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مقدمة عامة

يتبــع معهــد إدوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى ملجلــس أمنــاء جامعــة بريزيــت ،ويقــدم برنامجــه
التعليمــي يف فــرة مــا بعــد الظهــر (بعــد انتهــاء الــدوام املــدريس) ،حيــث أ ّن العــدد األكــر مــن طلبــة
املعهــد هــم مــن طلبــة املــدارس ،ويفتــح أبوابــه للطلبــة مــن ســن ( )5ســنوات فــا فــوق ،كــا يعتمــد
نظــام الســنة األكادمييــة :حيــث يبــدأ التدريــس يف شــهر أيلــول وينتهــي يف شــهر أيــار ،إضافــة لفصلــن
صيفيــن يقــدم فيهــا برنام ًجــا تعليم ًيــا مكث ُفــا وأنشــط ًة أخــرى.
يســعى املعهــد دامئـاً إىل تعميــم املوســيقى عــر فتــح فــروع لــه يف عــدة مــدن ومحافظــات فلســطينية،
ويفتخــر اليــوم مبراكــزه يف كل مــن القــدس ،ورام اللــه ،وبيــت لحــم ،وبيــت ســاحور ،ونابلــس ،وغــزة،
والخليــل .كــا يرســل أســاتذته للتعليــم يف العديــد مــن املراكــز واملؤسســات واملــدارس يف املخيــات
واملناطــق امله ّمشــة.
يــرف عــى املعهــد مجلــس مرشفــن يتكــون مــن مجموعــة مــن املوســيقيني والرتبويــن واألشــخاص
املهتمــن بالحيــاة املوســيقية والثقافيــة يف الوطــن .وللمعهــد إدارة عامــة مقرهــا يف القــدس وبريزيــت،
مهمتهــا متابعــة ومســاندة ســر عمــل الفــروع ،وتنفيــذ الخطــط املقــررة مــن مجلــس املرشفــن ،ووضــع
الربامــج األكادمييــة واألنظمــة اإلداريــة مــن خــال املجلســن األكادميــي واإلداري.

ـؤول عــن ســر
لــكل فــرع مــن فــروع املعهــد إدارتــه الخاصــة بــه ،يقودهــا مديــر الفــرع ،ويكــون مسـ ً
ـي
العمــل يف فرعــه ،ويســانده مــرف أكادميــي وطاقــم إداري .وتــرف هــذه اإلدارة عــى الســر اليومـ ّ
لربنامــج كل فــرع ،وتتابــع التطــور األكادميــي لطالبهــا ،وتن ّفــذ عــددا ً مــن األنشــطة املوســيقية ،كل
حســب منطقتــه.
وضــع معهــد إدوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى برنامجــا دراســياً لطالبــه بحيــث يوفــر لهــم املهــارة
واملعرفــة املوســيقية العامــة عــى أســس علميــة ومبســتوى عاملــي .وقــد جــرى إعــداد الربنامــج الــدرايس
بشــكل يعطــي الطالــب معرفـ ًة موســيقي ًة عامـ ًة بالحضارتــن املوســيقيتني :العربيــة والغربيــة ،فيتخــرج
مامرســا ،أو تؤهلــه
الطالــب مــن املعهــد بأفــق واســع ،ومهــارات كافيــة تؤهلــه لــي يكــون موســيق ًيا
ً
لتكملــة تعليمــه الجامعــي يف التخصــص املوســيقي الــذي يرغــب بــه.
لقــد تــم تطويــر األنظمــة األكادمييــة واإلداريــة يف املعهــد لــي تعطــي أفضــل النتائــج األكادمييــة
مــن ناحيــة ،وأكــر ليونــة ممكنــة مــن ناحيــة ثانيــة .ومل يغــب عــن بــال املعهــد تقديــم برنامجــه
لفئــات مختلفــة مــن الطلبــة صغــا ًرا وكبــا ًرا؛ فمنهــم مــن ينتســبون ليصبحــوا موســيقيني محرتفــن،
لتصبــح املوســيقى الجــزء األســايس يف حياتهــم ،ومنهــم مــن ينتســبون مــن أجــل الحصــول عــى
التكامــل الرتبــوي يف نشــأتهم ،يف حــن يــأيت آخــرون للمعهــد لالســتمتاع بالعــزف عــى آلــة موســيقية
أو باملشــاركة بنشــاط موســيقي فحســب .وبذلــك يعمــل املعهــد الوطنــي للموســيقى عــى تلبيــة كل
هــذه االحتياجــات املختلفــة.
3

