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 ممخص البحث

 الدراسات الموسيقية بالمعاىد طمبةيمثل الغناء العربي أىمية خاصة لدى الشعوب العربية وعند إلتحاق 
 .والمؤسسات الموسيقية الخاصة بيذا الفن يكون لدييم رغبة قوية في تعمم الغناء

الحظ الباحث العشوائية التي تعتمد عمييا طرق تدريس مادة الغناء العربي في المعاىد والكميات 
التوصل إلى أسموب مقترح لتطوير أداء الطالب في تمك المادة األكاديمية الموسيقية ولذلك رأى ضرورة 

ليس فقط لموصول لمطالبإلى مرحمة التقميد ولكن لفتح آفاق جديدة يمكنو من خالليا اإلبداع في ىذا 
في مجال خبرتو الشخصية وذلك من منطمق المجال لذوي المواىب التي فقط تحتاج لمزيد من المعرفة 

من خالل حفالتو التي قدميا  الغناء العربي التراثي والكالسيكي تدريساًا في المؤسسات الموسيقية  وأداءًا 
. عمى مسارح دور األوبرا في مختمف البمدان العربية

 جزأينالبحث من يتكون 

  الدراسات السابقة والمفاىيم النظرية لمبحثنظريويشملاألولالجزء

عممي ويشمل األسموب المقدم من الباحث لرفع مستوى أداء الطالب في مادة الغناء العربي الجزء الثاني
عرضو عمى الخبراء من ذوي الخبرة  (عينة البحث)وذلك من خالل أجزاء من ثالثة أعمال 

 .والمتخصصين إلبداء الرأي في صالحيتو من خالل استمارة استطالع رأي

 .ويختتم البحث بالنتائج والتوصيات

 

 : (Keywords)مصطمحات البحث 

ممارسة في األداء تيدف إلى تحسين الصوت الصادر من اآللة  (: Vibrato ) اهتزاز الصوت فيبراتو
الوترية أو من الصوت الغنائي ، حيث يعمل المؤدي عمى إيجاد اىتزاز سريع بين النغمة التي يؤدييا 

 (2000معجم الموسيقا، )والنغمة األخفض منيا مباشرة دون تغيير فعل في النغمة المؤداة 

إضافة نغمات لمحن األساسي عمى شكل حميات وزخارف تختمف بحسب أداء وقدرات كل : الُعرب
 (الباحث  ). مطرب واحساسو بالمحن
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 مقدمة

الغناء العربي منظومة متكاممة من الكممات والمحن يترجميا الصوت القادر عمى توصيميا إلى المتمقي 
يجب أن تتوافر فيو مواصفات ، وبذلك يكون لمصوت المؤدي أىمية كبيرة ،لنقل حالة معينة من المشاعر

منيا النطق الواضح والتنفس الطبيعي الصحيح والقدرة عمى التعامل مع األعضاء الخاصة بإصدار 
 من األداء السميم لممقامات واالنتقاالت المقامية ،الصوت إلى جانب الخبرة والدراية الكافية بأصول الغناء

 واالنتقال من منطقة ، بما يحتوي عميو من قفزات أو تتابعات،المختمفة إلى جانب الميارة األدائية لمحن
.  باإلضافة إلى ميارات التصرف المحني التي تميز أدائو عن غيره،صوتية إلى أخرى 

 حيث أن تمك الشعوب تميل إلى ىذا الفن أكثر ،ويمثل الغناء العربي أىمية خاصة لدى الشعوب العربية
 الدراسات الموسيقية بالمعاىد ة وعند إلتحاق طمب،من ميميا ألي من أنواع الفنون الموسيقية األخرى 

 ومن الضروري أن يتم ، يكون لدييم رغبة قوية في تعمم الغناء،والمؤسسات الموسيقية الخاصة بيذا الفن
. ىذا عمى أسس عممية وفنية صحيحة

الحظ الباحث العشوائية التي تعتمد عمييا طرق تدريس مادة الغناء العربي في المعاىد والكميات 
 في تمك المادة أو المجوء لتطوير أداء الطالبوعدم اإلىتمام بالتدريبات الصوتية ،األكاديمية الموسيقية

 سواء في إستخدام الساللم ،والتي بالطبع تكون ليا طابع مختمف،إلى بعض التدريبات الصوتية الغربية
إلى جانب ندرة التدريبات الخاصة بالغناء العربي والتي تقتصر ،أو في طبيعة السياق المحني لمتدريبات

