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Title Analysis of theories of music 
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Recognize the student through the themes of this article on the goals and 

methods of analysis problematic where researchers, and the types of systems 
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the complete system of analysis and applies what he learned from the analysis 

of samples musical heritage 
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1 3/10/2011  The reasons that motivated the analysis 

methods Alatnomozicolugiyn about music. 

  

2 10/10/2011 Types of analysis methods and systems used 

worldwide athnomusicologi 

  

3 17/10/2011 Slovakian school   

4 24/10/2011 Slovakian school   

5 31/10/2011 Finlandian school   

6 7/11/2011 Hungarian school   

7 14/11/2011 Bulgarian School   

8 21/11/2011 Yugoslavian School   

9 28/11/2011 American School     

10 5/12/2011 American School    

11 12/12/2011 Sources of work and build the analytical 

system 

  

12 19/12/2011 Methods and systems for music analysis, 

some researchers Arabs 

 

 

 

13 26/12/2011 Methods and systems for music analysis, 

some researchers Arabs 

  

14 2/1/2012  Methods and systems for music analysis,   



some researchers Iraqis 

15 9/1/2012 Examination for the first semester   

Mid-year holiday  

16 30/1/2012 Approach and the theory of the complete 
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track 
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يتعـــرف الطالـــب مـــن خـــالل موضـــوعات هـــذه المـــادة علـــى جوانـــب مختلفـــة تتنـــاول التـــراث 
ـــاة اإلنســـان  ـــه وأهميتهـــا ودورهـــا فـــي حي العربـــي والمـــوروث العراقـــي مـــن حيـــث أنواعـــه ومكونات
والجماعة ، ومن خالل ذلـك يـتمكن مـن أن يكـون ملّمـًا بمـأثورات بلـده الشـعبية ، وُمّطلعـًا علـى 
ة وموروثاتهــا والشــرقية أيضــًا ذات االتصــال الثقــافي بــالعراق عبــر العصــور 

تعرف جوانب مختلفـة تتنـاول التـراث العربـي والمـوروث العراقـي مـن حيـث أنواعـه ومكوناتـه 
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Course Instructor zainab subhi abd 

E-mail zainab_music@yahoo.com 

Title Heritage and musical tradition 

Course Coordinator Year 

Course Objective 

 

Recognize the student through the themes of this article on the various 

aspects of dealing with the Arab heritage and the heritage of Iraq in terms 

of the types and components, and their importance and their role in 

human life and the community, and through that he could be familiar 

Bmothorat his country, and people familiar with the heritage of the Arab 

countries and Muruthatha and Eastern also of cultural communication 

Iraq, through successive ages 

Course Description 

 

Learn about different aspects of dealing with the Arab heritage and the 

tradition of Iraq in terms of the types and components, and their 

importance and their role in society 

Textbook Musical heritage of the Arab and Iraqi musical tradition, by prof. Dr. Tariq 

Hassoon Farid. 
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