الربنامج األكادميي

يقدّ م املعهد عدة برامج ومسارات موسيقية كالتايل:
.أبســتان املوســيقى :وهــو برنامــج لألطفــال بعمــر ( )6–5ســنوات ،وينقســم إىل قســمني ،األول:
هــو بســتان الرباعــم ،وهــو مخصــص لطلبــة التمهيــدي ،والثــاين :هــو بســتان الزهــور وهــو
مخصــص لطلبــة الصــف األول يف املــدارس .ويتعلــم األطفــال املوســيقى مــن خــال أســاليب
موســيقية خاصــة بعمرهــم باســتعامل مــدارس الرتبيــة املوســيقية أمثــال «أورف» و»كــوداي»
و»دلكــروز» ،حيــث يلتقــي الطلبــة يف درس جامعــي مرتــن يف األســبوع .وال يتعلــم الطالــب يف
بســتان املوســيقى آلــة موســيقية فرديــة محــددة؛ ولك ّنــه يتعــرف عــى كل اآلالت املوســيقية
التــي يعلّمهــا املعهــد ،والتــي تناســب عمــره مــن خــال اســتعر ٍ
حــي مــن قبــل أســاتذة
اض ٍّ
هــذه اآلالت املوســيقية ،وبالتــايل ،يســاعده املعهــد عــى اختيــار آلتــه املفضلــة يف الســنة التاليــة
لربنامــج بســتان الزهــور ،ومــدة الحصــة يف برنامــج بســتان املوســيقى ( )90دقيقــة تقســم إىل:
حصتــن يف األســبوع.
.بالنشــاط املوســيقي :ويســتطيع الطالــب مــن خاللــه االشــراك يف أنشــطة موســيقية ســنوية
يقدمهــا املعهــد :كجوقــات الغنــاء ،أو فــرق اإليقــاع ،أو غريهــا مــن األنشــطة التــي ال تخضــع
لربنامــج أكادميــي متخصــص ،وتكــون هــذه األنشــطة ذات طابــع جامعــي.
.جبرنامــج الهــواة :وهــو للطلبــة الراغبــن بالتعلــم عــى آلــة موســيقية فقــط ،دون الدخــول بربنامــج
موســيقي عــام ،مــع إمكانيــة التحــاق الطلبــة يف هــذا القســم ببعــض املســاقات الجامعيــة التــي
ال تشــرط متطلبــات مســبقة ،وال يخضــع الطلبــة يف هــذا الربنامــج لالمتحانــات العمل ّيــة ،وال
يحصلــون بالتــايل عــى الشــهادات.
ـي (الربنامــج األكــر يف املعهــد) :وهــو مخصــص للطلبــة الراغبني بربنامج موســيقي
.دالربنامــج النظامـ ّ
متكامــل حيــث يتعلــم الطالــب العــزف عــى آلــة موســيقية ،باإلضافــة للمــواد النظريــة ،وتدريب
الســمع ،والعــزف الجامعــي ،والجوقــات ...إلــخ .وقــد أُعـ ّد هــذا الربنامــج بشــكل يعطــي للطالــب
مهــارات موســيقية عامــة ،ســواء كان يتعلــم آلــة عربيــة أو غربيــة؛ إذ أ ّن هنالــك متطلبــات
عامــة لجميــع طلبــة هــذا الربنامــج ،تشــمل املوســيقى العربيــة والغربيــة ،إضافــة ملــوا ِّد تخصــص
ـي عــى نظــام تقييــم مــن تســعة مســتويات؛ تتكــون مــن
الطالــب ،ويعتمــد الربنامــج النظامـ ّ
مســتوى تحضــري ومثانيــة مســتويات أخــرى يتوقــع أن ينجزهــا الطالــب خــال فــرة ()12–6
ســنة ،بحيــث يتقــدم الطالــب المتحانــات يف العــزف واملــواد النظريــة ،ويحصــل عــى الشــهادات.
ـي عــى شــهادتني مرحليتــن منفصلتــن ،األوىل (الشــهادة
كــا يحصــل الطالــب يف الربنامــج النظامـ ّ
األساســية) :ويحصــل عليهــا بعــد تجــاوزه بنجــاح املســتوى الرابــع يف العــزف ،إضافــة ملجموعــة
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مــن املتطلبــات األخــرى ســرد ذكرهــا الح ًقــا .والثانيــة (الشــهادة املتوســطة) :ويحصــل عليهــا
بعــد تجــاوزه املســتوى الثامــن يف العــزف ،باإلضافــة أيضً ــا ملجموعــة مــن املتطلبــات األخــرى.
مخصــص للطلبــة الحاصلــن عــى الشــهادة املتوســطة
.هبرنامــج الدبلــوم
املتخصــص :وهــو برنامــج ّ
ّ
يف املعهــد والذيــن يرغبــون بتكملــة تعليمهــم ملســتويات أعــى؛ إمــا لتحضريهــم للعمــل ،أو
لتكملــة تحصيلهــم العلمــي يف الجامعــات العامليــة .ويعتمــد هــذا الربنامــج عــى العــزف ،وعــى
تعلــم أســاليب التعليــم مــن خــال متابعــة موجهــة لحصــص أســاتذة املعهــد .ويحصــل الطلبــة
امللتحقــون بهــذا الربنامــج بعــد إنهائــه بنجــاح عــى الشــهادة العليــا يف املعهــد ،ويكــون ذلــك عــر
عــرض موســيقي مفتــوح للجمهــور.
.وبرنامــج البكالوريــوس (يقــدم هــذا الربنامــج يف جامعــة بريزيــت بالتعــاون مــع املعهــد) :وهــو
متخصــص حاليًــا يف أداء املوســيقى العربيــة .ولــي يلتحــق الطالــب يف هــذا الربنامــج عليــه
تقديــم الطلبــات مبــارشة للجامعــة .ويتعلــم الطلبــة يف هــذا الربنامــج -إضافــة للمــواد املوســيقية
األدائيــة والنظريــة -كافــة مســاقات البكالوريــوس مــن متطلبــات الجامعــة والكليــة .كــا يخضــع
الطالــب املتقــدم لهــذا الربنامــج المتحــان قبــول موســيقي .ويســتفيد الطالــب الحاصــل عــى
شــهادة املعهــد املتوســطة أو العليــا بــأن يُعفــى مــن بعــض املســاقات الجامعيــة ،ويحصــل
امللتحــق بهــذا الربنامــج حال ًيــا عــى شــهادة البكالوريــوس (تخصــص أداء املوســيقى العربيــة).

