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Research Abstract 

The research includes four chapters, came as 

follows : 

Chapter one : Acquaintance with research and 

previous studies 

Section one: 

Research problem_ Research objectives_ Research 

importance – Research hypotheses – Research 

methodology – Research sample – Research tools – 

Research limits – Research terminology . 

Section two: Previous studies relevant to research. 

 

Chapter two: Theoretical framework 

Section one:  Piano literature performance style 

techniques 

Section two: Play due  Two pianos- Johannes 

Brahms – His life – His style  :Section three 

Chapter three : Applied framework 

Procedures to the applied part – proposed   
programmer  for playing the piano duo. 

 



Chapter four: Research result and 

Recommendations 

- Then it is concluded with the references, 

research appendices, research summary and 

abstract in English and Arabic . 
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