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مقدمة عامة
معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى معهد تابع ملجلس أمناء جامعة بريزيت .يقدم املعهد برنامجه
التعليمي يف فرتة ما بعد الظهر ،أي بعد انتهاء الدوام املدريس ،حيث أن العدد األكرب من طلبة املعهد
هم طلبة مدارس .كام يفتح املعهد أبوابه للطلبة من سن  5سنوات فام فوق .يعتمد املعهد نظام السنة
األكادميية حيث يبدأ التدريس يف شهر أيلول وينتهي يف شهر أيار ،إضافة لفصلني صيفيني يقدم فيهام
برنامجا تعليميا مكثفا وأنشطة أخرى.
يسعى املعهد دامئاً إىل تعميم املوسيقى عرب فتح فروع له يف عدة مدن ومحافظات فلسطينية ،ويفتخر
اليوم مبراكزه يف كل من القدس ورام الله وبيت لحم وبيت ساحور ونابلس وغزة والخليل .كام يرسل
املعهد أساتذته للتعليم يف العديد من املراكز واملؤسسات واملدارس يف املخيامت واملناطق املهمشة.
يرشف عىل املعهد مجلس مرشفني يتكون من مجموعة من املوسيقيني والرتبويني واألشخاص املهتمني
بالحياة املوسيقية والثقافية يف الوطن .للمعهد إدارة عامة مقرها يف القدس وبريزيت ،مهمتها متابعة
ومساندة سري عمل الفروع وتنفيذ الخطط املقررة من مجلس املرشفني ووضع الربامج األكادميية واألنظمة
اإلدارية من خالل املجلسني األكادميي واإلداري للمعهد.
لكل فرع من فروع املعهد إدارته الخاصة به ،يقودها مدير الفرع ،ويكون مسؤوال عن سري العمل يف
فرعه ،يسانده مرشف أكادميي وطاقم إداري .وترشف هذه اإلدارة عىل السري اليومي لربنامج كل فرع،
وتتابع التطور األكادميي لطالبها ،وتنفذ عددا ً من األنشطة املوسيقية كل حسب منطقته.
لقد وضع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى برنامجا دراسياً لطالبه بحيث يوفر لهم املهارة واملعرفة
املوسيقية العامة عىل أسس علمية ومبستوى عاملي .وقد جرى إعداد الربنامج الدرايس بشكل يعطي
الطالب معرفة موسيقية عامة بالحضارتني املوسيقيتني العربية والغربية ،وبحيث يتخرج الطالب من
املعهد بأفق واسع ومهارات كافية تؤهله ليك يكون موسيقيا مامرسا ،أو تؤهله لتكملة تعليمه الجامعي
يف التخصص املوسيقي الذي يرغب به.
لقد تم تطوير األنظمة األكادميية واإلدارية يف املعهد ليك تعطي أفضل النتائج األكادميية من ناحية،
وأكرب ليونة ممكنة من ناحية ثانية .ومل يغب عن بال املعهد أنه يقدم برنامجه لفئات مختلفة من
الطلبة صغارا وكبارا .فمنهم من يأتون ليصبحوا موسيقيني محرتفني تصبح املوسيقى الجزء األسايس يف
حياتهم ،ومنهم من يأتون من أجل الحصول عىل التكامل الرتبوي يف نشأتهم ،يف حني يأيت آخرون للمعهد
لالستمتاع بالعزف عىل آلة موسيقية أو باملشاركة بنشاط موسيقي فحسب .واملعهد الوطني للموسيقى
يعمل عىل تلبية كل هذه االحتياجات املختلفة.
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الربنامج األكادميي
يقدم املعهد عدة برامج ومسارات موسيقية كالتايل:
.أبستان املوسيقى :وهو برنامج لألطفال بعمر  6 – 5سنوات ،وينقسم اىل قسمني :األول هو بستان
الرباعم وهو مخصص لطلبة التمهيدي ،والثاين هو بستان الزهور مخصص لطلبة الصف األول يف
املدارس .ويتعلم األطفال املوسيقى من خالل أساليب موسيقية خاصة بعمرهم باستعامل مدارس
الرتبية املوسيقية أمثال «أورف» و»كوداي» و»دلكروز» ،حيث يلتقي الطلبة يف درس جامعي مرتني
يف األسبوع .ال يتعلم الطالب يف بستان املوسيقى آلة موسيقية فردية محددة ،ولكنه يتعرف عىل
كل اآلالت املوسيقية التي يعلمها املعهد والتي تناسب عمره ،من خالل استعراض حي من قبل
أساتذة هذه اآلالت املوسيقية ،وبالتايل يساعده املعهد عىل اختيار آلته املفضلة يف السنة التالية
لربنامج بستان الزهور.
.بالنشاط املوسيقي :ويستطيع الطالب من خالله االشرتاك يف أنشطة موسيقية سنوية يقدمها املعهد،
كجوقات الغناء أو فرق اإليقاع ،أو غريها من األنشطة التي ال تخضع لربنامج أكادميي متخصص.
وتكون هذه األنشطة ذات طابع جامعي.
.تبرنامج الهواة :وهو للطلبة الراغبني بالتعلم عىل آلة موسيقية فقط ،دون الدخول بربنامج موسيقي
عام ،مع إمكانية التحاق الطلبة يف هذا القسم ببعض املساقات الجامعية التي ال متطلبات مسبقة
لها .ال يخضع الطلبة يف هذا الربنامج لالمتحانات العملية ،وال يحصلون بالتايل عىل الشهادات.
.ثالربنامج النظامي :وهو الربنامج األكرب يف املعهد .وهو مخصص للطلبة الراغبني بربنامج موسيقي
متكامل حيث يتعلم الطالب العزف عىل آلة موسيقية باإلضافة للمواد النظرية وتدريب السمع
والعزف الجامعي والجوقات...الخ .وقد أعد هذا الربنامج بشكل يعطي للطالب مهارات موسيقية
عامة ،سواء كان يتعلم آلة عربية أو غربية ،إذ هناك متطلبات عامة لجميع طلبة هذا الربنامج
تشمل املوسيقى العربية والغربية ،إضافة ملواد تخصص الطالب نفسها .يعتمد الربنامج النظامي
عىل نظام تقييم من تسع مستويات ،تتكون من مستوى تحضريي ومثان مستويات أخرى يتوقع أن
ينجزها الطالب خالل فرتة  12 – 6سنة ،بحيث يتقدم الطالب المتحانات يف العزف واملواد النظرية،
ويحصل عىل الشهادات .يحصل الطالب يف الربنامج النظامي عىل شهادتني مرحليتني منفصلتني،
األوىل ،وهي الشهادة األساسية ،ويحصل عليها بعد تجاوزه بنجاح املستوى الرابع يف العزف ،إضافة
ملجموعة من املتطلبات األخرى سريد ذكرها الحقا .والثانية ،وهي الشهادة املتوسطة ،ويحصل
عليها بعد تجاوزه املستوى الثامن يف العزف ،باإلضافة أيضا ملجموعة من املتطلبات األخرى.
.جبرنامج الدبلوم املتخصص :وهو برنامج مخصص للطلبة الحاصلني عىل الشهادة املتوسطة يف املعهد
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والذين يرغبون بتكملة تعليمهم ملستويات أعىل ،إما لتحضريهم للعمل أو لتكملة تحصيلهم
العلمي يف الجامعات العاملية .يعتمد هذا الربنامج عىل العزف وعىل تعلم أساليب التعليم من
خالل متابعة موجهة لحصص أساتذة املعهد .يحصل الطلبة امللتحقني بهذا الربنامج لدى انهائه
بنجاح عىل الشهادة العليا يف املعهد ،ويكون ذلك عرب عرض موسيقي مفتوح للجمهور.
.حبرنامج البكالوريوس :يقدم هذا الربنامج يف جامعة بريزيت بالتعاون مع املعهد ،وهو متخصص
حاليا يف أداء املوسيقى العربية .لاللتحاق بهذا الربنامج عىل الطالب تقديم الطلبات مبارشة
للجامعة .يتعلم الطلبة يف هذا الربنامج إضافة للمواد املوسيقية األدائية والنظرية كافة مساقات
البكالوريوس من متطلبات الجامعة والكلية .يخضع الطالب املتقدم لهذا الربنامج المتحان قبول
موسيقي .يستفيد الطالب الحاصل عىل شهادة املعهد املتوسطة أو العليا بحيث يعفى من بعض
املساقات الجامعية .يحصل الطالب امللتحق بهذا الربنامج حاليا عىل شهادة البكالوريوس تخصص
أداء املوسيقى العربية.