اإلرشاد ورشوط القبول
يحــق لــكل مــن بلــغ مــن العمــر ( )5ســنوات فأكــر أن يتقــدم بطلــب لاللتحــاق باملعهــد ،وال يوجــد
ســقف أعــى لعمــر الطالــب يف املعهــد.
يتم قبول الطالب بنا ًء عىل األمور التالية:
.أنتيجــة فحــص القــدرات الطبيعيــة للطالــب مــن قبــل املــرف األكادميــي ،أو مرشــد اآللــة قبــل
بــدء الســنة الدراســية.
.باألماكن املتوفرة لآللة املتقدم لها الطالب.
.جرغبة الطالب بآلة بديلة -يف حالة عدم توفر الطلب األول.-
.ديف حــال تقــدم الطالــب للربنامــج النظامــي أو لربنامــج الهــواة ،تعطــى األولويــة للمتقدمــن
للربنامــج النظامــي عــادة.
.هعمــر الطالــب ،حيــث تعطــى األولويــة لألعــار األصغــر؛ عــى أن يتــاءم العمــر والحجــم مــع
طبيعــة اآللــة املوســيقية املطلوبــة.
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إرشاد الطلبة الجدد
عــى كل طالــب جديــد مقابلــة مرشــد اآللــة أو املــرف األكادميــي ،حيــث يتــم يف هــذه املقابلــة
تحديــد القــدرة املوســيقية الطبيعيــة للطالــب ،ومالءمتــه الجســمية والنفســية لآللــة املوســيقية
املطلوبــة.

إرشاد الطلبة القدامى
يخصــص لــكل طلــب يف املعهــد مرشــد :إمــا املــرف األكادميــي ،أو أســتاذ الطالــب .ويرشــد الطالــب
ّ
ايس العــام ،ويرســم معــه مســار تعلّمــه ،وينصحــه باملســاقات التــي عليــه اختيارها
ر
ـد
ـ
ال
ـه
ـ
برنامج
ـول
حـ
ّ
يف كل ســنة .وعــى الطالــب الرجــوع ملرشــده عنــد حــذف أو إضافــة املســاقات ،أو عنــد أي تعديــل
ايس.
يريــد أن يجريــه يف برنامجــه الــدر ّ
مالحظــة :عــى الطالــب القديــم تعبئــة منــوذج إعــادة التســجيل لــدى املــرف األكادميــي يف نهايــة
العــام الــدرايس ،وحســب التاريــخ املحــدد أدنــاه .ويحــق ملديــر الفــرع عــدم إعــادة تســجيل الطالــب
ألســباب أكادمييــة أو ســلوكية.

نظام املساقات
1.1يعتمــد املعهــد يف برنامجــه النظامــي عــى نظــام املســاقات؛ حيــث تحــدد املســاقات التــي
يتوجــب عــى الطالــب إنجازهــا مــن أجــل الحصــول عــى الشــهادات ،ويســجل الطالــب هــذه
كل عــام حســب برنامــج درايس عــام يحــدده بالتشــاور مــع مرشــده.
املســاقات يف ّ
2.2تعتــر اآللــة املوســيقية التخصــص الرئيــي يف الربنامــج النظامــي ،وعــى الطالــب التســجيل لهــا
باألســاس ،وتعتــر مســاقات القـراءة املوســيقية والنظريــات املــواد التــي عــى أساســها يحــدد إن
كان الطالــب نظام ًيــا أو هاويًــا ،ففــي حــال عــدم تســجيل هــذه املــواد يعتــر الطالــب هاويًــا.
3.3يســتطيع الطالــب الهــاوي أن يســجل بعــض املســاقات الجامعيــة يف املعهــد بعــد أخــذ موافقــة
أســتاذ املــادة واملــرف األكادميــي -عــى أال يتعــارض ذلــك مــع نظــام متطلبــات املســاقات.-
4.4قبول الطالب بالربنامج النظامي مرشوط مبوافقة املرشف األكادميي.
5.5عــى الطالــب النظامــي مــن عمــر ســبع ســنوات فأكــر (الصــف الثــاين املــدريس عــى األقــل) أن
يســجل ملــادة القـراءة املوســيقية لــي يُعتمــد طال ًبــا نظام ًيــا.
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املساقات وأرقامها
املساق

بيانو
غيتار
عود
بزق
قانون
ناي
كامن رشقي
إيقاع
صوت رشقي
صوت كالسييك
كامن
فيوال
تشيلو
كونرتاباص
فلوت
كالرينت
ساكسافون
أوبو
باسون
ترامبيت
ترمبون
فرنش هورن
ترن هورن
توبا
باريتون
جوقة 1
جوقة 2
جوقة 3
جوقة 4

الرقم
801..... 201-101
802..... 202-102
803..... 203-103
804..... 204-104
805..... 205-105
806..... 206-106
807..... 207-107
808..... 208-108
809..... 209-109
810..... 210-110
811..... 211-111
812..... 212-112
813..... 213-113
814..... 214-114
815..... 215-115
816..... 216-116
817..... 217-117
818..... 218-118
819..... 219-119
820..... 220-120
821..... 221-121
822..... 222-122
823..... 223-123
824..... 224-124
825..... 225-125
161
261
561
661

املساق

ايقاع جامعي 1
ايقاع جامعي 2
قراءة موسيقية وتدريب السمع
مقدمة يف املوسيقى العربية
املقام العريب 1
املقام العريب 2
مقدمة يف الهارموين
مقدمة يف الكاونرت بوينت
مقدمة لتاريخ املوسيقى الكالسيكية
مقدمة لتاريخ املوسيقى العربية
تذوق موسيقي البيانو 1
تذوق موسيقي البيانو 2
عزف جامعي 1
عزف جامعي 2
عزف جامعي 3
عزف جامعي 4
موسيقى الصالة 1
موسيقى الصالة 2
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الرقم
162
562
531-131
532
433
833
634
734
541
742
381
681
251
451
651
851
771
871

