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البرنامج
 الصيفي

2016 / 8 / 21 – 7 / 11

 غزة -  القدس – رام اهلل – نابلس – بيت لحم

الفصل الصيفي األول من  11  – 30 / 7 / 2016

الفصل الصيفي الثاني من 1 – 12 /8 / 6102
 

آخر موعد للتسجيل  24 / 5 / 2016
للتسجيل واالستسفار يرجى االتصال على فروع المعهد الوطني للموسيقى

ncm.birzeit.edu/summer2016



البرنامج الموسيقي الصيفي للعام 2016

للموسيقي   الوطني  المعهد  تكثيف  في  نموذجيا  الصيف  فصل  يعتبر 
الشعب  من  ممكن  فئة  ألكبر  إلستفادة  توفيره  الموسيقي  لبرنامجه 
سعيد  ادوارد  معهد  ينظم  تواجده،  أماكن  مختلف  في  الفلسطيني 
11 – 30 / 7 / 2016 والثاني  الوطني للموسيقى فصلين موسيقيين األول من  

من 1  – 21 / 8 / 2016 حيث يحتوي هذان الفصالن الصيفيان على:

برنامج أنامل
برنامج نتاتيف

برنامج بستان الموسيقى
المخيم الصيفي الفني النهاري

أهال وسهال في جميع طلبة الموسيقى في فلسطين والعالم 
أو من يرغب في تذوق وتعلم الموسيقى.



برنامج أنامل:

الفترة األولى من 11 – 30 / 7 / 2016
الفترة الثانية من 1 – 21 / 8 / 2016

الفئة المستهدفة: كل من يحب تعلم الموسيقى.
المكان: فروع المعهد   

الذين  المتقدمين  أو  المبتدئين  للطلبة  واحدة  موسيقية  آلة  على  المكثف  التعلم  برنامج 
يرغبون بتطوير قدراتهم ومهاراتهم في العزف واستغالل الفصل الصيفي ووقت الفراغ 

المتاح فيه من أجل التقدم بمستوى عزفهم.

يحصل الطلبة على ثالث حصص أسبوعية حسب الوقت الذي يختاره. يمكن لطلبة المعهد 
النظاميين الذين يرغبون االلتحاق بهذا البرنامج التقدم المتحان مستوى في نهاية البرنامج. 

أما الطلبة الغير ملتحقين بالمعهد فيحصلون على شهادة مشاركة.

برنامج نتاتيف:

الفترة األولى من 11 – 30 / 7 / 2016
الفترة الثانية من 1 – 21 / 8 / 2016

الفئة المستهدفة: كل من يحب تعلم الموسيقى.
المكان: فروع المعهد

برنامج مخصص للتعرف والعزف على مجموعة من اآلالت الموسيقية حيث يتلقى المشترك 
بين 2   تتراوح ما  الموسيقية  البرنامج عدة حصص فردية على مجموعة من اآلالت  في هذا 
إلى 3 آالت موسيقية، ويأخذ المشارك 2 أو 3 حصص على كل آلة من هذه اآلالت ويتعرف من 

خاللها على مبادئ العزف على كٍل منها. 

وذلك  تعلمها  يرغب  آالت  على  قرب  عن  الجديد  الطالب  تعريف  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
من أجل مساعدته في اختيار آلته المستقبلية. وهو أيضًا متاح لكل من يرغب من الجمهور 

العام أو من طلبة المعهد لمجرد التعرف على مجموعة من اآلالت التي يفضلها.



برنامج بستان الموسيقى: 

الفترة األولى من 11 – 30 / 7 / 2016
الفترة الثانية من 1 – 21 / 8 / 2016

الفئة المستهدفة: العمر من 5 – 6 سنوات..
المكان: فروع المعهد

طريق  عن  الموسيقى  خالله  من  ويمارسون  يتعلمون  لألطفال  جماعي  موسيقي  برنامج 
اللعب والغناء والحركة واآلالت اإليقاعية. 

كما يتعرفون على اآلالت الموسيقية ويحاولون العزف عليها.  
ويكون البرنامج مقدمة لدخول األطفال للبرنامج النظامي في المعهد الحقًا.

البرنامج الصيفي الفني النهاري:

         الفترة األولى من 11 – 30 / 7 / 2016
         الفترة الثانية من 1 – 20 / 8 / 2016

         الفئة المستهدفة: كل من يجب تعلم الموسيقى.
         المكان: فروع المعهد

         الفئة العمرية المستهدفة: من 5 سنوات فما فوق.

موسيقيًا  برنامجًا  تتضمن  أن  يمكن  التي  والفنية  الموسيقية  البرامج  من  مجموعة  تشمل 
مثل:  وتكنولوجية  وترفيهية  وتثقيفية  وتعليمية  تعريفية  برامج  أو  أنامل  بأسم  مكثف 
أفالم،  جماعيات،  والموسيقيى،  التكنولوجيا  الموسيقى،  بستان  ومغنى،  جوقات  نتاتيف، 

مسابقات، رحالت....الخ.

