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إهداء

: أهدي خالصة جهدي إىل

إىل من سار عي منذ بداية الطريق حىت هذه اللحظة وكان دافعا 

يل لكل جناح إىل من بدل كل غايل ونفيس ليسعدين يف هذه احلياة 

إىل مصدر األمان وراحة البال وروح القلب ونبض احلنان 

" يبةوالديت احلب"إىل بلسم اجلراح من صربت وكافحت معي يف هذه احلياة إىل أعظم إنسانة يف حيايت 

وايا من امحل امسك بكل فخر 

يا من افتقدك من الصغر 

ويا من يرتعش قليب لذكرك

"أيب العزيز"يا من أودعتين هللا أهديك هذا البحث 



الشكر

حنمد اهللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه، ومهما محدناه لن نستوف محده 

:واقتداء بقول الرسول الكرمي

مل يشكر اهللا، صدق رسول اهللامن مل يشكر الناس 

أتقدم بالشكر اجلزيل وأخلص التقدير إىل األستاذة

اليت كانت يل عونا على مواصلة البحث" فتيحة ليمام"

الشكر موصول جلمعية ابن باجة والفنان عبد القادر غال اهللا

وال يفوتين تقدمي تشكرايت إىل كل من مد يل يد املساعدة من قريب كان أم من بعيد
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: ملخص
املوسيقى " ر حول املوسيقى األندلسية مبستغامن حتت عنوان و إعداد ربورتاج مصبقمنا من خالل مذكرتنا هذه 

الشق األول تاريخ وجود : ،  سلطنا فيه الضوء على شقني"األندلسية يف مستغامن إرث ال يندثر مع السنني
املوسيقى األندلسية يف مستغامن، أما الشق الثاين كيف يتم تكوين وتعليم هذا الطابع األندلسي يف مستغامن، 

ال هي مجعية ابن باجة، حيث كانت ولتوضي ح فكرة الربورتاج أكثر ركزنا فيه على أكثر مجعية ناشطة يف هذا ا
الذي قدم لنا معلومات " فيصل بن كريزي" لنا لقاءات مع األعضاء الفاعلني فيها من بينهم رئيس اجلمعية 

. خدمت موضوعنا وكذلك نقل لنا صورة بارزة عن أمهية هذا املوروث الثقايف

Through our topic, we have prepared a reportage on andalusian music
in Mostaganem under the title "Andalusian music in Mostaganem is a
legacy that doesn't fade over the years".
We shed light on two parts: first part, is about the history of the
existence of Andalusian music in Mostagnem, and the second part, talk
about how is the formation and éducation of this Andalusian character
in Mostaganem. And to clarify the idea of the reportage more, we
focused on the most active association in this field which is "Ibn Badja",
where we had meetings with members who are in charge of this
association, amongthem, the president of the association "Fayçal
Benkriz" who gave us our topic service information, as well as
conveying to us a promiment image of the importance of this cultural
heritage.



: مقدمة

متثل املوسيقى إىل جانب الشعر واحدة من أشكال التعبري األهم يف تاريخ فنون احلضارة اإلسالمية، فقد وجد 
الفنان العريب يف املوسيقى مراوغة لتفجري عبقرية حسية والبتكار تراث فين يف متحف مسعي أصيل وتعد املوسيقى 

ا اخلاصة، جانبا ثقافيا هاما ل . فهم احلضارة اإلسالميةاألندلسية، باعتبار مميزا

تمعية اليت ورثتها الشع عن طريق وبكما تعترب األغنية األندلسية جمموعة من العطاءات القولية والفنية والفكرية وا
ربطها عالقة جماورة تالرواية الشفوية من جيل إىل آخر، فهي عبارة عن مادة خامة ملتحمة باإلنسان منذ نشأته و 

.ا اإلطار املرجعي الذي خيربنا عن ماضيه يرفض االنسالخ عنها أل

وتعرب املوسيقى األندلسية احد أهم مكونات الشاهدة على أمهية الرتاث الشفوي الذي انتقل من بالد األندلس 
.اإلسالمية إىل بالد املغرب وخاصة اجلزائر وتناقلته األجيال فيما بعد