مدة الحصص وعدد اللقاءات
1.1الحــد األدىن ملــدة الحصــص الفرديــة للطالــب النظامــي ( )30دقيقــة ،والحــد األعــى ( )60دقيقــة،
ويعتمــد األمــر عــى مســتوى الطالــب.
2.2مدة الحصة الفردية للطالب امللتحق بربنامج الهواة ( )30دقيقة.
3.3مدة الحصة الجامعية يف العزف أو النظريات لكل املستويات ( )55دقيقة.
4.4مدة الحصة الجامعية يف برنامج بستان املوسيقى ( )45دقيقة.

مالحظات هامة
1.1يقدم املعهد –كخيار -برنامج تعليم اآللة املوسيقية ضمن إطار جامعي ،ويكون يف الحصة الواحدة
طالبان أو أكرث ،كام يتم تحديد مدة الحصة الجامعية وعدد مرات انعقادها يف األسبوع بنا ًء عىل
عدد الطلبة يف املجموعة الواحدة.
2.2تحدد مدة حصة اآللة الفردية للطالب النظامي -ضمن برنامج التعليم النظامي الفردي -بناء عىل
«املستوى» ،وتكون الحصة ( )30دقيقة للمستوى التحضريي وحتى الثالث ،و( )45دقيقة للمستوى
الرابع حتى السادس ،و( )60دقيقة للمستوى السابع والثامن ،و( )90دقيقة يف برنامج الدبلوم.
3.3يف بعض الحاالت ميكن أن تزيد مدة الحصة الفردية للطالب عن املدة املذكورة يف النظام املذكور
يف البند ( ،)2وذلك حسب حاجة الطالب وتطوره األكادميي .وتكون هذه الزيادة باالتفاق ما بني
األستاذ ،والطالب ،واملرشف األكادميي (عىل أن يعتمدها مدير الفرع) ،ويف هذه الحالة يخضع
الطالب لرسوم تعليمية إضافية حسب نظام األقساط أدناه.
حصتان لآللة يف األسبوع :واحدة فردية والثانية جامعية.
4.4يف بعض الحاالت ميكن أن تحدد ّ
تقسم الحصة األسبوعية إىل حصتني اثنتني ،وخاصة مع الصغار بالعمر.
5.5ميكن أن ّ
6.6تتضمن السنة الدراسية ما ال يقل عن ( )30أسبو ًعا تعليم ًيا ،ومبا أن اإلجازات تأيت يف أيام معينة
باألسبوع؛ ميكن أن يحصل الطالب عىل ما معدله ( )32–30لقا ًء (حسب اليوم الذي تكون فيه
حصة الطالب يف املعهد).
7.7يضاف للسنة الدراسية فصالن صيفيان مكثفان :يتكون كل واحد منهام عىل ثالثة أسابيع تدريسية.

نظام االمتحانات
yيف اآللة

يعقــد املعهــد امتحانــات اآللــة ثــاث م ـرات يف الســنة :كانــون الثــاين ،وأيــار ،ومتــوز مــن كل عــام،
وبالتــايل ،فــإن الطالــب يقــدم امتحانــه يف اآللــة يف إحــدى هــذه األوقــات عندمــا يكــون جاهـ ًزا لذلــك،
ويف فــرة زمنيــة ال تزيــد عــن ســنتني أكادمييتــن لــكل مســتوى.
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yيف القراءة املوسيقية وتدريب السمع واملواد النظرية األخرى

تعتمــد عالمــة هــذه املــواد عــى مجموعــة مــن االختبــارات واالمتحانــات خــال الحصــص األســبوعية
يف الســنة الدراســية ،باإلضافــة المتحــان عــام يف نهايــة العــام الــدرايس ،حيــث تش ـكّل نتائــج هــذه
االختبــارات واالمتحانــات العالمــة النهائيــة للطالــب يف آخــر العــام.

yيف العزف الجامعي والجوقات

تقـ ّدر هــذه املســاقات بعالمــة ناجــح ( )Pأو راســب ( )Fفقــط ،وهــذا يعتمــد عــى نتيجــة االمتحــان
النهــايئ ،وتقديــر األســتاذ الســتيعاب الطالــب للربنامــج الــدرايس ،وحضــور الطالــب للحصص ،ومشــاركته
الفعالــة وقدراتــه الفنيــة والتعلم ّيــة.

