة التحؼ الذىبية والذىب مف سالسؿ وأساور وحمقاف 

 ىبية.الذوريرىا مف المصنوعات 
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 ف ئج البحث: 
اإلطار التحميمي لمبحث توصمت إلى النتاةج اإلطار النظري و بعد أف انتيت الباحثة مف 

 التالية التي أجابت عف أسةمة البحث وحققت أىدافو وىي كالتالي:
وتـ اإلجابة  ما إمكانية التعرؼ عمى الممحف والماني والممثؿ عبد العزيز محمود. السؤاا األ ا:

لؾ العرض لمسيرة الذاتية ذالسؤاؿ مف خالؿ الجزء الخاص باإلطار النظري لمبحث. ومف ذا عف ى
الفعرف عمى الممحا  المغ   لعبد العزيز محمود قد تـ تحقيؽ اليدؼ اعوؿ مف البحث وىو 

 . الممنا عبد العزيز محم د
عالنات التمفزيونية اإل أسموب عبد العزيز محمود في تمحيف إلىالتوصؿ ما إمكانية  :الن   السؤاا 

وتـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ الجزء الخاص باإلطار التحميمي  .بطريقة الرسوـ المتحركة
لمبحث حيث اختارت الباحثة ثالثة إالات تمفزيونية مصورة ومعدة بطريقة الرسـو المتحركة لشركة 

يقاعيًا وتعبيريًا. ومف ؾ العرض التحميمي قد تـ تحقيؽ ذل اعخويف مييب وتـ تحميميما مقاميًا واع
أسم ب عبد العزيز محم د ف  فمحيا اإلع   ت  إلىالف صا اليدؼ الثاني مف البحث وىو 

 .الفميزي  ية بطريقة الرس م المفحركة
 ف صي ت البحث:

 :توصي الباحثة با تي

ي نيػػا فػػالتعّمػػؽ فػػي أعمػػاؿ عبػػد العزيػػز محمػػود التػػي لػػـ تحظػػى بالبحػػث العممػػي لالسػػتفادة م (1
مجاالت الموسيقى العربية مثؿ مجاؿ الصولفيج العربي والتحميػؿ العربػي والتػذوؽ الموسػيقي 

 العربي.
الرجػػوع مػػرة أخػػرى إلػػى صػػيارة وتنفيػػذ اإلعالنػػات بطريقػػة الرسػػوـ المتحركػػة لمػػا ليػػا أىميػػة  (2

 كبرى في د انتباه المستم  والمشاىد.
تتػػردد عمػػى لسػػاف أف  التػػي يمكػػفبسػػيطة لامػػة و جميالنافػػذة و المػػؤثرة و الؿ ةرسػػااالىتمػػاـ ببػػث ال (3

فػي المػاء  سػراؼ)مثػؿ عػدـ اإل ةيػقوم اتلػى شػعار إتحولت التي يمكف أف تالكبار والصاار و 
وشػػعار ال لمعنػػؼ وشػػعار الرجػػوع إلػػى اعخالقيػػات والعػػادات والتقاليػػد الحميػػدة( وريرىػػا مػػف 

 الشعارات القومية. 
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 مرا ع البحث:
 :العربية المرا عأ( 
وـ النفسية والتربوية ممناىج البحث وطرؽ التحميؿ اإلحصاةي في الع" : ا ص دآم  .1

 ـ.1991ة مكتبة اعنجمو المصريةة القاىرةة عاـ " واالجتماعية
ة رسالة ماجستير أسموب محمد الموجي في التمحيف دراسة تحميمية ": إله م محمد الم    .2

 ـ.1993لعربيةة القاىرةة عاـ مموسيقى ارير منشورةة أكاديمية الفنوفة المعيد العالي ل
عالفة " أىـ اساليب الدعايا في التميفزيوف"   آ ر ا: ال  ل  سراء محمد عبدإ .3 ة فكرة واع

عالف ة مدونة تصدر عف الفرقة الثانية بكمية ا داب قسـ اإلعالـ شعبة عالقات عاممة واع
 . ـ2019 ة عاـجامعة المنصورة