م إىل بلدان املغرب العريب فرارا من أ 1492هوال حماكم التفتيش اإلسبانية إثر سقوط غرناطة سنة فخالل هجر
. ميالديا، محل األندلسيون معهم الفنون املوسيقية اليت انتشرت يف خمتلف املناطق هناك، فكانوا مبثابة اجلامع له

ا املاستقب ا اإليقاعية ومقاما وسيقية مث طورها ل اجلزائريون يف بالدهم  املوسيقى األندلسية بنصوصها األدبية وأوزا
جلزائريون وأضافوا هلا أحلانا وأشعارا حملية كثرية، حىت باتت مزجيا بني االثنني نتيجة ذلك أصبح هلذا ااملوسيقيون 

الفن الكالسيكي العريق مكانة كبرية يف اجلزائر حىت إنه ميتلك مجهورا وقاعدة شعبية كبرية بني الناس يف خمتلف 
ذيبها واالرتقاء باألذواق وتنمية املواهب مدن وقرى اجلزائر الكثرية،  ملا له من قدرة كبرية على تربيته النفس و

. وصقلها

كما كانت هناك مدارس عدة هلذا الفن يف بالد األندلس، فقد تشكلت يف املدن اجلزائرية أيضا مدارس عديدة 
ما جيعل إمكانية التفريق بني احلان  هلذا الفن األصيل، تتميز كل منها خبصوصيات يف النوبات واألداء واألزجال،

.كل مدرسة ، أمرا متاحا حىت لغري املختصني يف املوسيقى

نية فهي قسنطينة عاصمة ا، أما الث"بالغرناطي"األوىل يف تلمسان وتشتهر : يف البداية تشكلت مدرستان عريقتان 
. د وعرفت باسم موسيقى الصنعةالبالةاملالوف، أما ثالث هذه املدارس فقد برزت يف وقت متأثر يف عاصم



: أسباب اختيار الموضوع-/1
: األسباب الذاتية- 1.1

. رغبتنا يف حتقيق اخلربة املهنية وتطبيق تقنيات العمل الصحفي ميدانيا، تكملة للتكوين واستعداد للحياة العملية- 
. رغبيت الشخصية يف التعرف على هذا الفن األندلسي- 
.الرغبة يف أن يكون هذا الربورتاج مرجعا مستقبليا للطلبة- 
. إثراء معاريف يف هذا اجلانب من القطاع الثقايفالعمل على- 

: األسباب الموضوعية- 2.1
.قلة الدراسات امليدانية حول هذا املوضوع- 
. استفادة الطلبة من هذا املوضوعحتقيق إثراء املكتبة الفيلمية العلمية مبثل هذه األعمال األكادميية، و - 
. لثقايفالتعريف بأمهية هذا الفن وإنعاش القطاع ا- 

: أهداف الموضوع-/2
.معرفة مدى قدرتنا احلقيقية على إجراء مواضيع ميدانية- 
. إعالم واطالع اجلمهور على واحدة من أهم املناطق الثقافية باجلزائر مستغامن- 
. إبراز مكانة مستغامن يف ظل الثقافة اجلزائرية- 

: النوع الصحفي المختار-/3
لطبيعة موضوعنا هو الروبورتاج باعتبار هذا األخري الوسيلة السمعية البصرية األحسن إن النوع الصحفي األنسب 

.اليت تقوم على الوصف احلي املباشر

: بداياته1.3
، اليت اشتق منها اسم املخرب الصحفي، To Reportإن كلمة ريبورتاج مشتقة من الفعل االجنليزي ريبورت

".األحرى إرجاع الشيء إىل مكانه أو أصلهأو ب" وتعين نقل الشيء م مكان آلخر، 
أول من اقتحم الربورتاج يف العمل الصحفي هم االجنليز حيث قصدوا وصف دورة من دورات الربملاين - 

.والفيضانات واحلرائق واحلروب
. لكن الذي رسخ هو الربورتاج" النقل الصحفي"أو " بيان صحفي" مث نقلت الكلمة إىل اللغة العربية باسم - 



: مفهومه2.3
الربورتاج هو النوع الصحفي األحسن واألنسب لتجسيد املواضيع اليت تقوم على الوصف احليوي املباشر للوقائع 

فالصحفي املعد - ترى مما مسعه ورآه وأحس به الصحفي نفسه، واحلقائق والربورتاج من هدفه أن جيعلك تسمع و 
. للربورتاج يعرب حواسه لغريه، فهو ميثل القراء املستمعني