قوانني عامة لالمتحانات

1.1يعترب الطالب املتغيب عن أكرث من خمس حصص يف املواد النظرية والعزف الجامعي (راس ًبا) يف
هذه املادة.
2.2يحق للطالب أخذ املادة التي رسب فيها مرة أخرى ،وعليه أن ينجح بها يف املرة الثانية ،وإال فإنّه
ال يستطيع االستمرار يف املعهد كطالب نظامي.
3.3يف حال تغيّب الطالب عن امتحان اآللة يحصل عىل عالمة الرسوب ( ،)Fوعليه إعادة االمتحان.
4.4يف حال نوى الطالب االنسحاب من امتحان اآللة عليه إبالغ إدارة فرعه قبل أسبوع من تاريخ
االمتحان ،والحصول عىل موافقة املرشف األكادميي عىل ذلك .ويف هذه الحالة يحصل الطالب عىل
عالمة االنسحاب ( ،)Wويف حال عدم موافقة املرشف األكادميي عىل االنسحاب يحصل الطالب
عىل عالمة الرسوب (.)F
5.5ميكن للطالب الذي تغ ّيب عن االمتحان ،أو أبلغ عن انسحابه قبل أقل من أسبوع من موعد
االمتحان (وبالتايل حصل عىل عالمة الرسوب) ،تقديم مكتوب يرشح فيه األسباب عن تخلفه عن
االمتحان .ويف حال اقتناع اإلدارة باألسباب تُع ّدل عالمة الرسوب بعالمة انسحاب.
6.6ال يسمح بتقديم امتحان املستوى السادس (فام فوق) باآللة دون الحصول عىل شهادة املرحلة
األساسية.
7.7ميكن للطالب أن يتقدم المتحان أي مستوى يف املرحلة األساسية يف أول مرة يتقدم بها المتحان
باملعهد ،عىل أن يوافق عىل ذلك أستاذه واملرشف األكادميي.
8.8ال يُسمح باجتياز املستويات ،وميكن للطالب أن يقدم امتحان مستوى يف كل مرة يعقد فيه امتحان،
(أي أكرث من مرة بالسنة) ،عىل أن يوافق األستاذ واملرشف األكادميي عىل ذلك ،ويكون الطالب قد
تعلم مادة هذا املستوى ،عدا ذلك فإ ّن تجاوز املستويات يلزمه قرار خاص من املجلس األكادميي.
9.9ميكــن للطالــب الجديــد -ممــن لديهــم معرفــة موســيقية مســبقة -تقديــم امتحــان مســتوى يف
مــادة القـراءة املوســيقية يف بدايــة العــام الــدرايس؛ وذلــك لتحديــد مســتواه ضمــن نظــام املعهــد
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األكادميــي .ويف حــال نجاحــه؛ يتــم تصنيفــه يف املســتوى الــذي يليــه ،ويقــوم املعهــد برتتيــب مثــل
هــذه االمتحانــات يف بدايــة شــهر أيلــول مــن كل ســنة.
1010ال تع ـ ّوض االمتحانــات النظريــة دون املوافقــة املســبقة عــى غيــاب الطالــب مــن قبــل أســتاذ
املــادة ومديــر الفــرع.

الشهادات ومتطلباتها

مينح معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى حال ًيا الشهادات التالية:
•
•
•
•
•
•
•

•الشهادة العليا :وتعطى للطالب بعد تجاوزه بنجاح امتحان اآللة املحدد من قبل املعهد لربنامج
الدبلوم املتخصص والخاص بهذه الشهادة ،ويكون ذلك يف ٍ
عرض موسيقي مفتوح للجمهور( .للتقدم
حاصل عىل الشهادة املتوسطة).
ً
للشهادة العليا عىل الطالب أن يكون
•الشهادة املتوسطة :وتعطى للطالب بعد تجاوزه بنجاح املستوى الثامن يف اآللة ،إضافة ملجموعة
متطلبات هذه الشهادة والخاصة بتخصصه من املساقات األخرى.
•الشهادة األساسية :وتعطى للطالب بعد تجاوزه بنجاح املستوى الرابع يف اآللة ،إضافة ملجموعة
متطلبات هذه الشهادة والخاصة بتخصصه من املساقات األخرى.
•شهادة اآللة :وتعطى للطالب بعد تجاوزه بنجاح امتحان كل مستوى من املستويات التسعة باآللة
املوسيقية.
•شهادة البستان :وتعطى للطالب الذي اشرتك بنجاح يف برنامج بستان الرباعم ،أو بستان الزهور.
•كشف عالمات سنوي :يعطى الطالب كشف عالمات سنوي يف كل املساقات التي سجل لها يف
نهاية العام الدرايس.
• كشف عالمات عام :يعطى الطالب كشف عالمات عام عن كل ما تعلمه منذ التحاقه باملعهد،
-وذلك بعد طلب خطّي منه ،-ومقابل رسم قدره ( )100شيكل.

متطلبات الشهادة األساسية

1.1عالمة النجاح (تقدير مقبول فام فوق) يف املستوى الرابع يف اآللة.
2.2عالمــة النجــاح يف املســتوى الثــاين يف أحــد مســاقات العــزف الجامعــي (ليــس إلزاميًــا لطــاب
«البيانــو» ،و»الغيتــار» ،والصــوت).
3.3تذوق موسيقى «البيانو» (( )1إلزامي لطالب «البيانو»).
4.4مقام عريب ( ،)1وهو (إلزامي لطالب قسم املوسيقى العربية).
5.5إيقاع جامعي (.)1
6.6جوقة (.)2
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7.7املستوى الثاين يف مادة القراءة املوسيقية وتدريب السمع.
8.8حضــور ثالثــة عــروض موســيقية معتمــدة مــن املعهــد خــال تحضــره ملســتوى اآللــة الرابــع،
وتقديــم تقريــر عــن ذلــك.