ة دراسة نقدية " –يز محمود في التمحيف عبد العز أسموب " : أشرف عبد الرحما مصطيى .4
المعيد العالي لمنقد الفّنية أكاديمية الفنوفة القاىرةة عاـ رسالة ماجستير رير منشورةة 

 ـ.2006
 ة بحثلبعض مؤلفات عبد العزيز محمود الاناةية " دراسة تحميمية ": محمد ع مر ي ير  .5

ةة جامعة حموافة القاىرةة عاـ الموسيقي المؤتمر العممي الساب ة كمية التربيةمنشورة 
 ـ.2003

ابتكار تماريف صولفاةية مستنبطة مف المسار المحني لمحف " : ص ح محمد عبد اهلل السيد .6
مجمة عموـ وفنوف منشورة  ة بحث" )يا ِمَزوَّؽ يا ورد في عود( لعبد العزيز محمود

 ـ.2009ـ قاىرةة عاالموسيقىة العدد التاس  عشرة كمية التربية الموسيقيةة ال
 

 ب( المرا ع األ  بية:
7. Apel, Willi: "Harvard Dictionary of Music", Revised Edition, 1972, 

Cambridge, Mass, Harvard Univ, Press, U. K, 1944. 
8. https://ar.wikipedia.org/wiki/ حساـ مييب 
9. https://ar.wikipedia.org/wiki/ رسـو متحركة 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 مم ص البحث
 " أسم ب عبد العزيز محم د ف  فمحيا اإلع   ت الفميزي  ية 

 بطريقة الرس م المفحركة"
 *نيى عبد القادر عبد المقصود حّمادالباحثة/ 

 ӝو محمدا.د. ىدى خميف
 عبد العزيز ا.ـ.د عبير طو

العديػػد مػػف الممحنػػيف الػػذيف اىتمػػوا بتمحػػيف جػػود و شػػتير النصػػؼ اعوؿ مػػف القػػرف العشػػريف با
والمػػوجي  أمثػػاؿ ريػػاض السػػنباطي ومحمػػد عبػػد الوىػػاب وفريػػد اعطػػرش ابأنواعيػػالعديػػد مػػف القوالػػب 

ة ولػػـ يسػػتمر اىتمػػاـ أرمػػب الممحنػػيف فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف العشػػريف بتمحػػيف وبميػػغ ومكػػاوي
 الػػذي اسػػتمر فػػي تمحػػيف ىػػذا النػػوع مثػػؿ محمػػد المػػوجيولكػػف القميػػؿ مػػنيـ  الاناةيػػة المختمفػػة القوالػػب

يعتبػػػر عبػػػد العزيػػػز محمػػػود مػػػف رّواد ممحنػػػي اعرنيػػػة المصػػػرية وخاصػػػة فػػػي العقػػػد و . وبميػػػغ حمػػػدي
الخػػػامس والسػػػادس مػػػف القػػػرف العشػػػريفة فقػػػد صػػػاغ ألحانػػػو فػػػي أشػػػكاؿ متعػػػددة كػػػاف أىميػػػا قالػػػب 

ية فنجح كمطرب ونجح أيضًا كممحػفة زيػادة برع أيضًا في صيارة اعراني السينماة الطقطوقةة كما
عمى ذلؾ صػيارتو علحػاف اإلعالنػات التمفزيونيػة والتػي قػد بػرع فييػا كممحػف ومطػرب وكػذلؾ طريقػة 
تسػػجيميا تمفزيونيػػًا بطريقػػة الرسػػوـ المتحركػػةة ومػػف أىػػـ اعلحػػاف لإلعالنػػات التمفزيونيػػة لحػػف إعػػالف 

وع البحػث الػػراىف ة وقػد اختارتيػا الباحثػة إللقػػاء وىػي موضػ (سػت سػػنية –أنػا الميالمػيف  –ؿ )سػيجا
الضوء عمػى تمػؾ اعلحػاف لعبػد العزيػز محمػود باعتبػاره راةػدًا لػـ ينػاؿ حظػو فػي البحػث العممػي فػررـ 