إلى جانب - وذلك في أضيق الحدود-عمى بعض اإلجتيادات الشخصية من قبل بعض المتخصصين
 .عدم توضيح تقنيات غنائيةمميزةلطبيعة الغناء العربي

التوصل إلى أسموب مقترح لرفع مستوى أداء الطالب في مادة الغناء العربي، ليس رأى الباحث ضرورة 
فقط لموصول بو لمرحمة التقميد، ولكن لفتح آفاق جديدة أمامو،يمكنو من خالليا اإلبداع في ىذا المجال 

 في مجال ة الشخصية الباحثوذلك من منطمق خبرلذوي المواىب التي فقط تحتاج لمزيد من المعرفة،
 من خالل تدريساًا في العديد من المؤسسات الموسيقية األكاديمية وأداءًا ،الغناء العربيالتراثي والكالسيكي

.  البمدان العربيةبعضحفالتو التي قدميا عمى مسارح دور األوبرا في 

 

   :مشكمة البحث 
 بالرغم من أىمية ىذه ،عشوائية طرق تدريس الغناء العربي في المعاىد والمؤسسات األكاديمية الموسيقية

إلى جانب ندرة الفن، بحكم طبيعة الشعوب العربية وميميا ليذا ،المادة كونيا تمثل ىدفا أساسيا لمدارسين
. التدريبات الخاصة بالغناء العربي 
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 : البحث هدف

 .الوصول ألسموب مقترح لتطوير أداء الطالب في مادة الغناء العربي في المؤسسات الموسيقية

 :أهمية البحث
األسموب  ممنيج لتدريس مادة الغناء العربي من خالل ألسموبالوصول ب البحث ىدفبتحقيق 

المقترحيساعد في رفع مستوى أداء الطالب في تمك المادة باإلضافة إلى فتح آفاق جديدة إلبداعات 
 .الطالب الذي فقط يحتاج إلى المزيد من المعرفة من خالل الدراسة

 (تحميل محتوى )بتكاري ا وصفي :منهج البحث 

 :عينة البحث 

 في حفالتو بتقديمو قام الباحث وىي ضمن ما من األعمال الغنائية العربية إختار الباحث قصدياًا ثالثة
الشعبي ،  من التراث الغنائي ،فوق النخلوىي من خالل دور األوبرا في مختمف األقطار العربية 

،يا  من ألحان دمحم الموجي، لعبد الحميم حافظرسالة من تحت الماءالمعروفة عمى مستوى الوطن العربي،
 .مسافر وحدكألحان دمحم عبد الوىاب

: أدوات البحث

المدونات الموسيقية الخاصة باألعمال الغنائية عينة البحث  .1
التسجيالت السمعية  .2
 ستطالع رأي الخبراء في صالحية التدريبات المقترحة لتحقيق ىدف البحثاإستمارة  .3

 :حدود البحث 

 بشكل منيجي عمى اختيارىاتم التي  (عينة البحث  )تتمثل حدود البحث في األعمال الغنائية  الثالثة 
 المكنة والسياق المحني في كل منيا ، فضالًا عن اختالف والمقام واإليقاعي القالب الغنائياختالفأساس 

.  إلى وضوح تقنيات غنائية عربية مختمفة بالنتيجةوالتي تؤدي
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:  الدراسات السابقة وااطار النظرر :أواًل 
 االطار النظرر 

 
: العموم الخاصة بالصوت البشرر 

 في مجال الدراسات التربوية والتعميمية التي تيتم باألصوات البشرية ىناك عموم ىامة في ىذا المجال 
 ويجب أن يكون لدى أي من تعتمد (Phonetics )والفونتيك(Phonology )وىما عممي الفونولوجي

 (1994البيو، ) .أعماليم عمى أصواتيم أن تكون لدييم معرفة بتمك العموم

  (Phonetics )يكتعمم اللون 

ىو عمم الصوت البشري المنطوق المسموع الذي ييتم بالبحث الوصفي العضوي الوظيفي اآللي 
التطبيقي لديناميكية إصدار األصوات البشرية المنطوقة المسموعة الذي يصدرىا اإلنسان إرادياًا عند 