متطلبات الشهادة املتوسطة

1.1الحصول عىل شهادة املرحلة األساسية.
2.2عالمة النجاح (تقدير مقبول فام فوق) يف املستوى الثامن يف اآللة.
3.3عالمة النجاح (تقدير مقبول فام فوق) يف املستوى الخامس يف القراءة املوسيقية ،وتدريب السمع.
4.4النجاح يف املستوى الرابع يف أحد مساقات العزف الجامعي (ليس إلزام ًيا لطالب «البيانو»،
و»الغيتار» ،والصوت).
5.5جوقة (.)4
6.6مقدمة يف تاريخ املوسيقى الكالسيكية.
7.7مقدمة يف تاريخ املوسيقى العربية (إلزامي فقط لطلبة قسم املوسيقى العربية).
8.8تذوق موسيقى «البيانو» (( )2إلزامي فقط لطلبة «البيانو»).
9.9مقدمة يف املوسيقى العربية (إلزامي لطلبة اآلالت الغربية).
1010مقدمة يف «الهارموين» (إلزامي لطلبة اآلالت الغربية).
1111موسيقى صالة (( )2(+)1إلزامي لطلبة «البيانو»« ،الغيتار» ،والصوت).
1212املقام العريب (( )2إلزامي لطلبة قسم املوسيقى العربية).
1313حضور ثالثة عروض سنوية خالل فرتة الدراسية يف املرحلة املتوسطة ،وتقديم تقارير مكتوبة عن
ذلك.

الحذف واإلضافة واالنسحاب

1.1يستطيع الطالب حذف وإضافة مساقات بعد بدء السنة الدراسية بشهر كامل كحد أقىص( .بعد
تقديم طلب خطي ،وموافقة املرشد).
2.2يف حال حذف مساق حتى التاريخ املسموح به ال يظهر املساق أو عالمته يف كشف العالمات.
3.3يف حال انسحاب الطالب من املساق بعد التاريخ النهايئ للحذف واالضافة ،وحتى تاريخ ()12/1
يحصل عىل تقدير انسحاب(.)W
4.4يف حال انسحاب الطالب من املساق بعد تاريخ ( )12/1يرسب يف املادة ويحصل عىل تقدير راسب
(.)F
5.5عىل الطالب تقديم طلب انسحاب خطي حتى يكون انسحابه رسم ًيا.
6.6يف حال توقف الطالب عن حضور حصة مساق ما ،ومل يقم بإنسحاب رسمي يحصل عىل تقدير
رسوب (.)F
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رسوم التعليم

النظام العام

1.1تكون رسوم التعليم السنوية كالتايل:
الرقم الربنامج
 1بستان املوسيقى
 2برنامج الهواة
 3الربنامج النظامي للمستوى التحضريي واألول (ضمن نظام التعليم الجامعي)
 4الربنامج النظامي للمستوى التحضريي وحتى الثالث (ضمن نظام التعليم الفردي)
 5الربنامج النظامي للمستوى الرابع وحتى السادس
 6الربنامج النظامي للمستويني السابع والثامن
 7برنامج الدبلوم املتخصص
 8برنامج النشاط املوسيقى
 9الفصل الصيفي

الرسوم
 1800شيقل
 2900شيقل
 3000شيقل
 4350شيقل
 5200شيقل
 5600شيقل
 5600شيقل
يحدد حسب الربنامج
يحدد يف حينه

2.2عىل الطلبة القدامى دفع رسوم تسجيل مبا يعادل ( )10%من قيمة رسوم التعليم السنوية ،مرفقاً بطلب
إعادة االلتحاق باملعهد؛ من أجل حجز مقاعدهم التعليمية ،وتخصم رسوم التسجيل من رسوم التعليم
السنوية ،وال تكون مسرتدة يف حال انسحاب الطالب قبل بدء العام الدرايس؛ أو خرس مقعده يف املعهد
بسبب عدم تسديد الدفعة األوىل من رسوم التعليم حسب التاريخ املحدد يف البند الثاين أدناه .أ ّما يف حال
عدم قبول املعهد لطلب إعادة االلتحاق ،يتم إعادة رسوم التسجيل للطالب.
3.3تدفع رسوم التعليم السنوية عىل دفعتني متساويتني ،األوىل :يف موعد أقصاه  10متوز 2019م ،والثانية :عن
طريق (شيك) مؤ ّجل لتاريخ  10ترشين ثاين - 2019كحد أقىص -لكل الطلبة.
4.4ميكن تقديم طلب خطّي ملدير الفرع يف حال حاجة الطالب لتقسيط رسوم التعليم ألكرث من دفعتني،
وبحيث ال يتجاوز التقسيط خمس دفعات تسدد عن طريق (شيكات) مؤجلة ال يتجاوز تاريخ آخرها نهاية
كانون أول 2019م.
5.5ال يستلم أي طالب جديد أو قديم برنامجه الدرايس دون تسديد كامل رسوم التعليم نقدًا أو (بالشيكات)
املؤجلة.

رسوم الطلبات

1.1يدفع الطالب الجديد ( )100شيقل كرسوم طلب التحاق غري مسرتدة ،وذلك لكافة الربامج.
2.2يف حال عدم قيام الطالب القديم بإعادة التسجيل للسنة الجديدة حتى تاريخ  4/15يفقد مقعده يف
املعهد ،ولكن ميكنه إعادة االلتحاق عن طريق تقديم طلب تسجيل جديد ،ويرتتب عليه دفع رسوم طلب
جديد.