: أنواع وتصنيفات الربورتاج3.3
: يصنف الربورتاج إىل ثالثة تصنيفات

ربورتاج مباشر وغري مباشر: التصنيف األول-
اجلريدة أو إذاعة أو تلفزيون حيث يقوم 1يقوم به الصحفي منهو ذلك الربورتاج الذي: ربورتاج مباشر-

.بالنزول إىل امليدان وجيرى ربورتاجه، و تقوم اجلريدة أو اإلذاعة أو التلفزة بنشره أو بثه أو إذاعته
يقوم الصحفي من : هو ذلك الربورتاج الذب تنتجه مؤسسة إعالمية كوكاالت األنباء مثال: روبورتاج غير مباشر

اإلذاعة أو , وكالة أنباء معينة بالنزول إىل امليدان وجيرى ربورتاج صحفي حول موضوع معني مث تشرتيه اجلريدة أ
اجلريدة أو اإلذاعة أو التلفزة إمنا هو من أي أن الربورتاج هنا ليس من إنتاج . التلفزة وتقوم بنشره أو إذاعته أو بثه

. إنتاج غريها

ربورتاج مرتبط باحلدث وربورتاج مرتبط باملوضوع: التصنيف الثاني-
وهو الذي ميكن للصحفي مبوجبه أن يقوم بربورتاج حول مؤمتر صحفي أو ندوة صحفية : ربورتاج مرتبط باحلدث- 

.ني أن يكون موضوعه يرتكز على النقل أو الوصفأو زيارة ميدانية لرئيس احلكومة أو وزير مع
هو ذلك الربورتاج الذي يتعلق باملوضوعات وال يرتبط باحلدث كمواضيع الطفولة، : ربورتاج مرتبط باملوضع- 

البيئة، حوادث املرور ويسمى أحيانا هذا النوع من الريبورتاجات باالستطالع الن الصحفي قوم باالستطالع 
. مؤسسةظاهرة أو مكان أو 

: حسب طبيعة املوضع: التصنيف الثالث-
يدور حول القضايا السياسية واألحداث والوقائع اليت هلا عالقة بالسياسة مثل قضايا األمن : ربورتاج سياسي-

.واإلرهاب وغريها
2...كالطفولة، املرأة، النشر، : يرتبط مضمونه باملواضيع االجتماعية : ربورتاج اجتماعي-

. 70، ص2006، الجزائر، دار ھومة، 2محمد لعقاب، الصحفي الناجح، ط1
.87،88المرجع نفسھ، ص2



يدور حول املواضيع الثقافية كاملطالعة، الرتدد على املكتبات، امللتقيات الفكرية، استطالع : اج ثقافيربورت-
. مجهور  املثقفني حول القضايا الثقافية

.يركز على األمكنة واملناطق واملنتجات السياحية وغريها: ربورتاج سياحي-
.املختلفة خاصة تلك املواضيع االجتماعيةيرتبط عادة باحملاكم والقضايا : ربورتاج قضائي-
.يتعلق باملواضيع الرياضية كاستطالع املنشآت ومجهور الرياضيني، كل األمور املتعلقة بالرياضة: ربورتاج رياضي-
احلروب والتوترات : نوع هام من أنواع الربورتاجات، فهو يدور يف املناطق الساخنة مثل: ربورتاج حربي-

.حة واحلروب األهلية وغريهاوالنزاعات املسل

: خصائص الربورتاج4.3
.يستطيع الربورتاج أن يلفت من الرقابة واألوضاع املتأزمة اليت يصعب التطرق إليها بشكل مباشر وواضح- 
يقوم الربورتاج دائما إىل إقصاء التعميمات اجلاهزة اليت نسجها على كل األوضاع، فهو ال يدخل يف احلياة - 

من باب عام وال يقوم بتربير واالمتثال بل يتجه إىل ما هو خاص وملموس ون االضطرار إىل تبين االجتماعية
. الرؤية األثرية للصحافة

ال يعتمد الربورتاج الصحفي على التحليل والتنظري واالستنتاجات وال على التعليق وإلبداء الرأي الواضح - 
الوصف الذي يثري قضية نظرية شائكة تعجز النظرية اليقينية بل يرتكز على. 3املكشوف إزاء األحداث والوقائع