وييتم أيضاًا بدراسة األصوات المنطوقة ، الكالم أو اإللقاء والتمثيل والغناء وترتيل وتالوة القرآن الكريم
 (1994البيو، ) المسموعة من جميع النواحي الصوتية والمغوية والفسيولوجية والوراثية

 Phonologyعمم اللونولوجي

ىو عمم الصوت البشري النطقي البدائي الذي ييتم بالبحث الوصفي العضوي الوظيفي لميكانيكية 
 وىي Phonemics إصدار الصوت ويتمخص في بعض األسس منيا والذي ييتم بعنصر الفونيمات

 :الوحدات التي تتألف منيا المقاطع الصوتية عمى أنظمة معينة تختمف بإختالف المغات

.  لمغة وتحديد أنواعيا المختمفة Phonemics تحديد عدد الفونمات .1
. تحديد وتقسيم أجيزة وأعضاء النطق .2
. وصف كيفية التعامل مع تمك األجيزة .3
 وصفاتيا السمعية ومناطق تكوينيا Phonemics تحديد ووصف المميزات الصوتية لمفونمات .4

ومخارجيا 
ائص البناء والجير واليمس والسكون والتفخيم صطبقاًا لخPhonemics تصنيف الفونمات .5

 .والترقيق والطول والقصر ومخارج النطق

 من البحث انن النوعا وىذPhoneticsجزء من عمم الفونتيكPhonology ويعد عمم الفونولوجي
 (1994البيو، ) .والدراسة ىما حجر األساس في أي دراسة لغوية أو فنية

 
 :بعض العناصر اللنية الخاصة بتقنيات الغناء العربي

عمى أن يكون سيالًا وطبيعياًا بدون إحداث صوت  (الشييق) يراعى التنفس عن طريق األنف :التنلس
أما العنف في الغناء فيو ينيك ويجيد المغني فيصدر صوتاًا مختنقاًا، نتيجة الضغط الشديد . مسموع
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ويجب أال يتعارض موضع النفس مع وضع الكممة في الجممة المحنية، . فيميل الصوت إلى النشوز
 ( .1986راضي،)والزفير لو أىمية خاصة، فيو الضمان لخروج الصوت قوياًا غير مرتعش أو ضعيف 

 
ىو مجموعة من التأثيرات اإلنفاعمية التي تضفي عمى المضمون الجمالي ألي عمل فني داللة :التعبير

 (.1986راضي، )وجدانية 
والغناء العربي لو أسموبو الخاص الذي يميزه الزخارف والعرب والحميات والقفالت وغيرىا من وسائل 

 (.1986راضي،)التعبير
 

اإلبتكار الزخرفي من أىم صفات المغني العربي، وعمى المغني أن يجمل المحن : اابتكار والزخارف
بإبتكار تفاصيل زخرفية تضفي عمى األداء روحاًا متجددة حية، تؤدي إلى إثراء النسيج الموسيقي، 

 (1986راضي،).وبالتالي يعتبر مجال لممغني إلطالق مياراتو وخيالو
 

 الدراسات السابقة
 :الدراسة األولى

كيلية ااستلادة من مادة تدريب الصوت في تذليل بعض الصعوبات "
"* التكنيكية في مادة الغناء العربي

ىدفت تمك الدراسة إلى تذليل الصعوبات الفنية والتكنيكية التي تواجو دارسي مادة الغناء العربي وخاصة 
في قالب الدور وذلك من خالل باإلستعانة باالتدريبات الغربية لمادة تدريب الصوت 

ولكن البحث الراىن ييتم بإبتكار تدريبات تستند عمى أسس فنية شرقية سواء بإستخدام المقامات العربية 
. أو بالصياغة المحنية لمتدريبات

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
بحث منشور ، المؤتمر األول لمبيئة ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان : دمحم أشرف عثمان فيمي*

 2001، القاىرة ، عام 
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 :الدراسة الثانية
ااستلادة من تقنيات غناء أم كمثوم في تعمم الغناء العربي "

"* (دراسة تحميمية )من خالل أدوار زكريا أحمد 
ىدفت تمك الدراسة بالتوصل إلى التقنيات الغنائية ألم كمثوم من خالل أدوار زكريا أحمد التي قام 

 : بتقسيم الدراسة عمى النحو التاليبتمحينيا ليا وقد قامت الباحثة 
بوضع تدريبات صوتية مستمدة من خالل أداء أم كمثوممتمك األدوار وترتبط تمك : الجزء األول :  أوالًا 