اإلرشاد ورشوط القبول
يحق لكل من بلغ من العمر  5سنوات فأكرث أن يتقدم بطلب لاللتحاق باملعهد .ال يوجد سقف أعىل
لعمر الطالب يف املعهد .يتم قبول الطالب بنا ًء عىل األمور التالية:
.أتيجة فحص القدرات الطبيعية للطالب من قبل املرشف األكادميي أو مرشد اآللة قبل بدء السنة
الدراسية.
.باألماكن املتوفرة لآللة املتقدم لها الطالب.
.ترغبة الطالب بآلة بديلة يف حالة عدم توفر الطلب األول.
.ثإن كان الطالب قد تقدم للربنامج النظامي أو لربنامج الهواه ،حيث تعطى األولوية للمتقدمني
للربنامج النظامي عادة.
.جعمر الطالب حيث تعطى األولوية لألعامر األصغر عىل أن يتالءم العمر والحجم مع طبيعة اآللة
املوسيقية املطلوبة.
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إرشاد الطلبة الجدد
عىل كل طالب جديد مقابلة مرشد اآللة أو املرشف األكادميي ،حيث يتم يف هذه املقابلة تحديد القدرة
املوسيقية الطبيعية لدى الطالب ،ومالءمته الجسمية والنفسية لآللة املوسيقية املطلوبة.