.واملطلقة لألشياء إخفائها
ماذا حيدث؟ ماذا حدث؟ كيف؟ ملاذا؟ : ضرورة إجابة الربورتاج على األسئلة التالية- 
بالوفاء املطلق يقدم الربورتاج األشخاص الكائنني فعال واملوجودين يف الواقع أي بتقييد بالواقعية لألحداث ويلتزم - 

4للحقائق باإلضافة ميكن تسديد املرجع الذي يفصل الوصف عن السرد

: مرحلة إعداد الربورتاج-/4
: مرحلة ما قبل التصوير- 1.4

تعترب مرحلة ما قبل التصوير من أهم املراحل يف إعداد الربورتاج وتعرف كذلك مبرحلة االستطالع واملعاينة، أي 
.كان التصوير واالتصال باجلهات املختصة وكذا زيارة أماكن التصويرالتعرف على املوضوع وم

.88-87محمد لعقاب، مرجع سبق ذكره، ، ص 3
.88مرجع نفسھ، ص 4



يف البداية قمنا برسم اخلطوط العريضة للموضوع حيث كان علينا أوال مجع أكرب عدد من املعلومات :التحضير-
.من خالل اإلطالع على جمموعة من الربورتاجات املصورة اليت ختدم املوضوع

العامة ملوضوعنا يف ربورتاج مصور حول األغنية األندلسية مبستغامن، وفيه سلطنا ةالفكر تتجسد :السنوبسيس-
.تاريخ وجود املوسيقى األندلسية يف مستغامن وكيف يتم تكوين هذا الفنعلىالضوء 

كما حاولنا من خالل ربورتاجنا رصد ور اجلمعيات يف احلفاظ على هذا املوروث الالمادي من اإلندثار، فيويل 
املوسيقى األندلسية اهتماما كبريا حلمايتها بشكلها التقليدي العريق من خالل تنظيم مهرجانات وملتقيات عشاق

.وتدوين هذا الطرب األندلسي
م الباحث بتقدمي دراسة مفصلة للنص والسيناريو املكتوب الذي سيطوره فيما بعد و يف هذه املرحلة يق: المعاينة-

يقسم الباحث العمل إىل مشاهد، ولقطات قابلة للتصوير، واملدة الزمنية الالزمة وحبوله إىل سيناريو مفصل حيث 
.لذلك والشخصيات اليت يراها مناسبة واليت تساعد يف إجناز الربورتاج وإعداده

يد الشخصيات واجلهات اليت تفيدنا باإلضافة إىل دويف البداية قمنا بوضع اخلطوط ملوضوعنا، واليت تتمثل يف حت
.ماكن التصويرحتديد أ

: مرحلة التصوير- 2.4
ا تضمن جناح الربورتاج، ألن هذه األخرية تعرب  مدى مهارة وكفاءة الصحفي الذي عنتعد من أهم املراحل كو

ذا العمل، لذلك على الصحفي أن خيتار فريق تقين يتمتع باملهارة، يتقن التعامل مع األجهزة املستعملة . يقوم 
: لة يومني صورنا فيهااستغرقت هذه املرح

.بعض من املناطق واملعامل املشهورة مبدينة مستغامن- 
. تصوير لقاءات مع رئيس مجعية ابن باجة- 

الفنان عبد القادر غالم اهللا
املكون يف الطابع األندلسي العبداوي زين الدين 

أستاذ يف مجعية ابن باجة بلخضر ياسر
camon 5 DMARK IIIعتمدنا على كامريا إجنازنا هلذا الربورتاج اخالل من- 

: مرحلة ما بعد التصوير- 3.4
. هي املرحلة اليت تتم فيها مشاهدة املادة املصورة عدة مرات لتحديد اللقطات املصورة املناسبة:المشاهدة-



خالل هذه فبعد االنتهاء من التصوير تتم عملية املشاهدة النتقاء أحسن اللقطات اليت تثري املوضوع ومن- 
املرحلة قمنا مبشاهدة املادة املصورة لعدة مرات حىت يتسىن لنا حتديد ما حنتاجه من مشاهد، مث قمنا برتتيب 

خيدم الربورتاج وهذا وفق سيناريو مسطر من أجل تسهيل عملية التحكم يف بشكل اللقطات يف خلية الرتكيب 
.املدة الزمنية املخصصة للربورتاج