الدراسة بالدراسة الراىنة في االىتمام بتقنيات الغناء العربي ولكن الدراسة الراىنة سوف تيتم بتقنيات 
الغناء من خالل قوالب غنائية عربية مختمفة وتيتم أيضاًا بوضع نقاط محددة لتقنيات الغناء من خالل 

تمك األعمال وتقديم تدريبات متدرجة ومتنوعة ومختمفة في الصعوبة لمساعدة مستويات مختمفة من 
. الطمبة
األسموب المقترح من قبل الباحث والذي يشمل تناول بعض المقاطع : ويشملعمميالجزء الثاني : ثانياً 

الغنائية في األعمال الغنائية عينة البحث بالدراسة وتحديد بعض الميارات التقنية الخاصة باألداء العربي 
إلى جانب اقتراح بعض التدريبات التكنيكية التي تساعد في تحقيق ىدف البحث وذلك من خالل أداء 

 .الباحث الشخصي لتمك األعمال عمى مسارح دور األوبراكمطرب

 موضحة بالجدول التالي: عينة البحث

 القالب المقام الممحن إسم العمل

 أغنية شعبية عراقية حجاز عثمان الموصمي فوق النخل
 طقطوقة نهاوند دمحم عبد الوهاب يا مسافر وحدك

 قصيدة عجم اليكاة دمحم الموجي رسالة من تحت الماء

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2009رسالة دكتوراه غير منشورة كمية التربية الموسيقية جامعة حموان القاعرة عام : سماح إسماعيل *
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 اغنية فوق النخل: النموذج األول 

 تثبيت الدرجات الصوتية لممقام: أواًل 

اليدف من التمرينتثبيت الدرجات الصوتية لمقام الحجاز  : التمرين األول

 
 اليدف من التمرين تثبيت الدرجات الصوتية لمقام الحجاز  الثاني تمرين ال

 

 :توضيح مهارات غنائية مختملة: ثانياً 

أداء ُعرب سريعة عمى حرف ممدود (: 1

يمة المحنية ثوتستخدم فيو ال (شتقنا إلييم ا)في المقطع  (إلييم) في كممة ةحرف الياء الممدود:مثال
. عمى درجة المحير والنوا بشكل متدرج في السرعة لموصول لألداء المطموب

 التمرين المقترح ألداء الميارة
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أداء حميات عمى حرف معين غير ممدود بسرعة في آخر جممة لحنية : ( 2

 (باليني بموة)في مقطع (بموة )أداء حميات عمى حرف الواو في كممة : مثال

 التدريب المقترح ألداء الميارة

 
 :تصرف لحني مختمف لمقطع غنائي واحد (3

  (يا مجرى الماي ) في المقطع الغنائي (يا مجرى  )مقطعمثال 

 األداء األول                          الشكل الثاني

 

 

 

 

 يا مسافر وحدك: النموذج الثاني 

 :تثبيت الدرجات الصوتية لممقام: أواًل 

ىدف التمرين تثبيت الدرجات الصوتية لممقام من خالل تمرين يعتمد عمى النموذج المحني المستخدم في 
 .بداية غناء العمل والذي يحتوي عمى قفزة السادسة والنغمات السممية اليابطة
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 :توضيح مهارات غنائية مختملة: ثانياً 

 لمتدريب عمى االنتقال المقامي من جنس حجاز النوا إلى جنس بياتي النوا ثم كرد النوا:  (1

 تمرين لحني مستمد من نياية األدليب وبداية الغناء الموزون 

 

 (ميما كان بعدك حيطول)في الكوبمية األخير في جممة  (بعدك)في أداء مقطع التصرف المحني (2
 بطرق مختمفة 

 األداء األول 
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 األداء الثاني

 

 

 

 األداء الثالث

 

 

 

 رسالة من تحت الماءيا مسافر وحدك: النموذج الثالث  

 (عجم اليكاة)تثبيت الدرجات الصوتية المقام:أواًل 

 

ستخداميا سممياًا صاعدة وىابطة االيدف من التدريب تثبيت الدرجات الصوتية لممقام في حالة  (1
ويؤدى (رابعة تامة صاعدة )بداية من جنس األصل وصوالًا لجنس الفرع أو في أداء القفزة 