يف حال االنسحاب

1.1يف حال حذف املساقات النظرية والجامعية ال تنقص رسوم التعليم السنوية للطالب.
2.2يف حال إضافة املساقات النظرية والجامعية ال تزيد رسوم التعليم السنوية للطالب.
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3.3يف حال انسحاب الطالب من املعهد قبل بدء التدريس يسرتد كامل رسوم التعليم السنوية ناقص ()10%
من هذه الرسوم.
4.4يف حال انسحاب الطالب من املعهد بعد بدء التدريس ،وقبل مرور شهر عىل بدء التدريس يرتتب عليه
دفع ثلث رسوم التعليم السنوية.
5.5يف حال انسحاب الطالب من املعهد بعد مرور شهر أو أكرث عىل بدء التدريس يرتتب عليه دفع كامل
الرسوم السنوية.
6.6يف حال رغبة الطلبة التحويل من الربنامج النظامي اىل برنامج الهواة بعد بدء التدريس يرتتب عليه دفع
القسط ضمن الجدول التايل:
موعد التحويل
2019/9/30
2019/11/30
من 2019/12/1

قيمة الرسوم
رسوم الهواة  20%+من الفرق يف القسط ما بني الهواة والنظامي
رسوم الهواة  30%+من الفرق يف القسط ما بني بني الهواة والنظامي
كامل القسط النظامي

7.7يجوز تحويل الطالب من برنامج الهواة إىل الربنامج النظامي قبل مرور شهر عىل الدوام ،ويسدد كامل
قسط الربنامج النظامي ،وال يجوز التحويل من برنامج الهواة إىل الربنامج النظامي بعد مرور شهر.

نظام املنح واإلعفاءات

••املنح االقتصادية

يقدم املعهد من ًحا مالية يخصم من خاللها جز ًءا من /أو كل رسوم التعليم ،ويستطيع الطالب تقديم طلب خاص
بذلك عىل أن يقدم الطلب خالل مدة أقصاها 2019/4/15م للطلبة القدامى ،ومع طلب االلتحاق للطلبة الجدد،
وتنظر لجنة خاصة -من خارج إدارة املعهد -بطلبات املنح ،وتتخذ قراراتها بنا ًء عىل املعايري التالية:
1.1دخل األرسة ،ووضعها املايل العام.
2.2امليزانية املتوفرة للمنح يف املعهد.
3.3املستوى األكادميي للطالب ،والتزامه وتطوره املوسيقي (للطالب القدامى).
4.4عدد أفراد األرسة.
5.5عدد أفراد األرسة الذين يتعلمون يف املعهد.
6.6الربنامج املوسيقي للطالب (تعطى األولوية للربنامج النظامي).
7.7عمر الطالب (تعطى األولوية للطلبة صغار العمر).
8.8اآللة املوسيقية التي يتعلمها الطالب (يحدد املعهد األولويات بهذا الخصوص بشكل سنوي).

مالحظات هامة للمتقدمني بطلبات املنح االقتصادية

1.1عىل املتقدمني بطلبات املنح االقتصادية تعبئة النموذج الخاص بذلك بالكامل ،وتقديم األوراق التي تُثبت
عدم قدرتهم عىل دفع رسوم التعليم؛ ومنها :كشوفات الرواتب ،وكشوفات البنك لثالثة أشهر سابقة.
2.2ال يتم النظر بأي طلبات غري مكتملة أو ناقصة لألوراق الثبوتية.
3.3يحق للجنة املنح رفض أي طلب مقدم لها يف حال تم تقديم معلومات خاطئة.
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خصم األخوة واآللة الثانية

1.1يخصم املعهد ( )10%من قيمة القسط السنوي لكل أخ مسجل باملعهد وبشكل تلقايئ ،دون الحاجة
لتقديم طلبات املِنح.
2.2يف حال تعلم الطالب آلة موسيقية ثانية إضافة آللته األساسية؛ يحتسب قسط اآللة الثانية عىل النحو التايل:
.أيف حال كانت اآللة الثانية -بعد موافقة املرشف األكادميي -عبارة عن حصة آلة مدتها ( )30دقيقة
فقط ،فإنها تحتسب عىل أساس برنامج الهواة.
.بيف حال كانت اآللة الثانية -بعد موافقة املرشف األكادميي -عبارة عن حصة آلة اضافية ملواد نظرية
أو عملية وجامعية ذات عالقة باآللة االضافية ،يحتسب القسط عىل أساس القسط النظامي ،وينطبق
عليه الربنامج النظامي.
3.3يف حال حصول الطالب عىل منحة اقتصادية ،يعترب خصم األخوة جز ًءا من هذه املنحة ،وال يضاف عليها.
4.4ال يحق للطالب الذي يتعلم آلة ثانية التقدم للحصول عىل منحة اقتصادية.

••املنح االكادميية

يقدم املعهد منحاً أكادميية غري خاضعة لرشوط املنح االقتصادية ،وتكون عىل النحو اآليت:
1.1منحة (تشجيع آلة) :حيث يعرض املعهد يف بعض الحاالت منحاً كامل ًة أو جزئي ًة للتعلم عىل آلة محددة،
وذلك كجزء من خطته االسرتاتيجية والتكاملية لتشجيع آلة معينة .وعىل الطالب االستفسار من فرعه عن
أي آلة.
توفر هذه املنحة ،وعىل ّ
2.2منحة (وقت إضايف) :يقدم املعهد يف بعض الحاالت وقتًا إضاف ًيا يف الحصة الفردية األسبوعية للطالب -يف
حال ارتأى بأن هذا الوقت قد يسهم بتطور الطالب بشكل أفضل ،-وتُخصص هذه املنح للطلبة املثابرين
بالتدريب البيتي ،والذين ال يستطيعون دفع الرسوم املرتتبة عىل الوقت اإلضايف ،وتعطى هذه املنحة بطلب
من األستاذ واملرشف األكادميي مبوافقة مدير عام املعهد.
3.3منحة (وقت إضايف محدود املدة) :يقدم املعهد يف بعض الحاالت وقتًا إضافيًا يف الحصة األسبوعية للطالب،
أو حصة أسبوعية إضافية -يف حال ارتأى املعهد أن هذا الوقت قد يسهم بتطور الطالب بشكل أفضل -ويتم
ذلك حسب إمكانات الوقت املتاح لألستاذ خالل العام الدرايس ،وتكون هذه املنحة محددة املدة ،وتعطى
من قبل مدير الفرع.
4.4منحة (تف ّوق) :يقدم املعهد يف بعض الحاالت منح ًة أكادميي ًة كامل ًة أو جزئي ًة تعطى سنويا للطلبة املتفوقني،
وتقدم هذه املنحة حسب اإلمكانات االكادميية واملالية للمعهد ،وتعطى من قبل مدير الفرع مبوافقة
املدير العام.