نات كثرة أعمالو فال يوجد سوى عدة أبحاث تناولت بعض أعمالو الفنية دوف التطرؽ ععمالو لإلعال
 .التمفزييونية

 زئيا: ا قسم البحث إلى  
الرسػػوـ المتحركػػة وتأثيرىػػا  - عبػػد العزيػػز محمػػود السػػيرة الذاتيػػة لمممحػػف والمانػػياأل ا:  ال اازء -

 .عمى المجتم 

                                                           

شعبة  ةتخصص الموسيقى العربيةة التربية الموسيقيةكمية  ةتربية الموسيقيةصوؿ عمى درجة الماجستير في الإستكمااًل لمتطمبات الح (*
 .تأليؼ

ӝ) جامعة حموافة قسـ الموسيقى العربية. ةبكمية التربية الموسيقية أستاذ 

) جامعة حموافة قسـ الموسيقى العربية. ةمساعد بكمية التربية الموسيقية أستاذ 
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بطريقػػة الرسػػوـ المتحركػػة  تحميػػؿ عينػػة البحػػث مػػف أرػػاني اإلعالنػػات التمفزيونيػػة :ال اازء الناا    -
ورناىػػا عبػػد العزيػػز إعالنػػات لحنيػػا  ثػػالثالباحثػػة عينػػة مػػف لعبػػد العزيػػز محمػػود وقػػد اختػػارت 

 .يا شركة مييب لمرسوـ المتحركةتيا ونفذتمحمود م  المجموعة وصار
تال ذلؾ نتاةج البحث التي توصمت إلييا الباحثة لمرد عمى أسةمة البحث وتحقيؽ أىدافو نم 

 مخص البحث.ثـ توصيات البحث والمراج  المستخدمة العربية واإلنجميزية ثـ م
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Summary of the Research 

" The style of Abdel Aziz Mahmoud in composing television 

advertisements" 

Researcher / Noha Abdel-Qader Abdel-Maqsoud Hammad 
( (*  

 

The first half of the twentieth century was famous for the presence of 

many composers who were interested in composing many different types of 

molds, such as Riad al-Sunbati, Muhammad Abdel-Wahhab, Farid al-

Atrash, al-Mogi, Baligh and Makawi, and most of the composers in the 

second half of the twentieth century did not continue their interest in 

composing the various lyrical forms, but few of them continued to This 

genre is composed by Mohammed Al-Moji and Baligh Hamdi. Abdel Aziz 

Mahmoud is considered one of the pioneers of the composers of the 

Egyptian song, especially in the fifth and sixth decade of the twentieth 

century. He formulated his melodies in various forms, the most important 

of which was the template of the taqawqa, and he also excelled in drafting 

cinematic songs, so he succeeded as a singer and also succeeded as a 

composer, in addition to his formulation of melodies for television 

advertisements, which He excelled in it as a composer and singer, as well 

as the way it was recorded on television in an animated manner, and one of 

the most important melodies for television advertisements is the tune of the 

advertisement (Segal - I am Melamine - Six Sunni), which is the subject of 

the current research, and the researcher chose it to shed light on those 

melodies for Abdulaziz Mahmoud as a pioneer who did not get his luck In 

scientific research, despite the large number of his works, there are only 

several studies that dealt with some of his artistic works without dealing 

with his work on television advertisements. 

The research was divided into two parts: 

- Part One: Biography of the composer and singer Abdulaziz Mahmoud - 

Animation and its impact on society. 

- Part two: Analysis of the research sample from the songs of television 

advertisements in the manner of animation by Abdel Aziz Mahmoud. The 

                                                           
*) Complementing the requirements for obtaining a master's degree in music education - specializing in 

Arabic music - composition section. 
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researcher chose a sample of three ads composed and sung by Abdel Aziz 

Mahmoud with the group, drafted and executed by Muheeb Animation 

Company. 

Then this was followed by the research results that the researcher 

reached to answer the research questions and achieve its objectives, then 

the research recommendations, the references used in Arabic and English, 

and then the research summary. 