لية الرتكيب أعقد وأهم املراحل وعليه يتوقف جناح أو فشل أي منتج مسعي بصري، والرتكيب تعد عم:التركيب-
ا املركب وهي تعين جتميع اللقطات وربطها واستبعاد اللقطات غري الصاحلة من حيث املضمون  عملية فنية يقوم 

. تصويرهاتبديل أو ترتيب اللقطات بطريقة املخالفة لرتتيب , أو النوعية وإضافة لقطات أ
ذه العملية ألنه عمل معقد وسريع التأثري حيث يتطلب االختيار، اإللغاء  واملركب هو الشخص املكلف 

5.واإللصاق

سبتمرب إىل 22بداية من ايومإثىن عشروقد كان الرتكيب رقميا بواسطة جهاز الكمبيوتر حيث مت تركيب يف مدة 
.2020أكتوبر 05غاية 

وبعد مشاهدة األستاذ املشرف للعمل املنجز واقرتاحه بعض التعديالت واإلضافات، كان اخلروج بالعمل كامال يوم 
: وقد قمنا يف هذه املرحلة بـ 05/10/2020

.من خالل اختيار اللقطات وترتيبها حسب تصورنا للعمل: عملية الرتكيب األويل- 
.تسجيل التعليق- 
لفاظ والعبارات املوحية األيف العمل املصور يساعد على توضيح اهلدف املرجو من خالل إن التعليق :التعليق-

يتضح املعىن، فالتعليق يف الربورتاج مع وجود الصورة يساعدنا على إيصال الرسالة اإلعالمية بشكل جيد، فتم  
: كتابة التعليق مبراعاة كل من

السنوبسيس- 
أهداف الربورتاج- 
املادة اخلام- 
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: نص التعليق-
مستغامن مدينة الرتاث والفن العريق فهي عاصمة ملسرح اهلواة ومقصد للفن والفنانني، حيث تتعدد الطبوع الفنية 

صالة هنا قصة عرب التاريخ حتتل فيها املوسيقى األندلسية مكانا مرموقاألليها وتتنوع من منطقة إىل أخرى، فف
********

.خ املوسيقى األندلسية غري أهل هذا الفنمن ميكن أن حيدثنا عن تاري
********

وهذه املوسيقى هي تراث موسيقي مشرتك بني كل بلدان املغرب العريب إحدى حلقات الوصل بني الشرق 
.والغرب

********
بكل عظة واملزاح واملدح والغزل و تتكون كلمات املوسيقى األندلسية من الشعر واملوشحات والزجل اليت متزج بني امل

أنواعه
********

ا املوسيقى األندلسية العريقة اليت تأخذنا إىل عامل الفن األصيل .مقامات موسيقية وأوزان إيقاعية تتغىن 
********

مجعية يف لثار منها أو دنمجعيات عديدة أخذت على عاتقها مهمة احلفاظ على هذا املورث الالمادي من اال
.ي تفرعت عنها مجعية ابن باجة، مجعية فن ونشاط، مجعية النجوممستغامن نادي اهلالل الثقايف الذ

********
.طرحته على أعضاء مجعية ابن باجةالنوع املوسيقي يف مستغامن سؤالفكيف يتم تعليم وتكوين هذا

********
ا ومشاريعها ومش اركتها القيمة تسعى مجعية ابن باجة إىل احلفاظ على هذا املوروث الفين العريق من خالل نشاطا

.داخل وخارج اجلزائر
********

ا ليرتعرع ويزدهرحهذا ا لفن بات أحد رموز مدينة الطرب األندلسي مستغامن  ا قبل ستة قرون وعمر  .ل 
********

وتبقى املوسيقى األندلسية من أكثر الفنون تأثريا يف النفس حيث تنقل املستمع إىل حالة من النشوة الروحية 
رعاء باملشاواالرتق



طبوع املوسيقى الغربية واإليقاع السريع إال أن املوسيقى األندلسية ال تزال حتافظ انتشار رغم عصر التكنولوجيا و 
.على رونقها ومكانتها فهي تراث هلا من العراقة ما جيعلها هواية تتناقلها األجيال السابقة والالحقة