. (ىا)التدريب بالمقطع 

 :توضيح مهارات غنائية مختملة: ثانياً 

أداء الُعرب عمى حرف ساكن   (1

أداء ُعرب عمى حرف الراء في كممة أرحل في جزء األدليب : مثال

     المحن األساسي                    المطموب أداؤه 
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  المقترح ألداء الُعرب في هذا الجزءالتدريب

 

 
 (أْر )ثم عمى المقطع المفظي  (م)ويؤدى التدريب عمى المقطع المفظي 

تصرف لحني لممطرب بإضافة نغمات سممية هابطة  (2

 في كممة خاتمتي (تي )مثال أداء حرف الياء الممدود في مقطع 

المحن األساسي                              إضافة المطرب 

 

 

 في نياية كممة خاتمتي عمى أداء نغمات سممية سريعة ىابطة والركوز الواضح عمى درجة النياية(3
 (يا)حرف المد 

 المحن األساسي

 

 التدريب المقترح ألداء الميارة
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 مثال كممة ماء في جممة إني أتنفس تحت الماء إدخال حميات عمى حرف ممدود (3

 (Vibrato)الفيبراتواىتزاز الصوت ستخداماأداه المطرب ب

التدريب يعتمد عمى نموذج لحني يتكرر عمى بعد مسافة الثانية اليابطة من درجة المحير مع إستخدام 
. الفيبراتو عمى مسافة نص تون صاعد

المحن األساسي                                  إضافات المطرب 

 

المقترح ألداء   التدريب
 :المهارة

 

 Glissandoأداء نغمات بأسموب الزحمقة ( 5

 (إن)في  (إن كنت حبيبي)في بداية الغناء في مقطع 

 



14 
 

 المطموب أداءه                          المحن األساسي

 
 
 

 
 أداء النلس في جممة مقطع طويل  (6

 في آخر العمل  (العوم)تمرين مستنبط من األداء الحر لحرف الواو الممدود في كممة 

 
 :يؤدر التمرين بالترتيب التالي

 (مازورة  )يؤدى نفس بعد نياية كمحقل موسيقي  (1
  .(مازورتين )يؤدي النفس بعد نياية كل حقمينموسيقيين  (2
 .يؤدي نفس في بداية التمرين ثم يؤدي التمرين بالكامل دون أخذ نفس (3
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 نتائج البحث
 

عرض الباحث ثالثة من األعمال الغنائية المختمفة واستنبط من خالليا عدة ميارات غنائية 
 .مختمفةوتوصل إلى أسموب يقترحو لرفع مستوى األداء في مادة الغناء العربي

 :األسموب المقترح من قبل الباحث يعتمد عمى
 .تمارين لمتدريب عمى تثبيت درجات المقام الصوتية .1
توضيح بعض الميارات التقنية الغنائيةواستنباط تدريبات تساعد عمى أدائيا من خالل لحن  .2

 المقاطع المحنية لألعمال من خالل أداء الباحث  ليا وىي
 أداء الُعرب عمى حروف ساكنة 
 أداء ُعرب سريعة 
 أداء نغمات ُسمَّمّية سريعة ىابطة أداء قفزات. 
 أداء عدة انتقاالت لحنية متتالية. 
  الفيبراتوأداء االىتزازات الصوتية(Vibrato) 
  أداء التزحمق(Glissando) 

تقديم بعض المقاطع الغنائية بتصرف لحني مختمف دون الخروج عن السياق المقامي  .3
 .واإليقاعي لمحن األساسي

عرض الباحث ىذا األسموب والتدريبات المقترحة عمى ذوي الخبرة من الخبراء من خالل  .4
استمارة استطالع رأي لبيان مدى صالحية ىذا األسموب وتمك التدريبات لتحقيق اليدف من 

 %(86)البحث وقد أقر الخبراء صالحيتيا بنسبة
 .عرض الباحث ىذا األسموب من خالل أدائو لثالثةنماذج غنائية عربية مختمفة .5
 

 :توصيات البحث
االىتمام بصياغة تدريبات غنائية تالءم خصوصية الغناء العربي والميارات التقنية المميزة لو  (1

 .وتطبيقيا في الواقع األكاديمي
 .تشجيع ذوي المواىب في مجال الغناء العربي ومساعدتيم في رفع مستواىم في ىذا المجال (2
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 ستطالع رأر الخبراءاستمارة ا