نظام تعويض الدروس

1.1يف حال غياب املعلم عن حصة فردية يلتزم املعهد بتعويض الحصة للطالب.
2.2يف بعض الحاالت تلغى الحصة األسبوعية للطالب بسبب أنشطة مركزية يف املعهد ،وتكون هذه األنشطة
جز ًءا من األجندة (الروزنامة) األكادميية للمعهد ،ويُبلّغ الطالب عنها مسبقًا .ويف مثل هذه األنشطة ال يتم
درسا.
تعويض الدروس إال يف حالة عدم استيفاء الطالب للحد األدىن للدروس السنوية وهي (ً )30
3.3يف حال غياب الطالب عن الحصة؛ ال يتم تعويضه عنها.
4.4يف حال غياب الطالب عن حصصه الفردية أكرث من أسبوعني متتاليني بسبب املرض؛ يتم تقديم طلب خاص
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ملدير الفرع مد ّع ًم بالتقارير الطبية؛ وذلك إلجراء الرتتيبات الالزمة للتعويض.
5.5يجب عىل الطالب التبليغ عن أي غياب كان ،وألي سبب ،قبل موعد الحصة وذلك احرتا ًما ألستاذه.
6.6يستطيع املعهد يف حال الغياب االضطراري ألحد األساتذة أن يطلب من أستاذ آخر أخذ مكان املعلم
الغائب ،أو تعويض الطالب أو الصف يف وقت آخر.
7.7ال يتم تعويض الطالب عن الحصص الجامعية والجوقات والفرق التي تغيب عنها بأي حال من األحوال.

نظام توقيف التعليم أو الفصل

يتخذ املعهد إجرا ًء بتوقيف الطالب عن التعليم يف مساق ما أو يف كل املساقات لألسباب التالية:
1.1يف حال التغيب عن املساق أكرث من خمس مرات يف السنة.
2.2يف حال عدم اإلخبار عن الغياب ثالث مرات يف السنة.
3.3يف حال عدم دفع رسوم التعليم يف األوقات التي يحددها املعهد لذلك.
4.4يف حال قيام الطالب بترصفات سلوكية ت ُيسء للمعهد.
5.5يف حال عدم التدرب أو عدم التقدم املوسيقي ،وذلك بعد التنبيه وإعطاء فرصة.
6.6ال يتم إعادة أي جزء من القسط املدفوع يف حال توقيف أي طالب عن التعليم.
7.7ميكن إعادة التحاق الطالب باملعهد بعد حل أسباب التوقيف ،وموافقة املجلس اإلداري للمعهد.

مواعيد مهمة

التاريخ
2019/4/15-2019/3/15
2019/4/30-2019/4/1
2019/4/15
2019/4/30
2019/5/25-2019/5/2
2019/5/25
2019/5/31
2019/6/15
2019/6/15
2019/7/5
2019/7/20
2019/9/1
2019/10/3
2019/11/10
2019/12/1

اإلجراء
فتح باب تقديم طلبات إعادة االلتحاق واملنح للطلبة القدامى
فتح باب تقديم طلبات االلتحاق واملنح للطلبة الجدد
آخر موعد لدفع رسوم التسجيل للطلبة القدامى مببلغ  10%من القسط
إعالن قامئة قبول الطلبة القدامى
اختبارات القبول للطلبة الجدد
انعقاد لجان املنح وإصدار القرارات
إعالن نتائج املنح
إعالن قامئة قبول الطلبة الجدد
إعادة فتح باب االلتحاق للمقاعد املتوفرة فقط
املوعد األخري لدفع  50%من رسوم التعليم لكل الطلبة
اإلعالن عن الربنامج الدرايس والبدء بتوزيع الربامج عىل الطلبة
بدء التدريس
املوعد األخري للحذف واالضافة
املوعد األخري لدفع الدفعة االخرية من رسوم التعليم لكل الطلبة
املوعد األخري لالنسحاب من املساقات بعالمة ()W
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اإلدارة العامة

القدس 11 :شارع الزهراء – القدس – فلسطني ،ص .ب66676 .
هاتف6271711 :
بريزيت :سكن الطالبات القديم
هاتف 022819155 :جوال0592900035 :
بريد الكرتوينinfo@ncm.birzeit.edu :
صفحة الكرتونيةhttp://ncm.birzeit.edu :

القدس

 11شارع الزهراء ،هاتف026263230 :

رام الله

شارع تونس ،املصيون ،هاتف022959070 :

غزة
بيت ساحور
بيت لحم

مبنى اإلسعاف ،شارع األبراج ،تل الهوى ،هاتف082628903 :
سوق الشعب ،هاتف022748704 :
(مدرسة تشايكوفسيك للموسيقى) مؤسسة الرئيس بوتني،
شارع الخليل ،هاتف022778606 :

نابلس

مبنى الجردانة ،طلعة الراهبات ،هاتف 092387773

الخليل

بيت الطفل الفلسطيني ،راس الجورة ،هاتف022224545 :