البرنامج يكون من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 14:00 عصرا.



رسوم االشتراك في البرنامج الصيفي:

عدد البرنامج
األسابيع  

لقاء كل 
أسبوع

مدة اللقاء 
بالدقائق

رسوم 
البرنامج

400 شيكل30 33نتاتيف 
400 شيكل30 33أنامل  
500 شيكل45 33أنامل 
600 شيكل60 33أنامل 
بستان 

الموسيقى
400 شيكل 3360

المخيم 
الصيفي 

الموسيقي 
النهاري

600 شيكل  5 ساعات يوميا35

 آخر موعد للتسجيل: يوم الثالثاء 24 أيار 2016

مالحظة: يرجى مراجعة كل فرع حول اآلالت الموسيقية التي يمكن التسجيل لها ضمن 
البرنامج لصيفي النهاري.



    شروط   قبول   طلبات   االشتراك : 

تعبئة     الطلب    كامالً     وتوقيعه     من     ولي     أمر     الطالب / ة  .    
دفع     رسوم     االشتراك   كاملة  24 / 5 / 2016 .    

المعهد غير ملزم في تنفيذ كافة هذه البرامج وخصوصا في حال    
عدم توفر العدد الكافي من الطلبة.  

المعهد غير ملزم بقتح تعليم أية آلة موسيقية في حال عدم توفر    
األستاذ/ة لهذه اآللة.  

يعتمد حد أدنى معين  في كل برنامج حتى يتم إطالقه وتنظيمه.  
تكون المشاركة في بعض البرامج خاضعة لموافقة مدير الفرع.  

بالبرنامج   والتعليمات           بااللتزام       على     الطلبة     عند     قبولهم     التوقيع        
التي   ستوزع   الحقًا .                   

على     الطلبة     المقبولين     أن     يتحلوا     بااللتزام      بالبرنامج الموسيقي    
والفني  

على الطلبة أن يتعاونوا مع المعهد في الحفاظ علي النظافة    
والممتلكات  

رسوم االشتراك ال تشمل المواصالت أو الوجبات.  



طلب االشتراك

يجب تعبئة هذا الطلب بالكامل، ال ينظر بأي طلب ناقص  المعلومات  المطلوبة.
الذين  وللطلبة  العمر  من  عشرة   الثامنة  دون  الطلبة  لكل  االمر  ولي  قبل  من  الطلب  هذا  يعبأ 

يعتمدون على دخل أهلهم.
يسلم طلب االشتراك للفروع مرفقا فيه رسوم االشتراك.

اسم الطالب )الرباعي( : .................................................................................................................................................................................................

الجنس: ..............................   |    تاريخ الميالد: اليوم ...........................  الشهر.....................   السنة............................. العمر: ............................

المدرسة | المعهد | الكلية | الجامعة: ................................................ الفرع ان كنت من المهعد .........................................................

اآللة الموسيقية: .................................................................................................................................................................................................................

المستوى الموسيقي )بناء على االمتحان األخير المقدم(............................................................................................................................

العنوان: المدينة | القرية | المخيم | المنطقة : .............................................................هاتف نقال: ............................................................ 

هاتف طوارئ: ............................. البريد اإللكتروني: ........................................... رقم الهوية/جواز السفر: ...............................................

ضع دائرة على البرنامج الذي يود الطالب / ة االلتحاق به:

1.   أنامل الفترة الزمنية من 11 -30 / 7 / 2016
2. نتاتيف 11 - 30 \ 7 \ 2016

3. بستان الموسيقى  11 - 30 \ 7 \ 2016
4. النهاري اليومي  11 - 30 \ 7 \ 2016

5. نتاتيف 1 - 21 \8 \ 2016
6. بستان الموسيقى  1- 21 \ 8 \ 2016

7. النهاري اليومي  1- 21 \ 8 \ 2016

النموذج هي معلومات  ادليت بها في هذا  التي  المعلومات  أن  أدناه  الموقع/ة  أنا  أشهد 

صحيحة تمامًا.

اسم معبئ الطلب ..........................................................   التوقيع: ........................................................................................................................

التاريخ: ......................................................................................

يسلم طب االشتراك للفروع مرفقا فيه رسوم االشتراك حتى تاريخ 24 / 5 / 2016



يرجى تسليم الطلبات في الفروع:

فرع القدس - هاتف : 6263230 - 02 | 11 شارع الزهراء - القدس

) نهاية شارع  الجديد - شارع تونس  المبنى   | رام اهلل - هاتف: 2959070 - 02  فرع 
طوكيو( بجانب قصر رام الثقافي

فرع نابلس - هاتف : 2387773 - 09 - طلعة الراهبات - نابلس

فرع  بيت لحم - هاتف :  2748704 -02 | سوق الشعب ،  بيت ساحور

فرع غزة - هاتف: 2888903 - 02 | تل الهوا - شارع األبراج - مبنى اإلسعاف  مدرسة 
غزة للموسيقى )تأسست من قبل مؤسسة عبد المحسن  القطان(


