
 شروط االنتساب إىل املعهد العايل للموسيقا 

 امتحانات القبول وتفاصيل

 ٢٠١٩/٢٠٢٠لعام الدراسي ل
 

 

  الشروط الواجب توفرھا في المتقدم  -أوالً          
 لالنتساب إلى المعھد العالي للموسیقا         

أن یكون حاصالً على شھادة الدراسة الثانویة  .۱
 بأحد فروعھا.

ً إلى أي مؤسسة تعلیمیة  أن .۲ ال یكون منتسبا
 أخرى أو أن یكون قد أنھى دراستھ فیھا.

أن ال یتجاوز عمره الخامسة والعشرین عند  .۳
 تقدیمھ طلب االنتساب.

أن یكون من رعایا الجمھوریة العربیة  .٤
 السوریة أو إحدى الدول العربیة.

أن یكون حاصالً على شھادة من أحد معاھد  .٥
الموسیقا  مدرسيو أحد القطر الموسیقیة أ

المعترف بكفاءتھم تبین أنھ واظب على دراسة 
الموسیقا وتبین تقییمھ من قبل المعھد أو 

 .المدرس
          ً   موعد تقدیم طلبات االنتساب إلى المعھد -ثانیا

آب  ۱۹ یتم تقدیم طلبات االنتساب اعتباراً من .۱
وال تقبل أیة طلبات بعد  ۲۰۱۹أیلول  ٥ولغایة 

 ھذا التاریخ.
ً ویتم في مبنى  .۲ یكون تقدیم الطلبات شخصیا

 المعھد العالي للموسیقا بدمشق.
ترفض الطلبات التي ال تستوفي الشروط  .۳

 المطلوبة لالنتساب.

       
          ً  األوراق الثبوتیة المطلوبة للتسجیل في  -ثالثا

 المعھد العالي للموسیقا في حال اجتیاز امتحان          
 القبول         

 طلب انتساب ملصق علیھ الطابع القانوني. .۱
إیصال تسدید رسم االنتساب (یسدد لدى  .۲

 محاسب المعھد).
 الشھادة الثانویة األصلیة. .۳
 مدرسيمن معھد موسیقي أو أحد خبرة شھادة  .٤

 الموسیقا.
 صورة عن الھویة الشخصیة. .٥
 شخصیة ملونة. ست صور .٦

           ً  موعد امتحان القبول ومراحلھ -رابعا
یحدد موعد امتحان القبول بشقیھ العملي  .۱

 أیلول ۹االثنین والنظري اعتباراً من یوم 
وتعلق  ۲۰۱۹أیلول  ۱٥األحد ولغایة یوم 

الجداول بأسماء المتقدمین ومواعید امتحاناتھم 
 في لوحة إعالنات المعھد.

تحانات وأسماء المقبولین في تعلق نتائج االم .۲
المعھد العالي للموسیقا خالل لوحة إعالنات 

 أسبوعین من انتھاء اإلمتحانات.
ً كل من یتخلف عن الحضور إلى  .۳ یعتبر راسبا

 االمتحان. 
          ً  المطلوب تقدیمھ لالمتحان العملي -خامسا
  كمان، فیوال، تشیللو«اآلالت الوتریة:« 
 كونشرتو مع مرافقة بیانو.الحركة األولى من  .۱
 حركة من صولو باخ (سویت، بارتیتا...). .۲
 إیتود. .۳

 

 
  كونترباص«اآلالت الوتریة:« 
مع  (كونشرتو، سوناتا) حركة من قالب كبیر .۱

 مرافقة بیانو.
 إیتود. .۲
 :البیانو 
القطعة األولى: قطعة بولیفونیة (باخ) أو  .۱

متباینتین من بارتیتا، توكاتا، سویت، حركتین 
وفوغ ألحد المؤلفین التالیین (مندلسون، بریلود 

 .شیدرین، شوستاكوفیتش، تانییف)
القطعة الثانیة: إیتود واحد ألحد المؤلفین  .۲

التالیین (شوبان، لیست، راخمانینوف، أو 
 سكریابین).