.فالفن اجلميل األصيل يتجدد ولن ميوت

بعد عملية تركيب اللقطات ووضع التعليق املناسب، قمنا باختيار املوسيقى، واليت جيب أن تكون :الموسيقى-
.متماثلة حسب طبيعة املوضوع

.متوافقة مع اللقطات الرقمية وبعض املقاطعمن بينها املزموم استعملنا موسيقى إيقاعية 
متناسق وكامل، أو هو مجع األصوات املختلف هو عملية فنية تعين مزج الصوت والصورة بشكل: المزج-

. 6املسجلة يف عدة أشرطة ومزجها على فيلم أو شريط واحد
وتتم هذه العملية بعد تركيبنا للصور وضبط نص التعليق واملوسيقى واألصوات املختلفة بالتوافق مع شريط الصور، 

نصل إىل وضع اللمسات األخرية بكتابة جنرييك لحيث قمنا بإدراج الصوت والتعليق واملوسيقى واملؤثرات الصويت 
. أثناء الربورتاجقمنا بإجراء مقابالت معهمالبداية والنهاية وأمساء األشخاص الذين 
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تصميم الشارة-/5

: شارة البداية-
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

- مستغامن-جامعة عبد احلميد ابن باديس 

االجتماعيةكلية العلوم 

قسم علوم اإلنسانية

شعبة علوم اإلعالم واالتصال

ختصص مسعي بصري

تقدم

ربورتاج مصور حول

املوسيقى األندلسية مبستغامن 

حتت عنوان 

املوسيقى األندلسية يف مستغامن 

إرث ال يندثر مع السنني

من إعداد الطالبة 

بنزرت حكيمة

حتت إشراف األستاذة

ليمام فتيحة



: شارة النهاية -
كنتم مع

املوسيقى األندلسية مبستغامن 
حتت عنوان 

املوسيقى األندلسية يف مستغامن 
إرث ال يندثر مع السنني 

إعداد الطالبة
بنزرت حكيمة

حتت إشراف األستاذة
ليمام فتيحة

تصوير
بنزرت حكيمة

تركيب

بنزرت حكيمة

تعليق 
بنزرت حكيمة

شكر خاص إىل
كريزيفيصل بن  

عبد القادر غالم اهللا
بن تامي أمني

العبداوي زين الدين
بلخضر ياسر

بنزرت عبد احلق
نفوسي عبد اهللا



طيب إلياس
قارة مصطفى عبد النور
-مستغامن -إنتاج جامعة عبد احلميد ابن باديس 

2019 -2020



:البطاقة الفنية للربورتاج -
املوسيقى األندلسية مبستغامن : ... املوضوع
إرث ال يندثر مع السنني املوسيقى األندلسية مبستغامن : العنوان
ربورتاج ثقايف : النوع
17:15: املدة

camon MARK 5D III: الكامريا املعتمدة 
بنزرت حكيمة : تصوير

بنزرت حكيمة : الرتكيب واملزج
رقمي : نظام الرتكيب
2020أوت : فرتة التصوير

مجهور عام : اجلمهور املستهدف
الدكتورة ملام فتيحة : اإلشراف

2020أكتوبر : تاريخ االجناز



: خاتمة

املؤكد هو أن املوسيقى األندلسية يف اجلزائر حافظت على قواعدها األساسية وباألخص يف مدينة مستغامن رغم ما 
الزمن، من الفولكلور احمللي أوال مث من املوسيقى الرتكية منذ القرن السادس عشر تاريخ تعرضت له من تأثريات عرب 

.، مث الحقا من املوسيقى األوروبية يف فرتة االستعمار)بداية الوجود العثماين(

ان وهلذا ال ميكن ملعدن الذهب إال أن يزداد رونقا وتوهجا مع مرور السنني وال ميكن أيضا للطرب األندلسي إال
.يزداد تألقا رغم كل هذه األلوان الغنائية اليت تأسس للساحة الفنية



قائمة المصادر والمراجع

.2006، اجلزائر، دار هومة، 2لعقاب حممد، الصحفي الناجح، ط- 

. شليب كرم، اإلنتاج التلفزيوين، مكتب الرتاث- 
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التقطيع التقني
شريط الصوتشريط الصورةالمشاهد