إرشاد الطلبة القدامى
يخصص لكل طلب يف املعهد مرشد يكون إما املرشف األكادميي أو أستاذ الطالب ،بحيث يرشد الطالب
حول برنامجه الدرايس العام ،ويرسم معه مسار تعلمه ،وينصحه باملساقات التي عليه اختيارها يف كل
سنة .وعىل الطالب الرجوع ملرشده عند حذفه أو إضافته مساقات ،أو عند أي تعديل يريد أن يجريه
يف برنامجه الدرايس.
مالحظة :عىل الطالب القديم تعبئة منوذج إعادة التسجيل لدى املرشف األكادميي يف نهاية العام الدرايس،
وحسب التاريخ املحدد ادناه .يحق ملدير الفرع عدم إعادة تسجيل الطالب ألسباب أكادميية أو سلوكية.

نظام املساقات
1.1يعتمد املعهد يف برنامجه النظامي عىل نظام املساقات ،حيث تحدد املساقات التي عىل الطالب
إنجازها من أجل الحصول عىل الشهادات ،ويسجل الطالب بالتايل لهذه املساقات يف كل عام حسب
برنامج درايس عام يحدده بالتشاور مع مرشده.
2.2تعترب اآللة املوسيقية التخصص الرئييس يف الربنامج النظامي ،وعىل الطالب التسجيل لها باألساس.
وتعترب مساقات القراءة املوسيقية والنظريات املواد التي عىل أساسها يحدد إن كان الطالب نظاميا
أو هاويا .ففي حال عدم التسجيل لهذه املواد يعترب الطالب هاويا.
3.3يستطيع الطالب الهاوي أن يسجل لبعض املساقات الجامعية يف املعهد بعد أخذ موافقة أستاذ
املادة واملرشف األكادميي ،عىل أال يتعارض ذلك مع نظام متطلبات املساقات.
4.4قبول الطالب بالربنامج النظامي مرشوط مبوافقة املرشف األكادميي.
5.5عىل الطالب النظامي الذي عمره سبع سنوات أو أكرث ،أو هو يف الصف الثاين املدريس عىل األقل،
أن يسجل ملادة القراءة املوسيقية ليك يعترب نظاميا.
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املساقات وأرقامها:
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

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

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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162
562
531-131
532
433
833
634
734
541
742
381
681
251
451
651
851
771
871

مدة الحصص وعدد اللقاءات

1.الحد األدىن ملدة الحصص الفردية للطالب النظامي  30دقيقة والحد األعىل  60دقيقة ويعتمد األمر
عىل مستوى الطالب.
2.مدة الحصة الفردية للطالب امللتحق بربنامج الهواة  30دقيقة.
3.مدة الحصة الجامعية يف العزف أو النظريات لكل املستويات  55دقيقة.
4.مدة الحصة الجامعية يف برنامج بستان املوسيقى  55دقيقة.