القطعة الثالثة: قطعة كالسیكیة أو حركة من  .۳
سوناتا كالسیكیة أو مجموعة من القطع 

 الكالسیكیة الصغیرة.
القطعة الرابعة: اختیار حر لقطعة واحدة ألحد  .٤

المؤلفین التالیین (شوبان، لیست، شومان، 
راخمانینوف، سكریابین، بروكوفییف، برامز، 

 موسورسكي).
 :الغیتار 
 قطعة تنویعات على لحن. .۱
 قطعة لباخ. .۲
 قطعة تقنیة.  .۳
 الھارب: 
 قطعة. .۱
 إیتود. .۲

 
 



  النحاسیة -الخشبیة «اآلالت النفخیة:« 
 بطیئة. قطعة .۱
 قطعة سریعة مع مرافقة بیانو. .۲
 إیتود.  .۳
 :اآلالت اإلیقاعیة 
 قطعة على الماریمبا مع مرافقة بیانو. .۱
 إیتود على الماریمبا أو الزیلیفون. .۲
 إیتود على السنیر. .۳
 إیتود على التیمباني. .٤
قطعة متنوعة اإلیقاعات على الطبلة أو الرق  .٥

 أو الكاتم أو المزھر.
  بزق، ناي، قانونعود، «اآلالت الشرقیة« 
 قطعة مع مرافقة بیانو. .۱
 سماعي. .۲
 لونغا. .۳
 إیتود أو كابریس. .٤
 :الغناء الشرقي 
 موشح. .۱
 دور أو قصیدة. .۲
 موال.  .۳
 :الغناء األوبرالي 
 آریا أو أغنیة مع مرافقة بیانو. .۱
 فوكالیز. .۲
 :العلوم النظریة 
عزف سوناتین أو حركة من سوناتا على  .۱

 البیانو.
 على البیانو. عزف حركة من قطعة بولیفونیة .۲
 امتحان في مادة النظریات والھارموني تشمل: .۳

 ۸حتى الـ في الساللم  التحویلمعرفة إشارات  •
 إشارات.

غناء ساللم ماجور ومینور (ھارموني،  •
 إشارات تحویل. ٥لغایة میلودي، طبیعي) 

غناء الثالثیات الصوتیة األساسیة في الساللم  •
T, S, D. 

 اللم.تحدید النوطات والغناء في الس •
 ,S۲تحدید سماعیاً وغنائیاً اإلنترفاالت وھي:  •

B۲, S۳, B٤-٥-۳, S٦, B٦, S۷, B۷ 
من أیة نوطة: ثالثیة األكوردات  وغناءتحدید  •

صوتیة ماجور ومینور وانقالباتھا (األكورد 
 ).٤/٦السداسي واألكورد 

تحدید وغناء الثالثیات الصوتیة الزائدة  •
 .من أیة عالمة والناقصة

 تمارین إیقاعیة. قراءة •
 معرفة المفاتیح صول + فا. •
 .)قراءة أولى( لحني غناء •
، ۳/٤، ۲/٤مقاییس  ۸كتابة إمالء موسیقي  •

 إشارات تحویل.  ٤ لغایة في الساللم  ٤/٤
          ً  المطلوب تقدیمھ المتحان الصولفیج -سادسا
قراءة تمارین بمفتاحین بدون غناء (تمارین  .۱

توزع في المعھد العالي محددة من قبل المعھد) 
 للموسیقا.

قراءة أولى إیقاعیة مفتاح صول + مفتاح فا  .۲
وأشكال  ٦/۸، ٤،٤، ۳/٤، ۲/٤بمقاییس 

 إیقاعیة لغایة دوبل كروش بكافة أشكالھ.
إشارات  ٤ لغایة )قراءة أولىلحني (غناء  .۳

 تحویل بساللم ماجور أو مینور.

غناء كافة ساللم الماجور والمینور بكل أشكالھ  .٤
 ھارموني، میلودي، طبیعي).(

 . الموسیقیة ذناألاختبار  .٥
اختبار معلومات عامة (العصور الموسیقیة،  .٦

 أھم المؤلفین، أھم أعمالھم، اآلالت الموسیقیة).
 مالحظات      
تعتبر المواد المطلوبة لالمتحان العملي ھي  .۱

الحد األدنى لما یتوجب على الطالب تقدیمھ في 
قدیم أي إضافات من االمتحان، حیث یمكن لھ ت

 شأنھا إبراز قدراتھ.
على المتقدمین لالمتحان العملي أن یصطحبوا  .۲

آالتھم الشخصیة للعزف علیھا باستثناء اآلالت 
التالیة: (البیانو، الھارب، التیمباني، الماریمبا، 
التوبا، الھورن، الباصون، الكونترباص) حیث 
یمكن للمتقدمین لالمتحان على إحدى ھذه 

 االستعانة بآالت المعھد. اآلالت 
 

 لمزبد من المعلومات الرجاء االتصال
 بمكتب وكیل المعھد العالي للموسیقا

 ۲۲۱۲۳٤۸ على الرقم
 