رقم 
اللقطة

الموسيقىالحديثالتعليقالمدة زاوية التصويرحركة الكاميرامحتوى اللقطةنوع اللقطة 

ثا15جنــــــــريـــــــك البـــــدايــــــــــة01
مدينة مستغامن ثا12مامإىل األزوم خريطة اجلزائرلقطة عامة 02

....تراث 
استخبار عود/

استخبار عود/ثا 02علويةمامإىل األزوم مدينة مستغامنلقطة عامة 03
بانورامية من اليسار مدينة مستغامنلقطة عامة 04

إىل اليمني
استخبار عود/ثا01علوبية

استخبار عود/ثا 01ثابتةمسرح اهلواة مبستغامن لقطة عامة 05
ضريح سيدي خلضر بن لقطة عامة 06

خلوف 
بانورامية من التحت 

إىل الفوق 
استخبار عود/ثا 01

استخبار عود/ثا 04جانبيةثابتةاخليالةلقطة عامة 07
استخبار عود/ثا 03ثابتةمدحات : عيساوةلقطة عامة 08
استخبار عودثا 03مامإىل األزوم أثارلقطة عامة 09
فرقة موسيقية جلمعية لقطة عامة 10

ابن باجة 
استخبار عود...ومن ميكن أن حيثناثا 07ثابتة

مقربة إىل لقطة 11
اخلصر 

أندلسية موسيقىحديث رئيس مجعية ابن باجةثا 17ثابتةمقابلة
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فرقة موسيقية جلمعية لقطة عامة 12
ابن باجة 

وهذه املوسيقى ثا 02ثابتة
... يف تراث

مقربة إىل لقطة 13
اخلصر 

أندلسية موسيقىأستاذ يف مجعية ابن باجةثا 13ثابتةمقابلة 

تتكون كلمات ثا 54ثابتةمقابلةمتوسطةلقطة 14
....

الطرب األندلسيفنان يف 

أندلسية موسيقىثا 32أماميةثابتةمقابلةمتوسطةلقطة 15
مقربة إىل لقطة 16

اخلصر 
د و 1ثابتةمقابلة

ثا54
مقامات موسيقية 

..
رئيس مجعية ابن باجة

أندلسية موسيقىثا 21ثابتةمقابلةمتوسطةلقطة 17
جلمعية فرقة موسيقية متوسطةلقطة 18

ابن باجة
د 1ثابتة

ثا51و
مجعيات 

...عديدة
مقربة إىل لقطة 19

اخلصر 
أندلسية موسيقىأستاذ يف مجعية ابن باجة ثا 24ثابتةمقابلة

د 1ثابتةوسط مدينة مستغامنمتوسطةلقطة 20
ثا11و

مقربة إىل لقطة 21
اخلصر 

يتم فكيف ثا 02جانبيةثابتةتالميذ
...تعليم

أندلسية موسيقىأستاذ يف اجلعية

أندلسية موسيقىمتمدرس يف مجعية ابن باجةثا 19ثابتةمقابلةلقطة عامة 22
ثا 59ثابتةتالميذمتوسطةلقطة 23
أندلسية موسيقىأستاذ يف مجعية ابن باجةثا 14أماميةثابتةمقابلةمتوسطةلقطة 24
ثا23جانبيةثابتةمقابلةمتوسطةلقطة 25
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فنان يف الطرب األندلسيثا26ثابتةمقابلةمتوسطةلقطة 26
فرقة موسيقية جلمعية عامةلقطة 27

ابن باجة
تسمى مجعية ابن د 1متحركة 

....باجة 
رئي مجعية ابن باجة 

مقربة إىل لقطة 28
اخلصر

أندلسية موسيقىثا 27ثابتةمقابلة

فرقة موسيقية جلمعية متوسطةلقطة 29
ابن باجة

د و 1متحركة
ثا 31

هذا الفن بال 
....احد رموز 

مقربة إىل لقطة 30
اخلصر

أندلسية موسيقىثا 18ثابتةمقابلة

ثا 10ثابتةمقابلةمتوسطةلقطة 31
استاذ يف مجعية ابن متوسطةلقطة 32

باجة
وتبقى املوسيقى ثا 13ثابتة

....األندلسية 
مقربة إىل لقطة 33

اخلصر
أندلسية موسيقىثا 33جانبيةثابتةالطالبة

أندلسية موسيقىثا 25جنـــــــــريـــك النــهاية34
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