مالحظات هامة

1.1يقدم املعهد كخيار برنامج تعليم اآللة املوسيقية ضمن إطار جامعي ،حيث يكون بالحصة الواحدة
طالبان أو أكرث .يتم تحديد مدة الحصة الجامعية وعدد مرات انعقادها يف األسبوع بناء عىل عدد
الطلبة يف املجموعة الواحدة.
2.2تحدد مدة حصة اآللة الفردية للطالب النظامي ،ضمن برنامج التعليم النظامي الفردي ،بناء عىل
املستوى ،حيث تكون  30دقيقة للمستوى التحضريي وحتى الثالث ،و 45دقيقة للمستوى الرابع
حتى السادس ،و 60دقيقة للمستوى السابع والثامن.
3.3يف بعض الحاالت ميكن أن تزيد مدة الحصة الفردية للطالب عن النظام آنف الذكر يف البند 2
وذلك حسب حاجة الطالب وتطوره األكادميي .تكون هذه الزيادة باالتفاق ما بني األستاذ والطالب
واملرشف األكادميي عىل أن يعتمدها مدير الفرع .يف هذه الحالة يخضع الطالب لرسوم تعليمية
إضافية حسب نظام األقساط أدناه.
4.4يف بعض الحاالت ميكن أن تحدد حصتان لآللة يف األسبوع ،واحدة فردية والثانية جامعية.
5.5كام ميكن أن تقسم الحصة األسبوعية اىل حصتني ،وخاصة مع الصغار بالعمر.
6.6تتضمن السنة الدراسية  30أسبوعا تعليميا ،ومبا أن اإلجازات تأيت يف أيام معينة باألسبوع ،فيمكن
أن يحصل الطالب عىل ما معدله  32 – 30لقاء ،وذلك حسب اليوم الذي تكون فية حصة الطالب
يف املعهد.
7.7كام يضاف اىل السنة الدراسية فصالن صيفيان مكثفان يتكون كل واحد منهام ملدة ثالثة أسابيع
تدريسية.

نظام االمتحانات
•يف اآللة 

يعقد املعهد امتحانات اآللة ثالث مرات يف السنة ،وتكون يف كانون األول وأيار ومتوز من كل عام.
وبالتايل فإن الطالب يقدم امتحانه يف اآللة عندما يكون جاهزا لذلك ،ويف فرتة زمنية ال تزيد عن سنتني
اكادمييتني.
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•يف القراءة املوسيقية وتدريب السمع واملواد النظرية األخرى

تعتمد عالمة هذه املواد عىل مجموعة من االختبارات واالمتحانات خالل الحصص األسبوعية يف السنة
الدراسية ،باإلضافة المتحان عام يف نهاية العام الدرايس ،حيث تكّون مجموع نتائج هذه االختبارات
واالمتحانات العالمة النهائية للطالب يف آخر العام.

•يف العزف الجامعي والجوقات

تق ّدر هذه املساقات بعالمة ناجح أو راسب فقط  Pأو  Fوهذا يعتمد عىل نتيجة االمتحان النهايئ
وتقدير األستاذ الستيعاب الطالب للربنامج الدرايس ،وحضور الطالب للحصص ومشاركته الفعالة وقدراته
الفنية والتعلمية.