مرفق مع ىذه االستمارة التدريبات المعدة من ِقبل الباحث والتي تيدف إلى وضع تقنين لتدريس مادة 
الغناء العربي في المعاىد والمؤسسات الموسيقية وكذلك اليدف من البحث 

برجاء اإلجابة عمى األسئمة اآلتية مع وضع أي مالحظات في خانة المالحظات 

إلى حد  ال نعم األسئمة
 ما 

 مالحظات

     هل التدريبات المعدة تصمح لمهدف من كل منها؟- 1

هل المهارات التقنية الموضحة في الثالث نماذج متنوعة؟      - 2
وتغطي المهارات المختملة التي يمكن أن تساعد في تحقيق 

 هدف البحث؟
 

    

هل المهارات التقنية الموضحة من خالل الثالث نماذج - 3
 تساعد في تحقيق الهدف من البحث؟

    

في األداء الطالب رفع مستوى يصمح األسموب المقترحلهل - 3
 العربي؟مادة الغناء العربي 

    

 
 

المعالجة ااحصائية الستطالع رأر المحكمين 
 السؤال الرابع السؤال الثالث السؤال الثاني السؤال األول المحكمين

إلى حد  ال نعم إلى حد ما  ال نعم
 ما 

إلى حد  ال نعم إلى حد ما ال نعم
 ما

1 *   *   *   *   
2 *   *   *   *   
3 *   *   *   *   
4 *     *   *   * 
5 *   *   *   *   
6 *   *   *   *   
7 *   *   *   *   
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وذلك يعني أن % 100وقد جاءت إجابات جميع المحكمين عمى السؤال األول نعم بنسبة : السؤال األول
 .التدريبات المعدة تصمح لتحقيق اليدف من كل منيا

وقد % 86وقد جاءت إجابات ستة من المحكمين عمى السؤال الثانيبنعم وذلك بنسبة :السؤال الثاني
من عدد المحكمين وذلك يعني % 14وذلك بنسبة (إلى حد ما  )جاءت إجابة أحد المحكمين فقط  ب 

 .أن الميارات التقنية التي أوضحيا الباحث من خالل األداء في الثالث نماذج عينة البحث متنوعة

% 86وقد جاءت إجابات ستة من المحكمين عمى السؤال الثالث بنعم وذلك بنسبة : السؤال الثالث
وذلك يعني أن الميارات التقنية التي %  14وذلك بنسبة  (إلى حد ما  )وجاءت إجابة أحدىم فقط ب 

أوضحيا الباحث من خالل الثالث نماذج عينة البحث تساعد في تحقيق اليدف من البحث وىو رفع 
 .مستوى أداء الطالب في مادة الغناء العربي

% 86وقد جاءت إجابات ستة من المحكمين عمى السؤال الرابع بنعم وذلك بنسبة : السؤال الرابع 
من عدد المحكمين وىذا يعني أن % 14وذلك بنسبة   (إلى حد ما  )وجاءت إجابة أحدىم فقط ب 

 %.86وذلك بنسبة . األسموب المقترح يصمح لرفع مستوى أداء الطالب في مادة الغناء العربي
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Abstract 

 

Proposed Methodology to Enhance Student's Performance in Arabic 

Singing Course 

 

 

Oriental singing forms a major importance in the Middle Eastern communities. 

Our generation always has direct interest and strong desire in learning such 

type of music when they take part in any institution and local music schools or 

colleges.  

And the random research that depends on the ways of passing and representing 

the way of teaching depends on the institutions and colleges of music, 

therefore, we have seen the need of written ideas and proposals to increase the 

quality of the students' performance in this subject, not only to get the student 

to the stage of tradition, but to open the opportunity and prevent any limitations 

to support the improvement of talent in a talented person who only needs an 

opportunity and more popularity.  And that was out of the experience in the 

oriental, cultural and classical music, and teaching in different musical 

institutions, and through his countless performances in the opera house and 

around the Arab world.  

The research consists of two parts:  

Part 1 (Theory part); which includes the previous studies and theoretical 

concepts of the research.  

Part 2 (Practical part); includes the method provided by the researcher on how 

to improve the level and quality of the students' performance in the Oriental 

singing subject through parts of three works (sample) which was introduced to 

the experts and experienced professionals to express an opinion on its validity 

through the Opinion Poll form. 

The paper concludes with findings and recommendations. 