قوانني عامة لالمتحانات 
1.1يعترب الطالب املتغيب عن أكرث من خمس خصص يف املواد النظرية والعزف الجامعي راسبا يف
هذه املادة.
2.2يحق للطالب أخذ املادة التي رسب فيها مرة أخرى ،وعليه أن ينجح بها يف املرة الثانية وإال فال
يستطيع االستمرار يف املعهد كطالب نظامي.
3.3يف حال تغيب الطالب عن امتحان اآللة يحصل عىل عالمة رسوب ( ،)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 .يف هذه الحالة يحصل الطالب عىل
عالمة االنسحاب ( .)Wيف حال عدم موافقة املرشف األكادميي عىل االنسحاب فيحصل الطالب
عىل عالمة الرسوب (.)F
5.5ميكن للطالب الذي تغيب 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 تعدل عالمة الرسوب لعالمة انسحاب.
6.6ال يسمح بتقديم امتحان املستوى السادس باآللة وما فوق 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 يسمح 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 فتجاوز املستويات بحاجة لقرار خاص من املجلس
األكادميي.
9.9ميكن للطالب الجديد تقديم امتحان مستوى يف مادة القراءة املوسيقية يف بداية العام الدرايس.
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يف حال نجاحه يتم تصنيفه يف املستوى الذي يليه ،ويقوم املعهد برتتيب مثل هذه االمتحانات يف
بداية شهر أيلول من كل سنة.
1010ال تعوض االمتحانات النظرية دون املوافقة املسبقة عىل غياب الطالب من قبل أستاذ املادة
ومدير الفرع.

الشهادات ومتطلباتها

يعطي معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى حاليا الشهادات التالية:

الشــهادة العليــا :وتعطــى للطالــب بعــد تجــاوزه بنجــاح امتحــان اآللــة املحــدد مــن قبــل املعهــد
والخــاص بهــذه الشــهادة ،ويكــون ذلــك يف عــرض موســيقي مفتــوح للجمهــور .للتقــدم للشــهادة العليــا
عــى الطالــب أن يكــون حاصــا عــى الشــهادة املتوســطة.
الشــهادة املتوســطة :وتعطــى للطالــب بعــد تجــاوزه بنجــاح املســتوى الثامــن يف اآللــة إضافــة ملجموعة
متطلبــات هــذه الشــهادة والخاصــة بقســمه مــن املســاقات األخرى.
الشــهادة األساســية :وتعطــى للطالــب بعــد تجــاوزه بنجــاح املســتوى الرابــع يف اآللــة إضافــة ملجموعــة
متطلبــات هــذه الشــهادة والخاصــة بقســمه مــن املســاقات األخــرى.
شــهادة اآللــة :وتعطــى للطالــب بعــد تجــاوزه بنجــاح امتحــان كل مســتوى مــن املســتويات التســعة
باآللــة املوســيقية.
شهادة البستان :وتعطى للطالب الذي اشرتك بنجاح يف برنامج بستان الرباعم أو بستان الزهور.
كشــف عالمــات ســنوي :يعطــى الطالــب كشــف عالمــات ســنوي يف كل املســاقات التــي ســجل لهــا يف
نهايــة العــام الــدرايس.
كشــف عالمــات عــام :يعطــى الطالــب كشــف عالمــات عــام عــن كل مــا تعلمــه منــذ التحاقــه باملعهد،
وذلــك بعــد طلــب خطــي منــه ،ومقابــل رســوم محددة.

متطلبات الشهادة األساسية

1.1عالمة النجاح (تقدير مقبول) فام فوق يف املستوى الرابع يف اآللة.
2.2عالمة النجاح يف املستوى الثاين يف أحد مساقات العزف الجامعي (ليس إلزاميا لطالب البيانو،
والغيتار ،والصوت).
3.3تذوق موسيقى البيانو ( 1إلزامي لطالب البيانو).
4.4مقام عريب ( 1إلزامي لطالب قسم املوسيقى العربية).
5.5إيقاع جامعي .1
6.6جوقة .2
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7.7املستوى الثاين يف مادة القراءة املوسيقية وتدريب السمع.
8.8حضور ثالثة عروض موسيقية معتمدة من املعهد خالل تحضريه ملستوى اآللة الرابع ،وتقديم
تقرير عن ذلك.

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 إلزاميا لطالب البيانو ،والغيتار،
والصوت).
5.5جوقة .4
6.6مقدمة لتاريخ املوسيقى الكالسيكية.
7.7مقدمة لتاريخ 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.
وبعد موافقة مرشده.
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 بدء العام الدرايس وحتى تاريخ  21/1يحصل عىل
تقدير ( Wانسحاب).
4.4يف حال انسحاب الطالب من املساق بعد تاريخ  21/1يرسب يف املادة ويحصل عىل تقدير .F
5.5عىل الطالب تقديم طلب انسحاب خطي حتي يكون انسحابه رسميا.
6.6يف حال توقف الطالب عن حضور حصة مساق ما ومل يقم بإنسحاب رسمي يحصل عىل عالمة
( Fرسوب).
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رسوم التعليم

النظام العام

1.1تكون رسوم التعليم السنوية كالتايل:
 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

 1800شيقل
 2900شيقل
 3000شيقل
 4350شيقل

 5200شيقل
 5600شيقل
 5600شيقل
يحدد حسب
الربنامج
يحدد يف حينه
 9الفصل الصيفي
2.2تدفع رسوم التعليم السنوية عىل دفعتني متساويتني ،األوىل يف موعد أقصاه  10متوز للطلبة
القدامى ،و 20متوز للطلبة الجدد ،والثانية عن طريق شيك مؤ ّجل لتاريخ  10ترشين ثاين كحد
أقىص لكل الطلبة.
3.3ميكن تقديم طلب خطي ملدير الفرع يف حال حاجة الطالب لتقسيط رسوم التعليم ألكرث من
دفعتني ،وبحيث ال يتجاوز التقسيط خمسة دفعات تسدد عن طريق شيكات مؤجلة ال يتجاوز
تاريخ آخرها نهاية كانون أول .2018
4.4ال يستلم أي طالب جديد أو قديم برنامجه الدرايس دون تسديد كامل رسوم التعليم نقدا 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  5/14يفقد مقعده
يف املعهد ،ولكن ميكنه إعادة االلتحاق عن طريق تقديم طلب تسجيل جديد ،ويرتتب عليه دفع
رسوم طلب جديد.
3.3تعترب الدفعة األوىل من رسوم التعليم مبثابة تثبيت تسجيل الطالب يف املعهد.
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يف حال االنسحاب

1.1يف حال الحذف للمساقات النظرية والجامعية ال تنقص رسوم التعليم السنوية للطالب.
2.2يف حال إضافة املساقات النظرية والجامعية ال تزيد رسوم التعليم السنوية للطالب.
3.3يف حال انسحاب الطالب من املعهد قبل بدء التدريس يسرتد كامل رسوم التعليم السنوية ناقص
 %10من 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.

نظام املنح واإلعفاءات

املنح االقتصادية :

يقدم املعهد منحا مالية ،يخصم من خاللها جزءا من أو كل رسوم التعليم ،وبحيث يستطيع الطالب
املحتاج تقديم طلب خاص بذلك عىل أن يقدم الطلب خالل مدة أقصاها .5/29
تنظر لجنة خاصة ،ومن خارج إدارة املعهد ،بطلبات املنح ،وتتخذ قراراتها بناء عىل مجمل البنود 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.

مالحظات هامة للمتقدمني بطلبات املنح االقتصادية:

1.1عىل املتقدمني بطلبات املنح االقتصادية تعبئة النموذج الخاص بذلك بالكامل وتقديم أوراق تثبت
عدم قدرتهم عىل دفع رسوم التعليم ومنها كشوفات الرواتب وكشوفات البنك لثالثة أشهر منرصمة.
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.

خصم األخوة واآللة الثانية

1.1يخصم املعهد  %10من قيمة القسط السنوي لكل أخ مسجل باملعهد وبشكل تلقايئ دون الحاجة
لتقديم طلبات منح.
2.2يف حال تعلم الطالب آلة موسيقية ثانية إضافة آللته األساسية ،يخصم املعهد  %10من قيمة رسوم
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اآللة الثانية التي يتعلمها الطالب .يشرتط عىل الراغب بتعلم آلة ثانية أخذ موافقة مدير الفرع
مسبقا.
3.3يف حال حصول الطالب عىل منحة اقتصادية ،يعترب خصم األخوة جزءا من هذه املنحة وال يضاف
عليها.
4.4ال يحق للطالب الذي يتعلم آلة ثانية التقدم للحصول عىل منحة اقتصادية.

املنح االكادميية:

يقدم املعهد منحا أكادميية غري خاضعة لرشوط املنح االقتصادية وتكون عىل النحو اآليت:
1.1منحة تشجيع آلة :حيث يعرض املعهد يف بعض الحاالت منحا كاملة أو جزئية للتعلم عىل آلة
محددة وذلك كجزء من خطته االسرتاتيجية والتكاملية لتشجيع آلة معينة .عىل الطالب سؤال
فرعه إن توفرت هذه املنحة يف فرعه وعىل أية آلة.
2.2منحة وقت إضايف :يقدم املعهد يف بعض الحاالت وقتا إضافيا يف الحصة الفردية األسبوعية للطالب
يف حال ارتأى أن هذا الوقت قد يساهم بتطور الطالب بشكل أفضل .تخصص هذه املنح للطلبة
املثابرين بالتدريب البيتي والذين ال يستطيعون دفع الرسوم املرتتبة عىل الوقت اإلضايف .تعطى
هذه املنحة بطلب من األستاذ واملرشف األكادميي مبوافقة مدير عام املعهد.
3.3منحة وقت إضايف محدودة املدة :يقدم املعهد يف بعض الحاالت وقتا إضافيا يف الحصة األسبوعية
للطالب ،أو حصة أسبوعية إضافية ،يف حال ارتأى املعهد أن هذا الوقت قد يساهم بتطور الطالب
بشكل أفضل ،ويف حال كان لألستاذ وقتا متاحا خالل العام الدرايس .تكون هذه املنحة محددة املدة
وتعطى من قبل مدير الفرع.
4.4منحة تفوق :يقدم املعهد يف بعض الحاالت منحة أكادميية كاملة أو جزئية تعطى سنويا للطلبة
املتفوقني .تقدم 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 .تكون هذه
األنشطة جزء من الرزنامة االكادميية للمعهد ويبلغ الطالب عنها مسبقا .يف مثل هذه األنشطة ال
يتم تعويض الدروس إال يف حالة عدم استيفاء الطالب للحد األدىن للدروس السنوية وهي  30درسا.
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 ملدير الفرع مدعام بالتقارير الطبية وذلك إلجراء الرتتيبات الالزمة للتعويض.
5.5يجب عىل الطالب التبليغ عن أي غياب كان ،وألي سبب ،قبل موعد الحصة وذلك احرتاما ألستاذه.
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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 تغيب 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 القيام بترصفات سلوكية تيسء للمعهد.
5.5يف حال عدم التدرب أو عدم التقدم املوسيقي وذلك بعد التنبيه وإعطاء فرصة.

•ال يتم إعادة أي جزء من القسط املدفوع يف حال توقيف أي طالب عن التعليم.
•ميكن إعادة التحاق الطالب باملعهد بعد حل أسباب التوقيف وموافقة املجلس اإلداري للمعهد.

مواعيد هامة
2018 /4 /10
2018 /5 /14
2018 /5 /15
2018 /5 /20
2018 /5 /29
2018 /5 /30
2018 /7 /3
2018 /7 /4
2018 /7 /11
2018 /7 /12
2018 /7 /20
2018 /7 /21
2018 /8 /10
2018 /9 /2
2018 /10 /2
2018 /12 /1

فتح باب تقديم طلبات االلتحاق واعادة االلتحاق واملنح للطلبة القدامى والجدد
إغالق باب تقديم طلبات إعادة االلتحاق واملنح للطلبة القدامى
البدء بإجراء اختبارات القبول للطلبة الجدد
إعالن قامئة قبول الطلبة القدامى
إغالق باب تقديم طلبات االلتحاق واملنح للطلبة الجدد
االنتهاء من اختبارات القبول للطلبة الجدد
انعقاد لجان املنح وإصدار القرارات
تبليغ الطلبة بنتائج املنح
املوعد األخري لدفع رسوم التعليم للطلبة القدامى
اإلعالن عن أسامء الطلبة الجدد املقبولني
املوعد األخري لدفع رسوم التعليم للطلبة الجدد
إعادة فتح باب االلتحاق للمقاعد املتوفرة
اإلعالن عن الربنامج الدرايس والبدء بتوزيع الربامج عىل الطلبة
بدء التدريس
املوعد األخري للحذف واالضافة
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 :

