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وأن التدريس ينبغي
ٍ
كل طالب يتعلّ م
أن ّ
بكيفية مختلفةّ ،
نعلم ّ
أن يركّ ز على تطوير مكامن القوة الفردية لدى كل طفل ،لكننا
ندرك في الوقت ذاته أن األطفال ،من خالل المشاركة في
برنامجنا ،سيتعلّ مون ويعزّ زون طائفة من المهارات التي ستؤثر
إيجابيا في مجاالت أخرى من تعليمهم بوجه عام :تطوير
تأثيرا
ً
ً
المهارات اللغوية ،ومهارات الرياضيات ،واالنتباه ،ومهارات
التركيز وتحسين الذاكرة ،وزيادة التنسيق ،واالنضباط،
وبث السعادة ،وتذوق
واإلنجاز ،والمهارات االجتماعيةّ ،
الموسيقى والثقافة.
ً
مشاركة
طالبنا
ويحدونا الطموح واألمل في أن يشارك
ُ
إيجابية في رحلتهم الموسيقية بما يطلق اإلمكانات الكامنة
لديهم والتطلّ ع إلى تحقيق التميز .وبتوفير تجربة موسيقية
ثرية نأمل بمساعدة طالبنا على تطوير مهاراتهم الحياتية.
ّ
لدينا مرافق رائعة ،وموقعنا الممتاز في الحي الثقافي كتارا
يعني أن لدينا إمكانية الوصول إلى أفضل المواقع الثقافية
في الدوحة بالقرب من أكاديميتنا ،من صاالت عرض ومتاحف
ومسارح وقاعات للحفالت الموسيقية.
جزءا من مؤسسة قطر التي قدمت
نحن فخورون ً
أيضا بكوننا ً
يقدران بثمن.
ال
ا
وتوجيه
ا
دعم
إليها
انضمامها
لألكاديمية منذ
ّ
ً
ً
خاصا
كل هذه العناصر تجعل أكاديميتنا الموسيقية
فضاء ً
ً
لطالبنا يتعلمون فيه الموسيقى.

زالتان فضليتش،
مدير أكاديمية قطر للموسيقى

رسالة المدير

قراءة تقريرنا السنوي
ُ
وفي هذا المقام ،آمل أن تقدم لكم
صورة واضحة عن العمل الكبير الذي أنجز خالل السنة الدراسية
ً
 2020-2021على الرغم من القيود التي فرضتها جائحة
النتائج
كوفيد .19 -ومن بين منجزاتنا العديدة التي نفخر بها
ُ
الممتازة في امتحاناتنا الداخلية وامتحانات المجلس المشترك
لمدارس الموسيقى الملكية ( ،)ABRSMونيل طالبنا  33جائزة
فضال عن مشروعات التعاون التي أجريناها مع مدارس
دولية،
ً
مؤسسة قطر األخرى ،والمؤسسات الموسيقية ،والسفارات
المختلفة .ونأمل كذلك أن تمنحنا السنة الدراسية الجديدة
الفرصة للنظر في مشاريع جديدة ومثيرة من شأنها إثراء
التجربة الموسيقية لطالبنا.

تعليما
تقدم
ً
أكاديمية قطر للموسيقى مؤسسة تعليمية فريدة في قطرّ ،
شامال لجميع األطفال في الموسيقى الكالسيكية العربية والغربية.
موسيقيا
ً
ً
طالبا110 :
خالل الفترة المشمولة بهذا التقرير ،كان هناك ما مجموعه 537
ً
طالبا في قسم الموسيقى
طالب في قسم الموسيقى العربية ،و427
ً
موظفا ( 17بدوام كامل و 10بدوام جزئي) من جنسيات
ً
عينا 27
الغربية .كما َّ
شتى لشغل مناصب إدارية وتعليمية.
ومجتمع نابض بالحياة من المعلّ مين
وفي قلب أكاديميتنا يوجد طالبنا
ٌ
يكرسون جهودهم إلطالق العنان لإلمكانات
والموسيقيين
المتميزين الذين ّ
ّ
ّ
مدربين
أساتذة فحسب ،بل ً
ً
الموسيقية لكل طالب .وال يعمل موظفونا
أيضا ّ
ُيلهمون الطالب ويدعمونهم في مسيرتهم الكتشاف الموسيقى.
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قسم الموسيقى
العربية
ُص ّمم قسم الموسيقى العربية للطالب الجادين في دراسة الموسيقى
وألولئك الذين يتطلعون للدراسة في معاهد متخصصة أو عليا
عد البرنامج األكاديمي الخاص
وي ّ
للموسيقى على الصعيد الدوليُ .
مثاليا يناسب الطالب الشغوفين بالموسيقى والراغبين
برنامجا
بالقسم
ً
ً
في تعلّ م العزف على إحدى اآلالت الموسيقية العربية .وهدفنا
موسيقيين أكفاء من جهة،
وإعداد
إلهام
الرئيسي من هذا البرنامج
ّ
ُ
ُ
والحفاظ على التراث الموسيقي العربي ونقله إلى األجيال القادمة من
جهة ثانية.

أبرز إنجازات قسم الموسيقى العربية في 2020-2021
●

●

●
●

إعداد المسودة األولى لمنهج الكمان للسنة التمهيدية  1و2
والمستويات .1-4

إعداد تصميم جديد للمستوى التمهيدي في الطبلة ،المستويات 1
و 2و.3
إنشاء وطباعة منهج الطبلة ،المستوى .3

اقتناء آالت عالية الجودة (القانون ،والناي ،واآلالت اإليقاعية،
والكمان).

توفيق ميرخان،
رئيس قسم الموسيقى العربية
يميز قسم الموسيقى العربية في أكاديمية قطر
أهم ما ّ
من ّ
اإليمان الراسخ بأن الموسيقى العربية هي إحدى
للموسيقى ،هو
ُ
القوى الدافعة لمسيرة التنمية الثقافية في مجتمعاتنا العربية.
بهويته وجذوره الثقافية
واع ُ
يسعى القسم العربي لبناء جيل ٍ
وقادر على استقبال الفكر الموسيقي العالمي
العربية األصيلة
ٍ
ثقافة موسيقية جادة في قطر
ٍ
والتعامل معه بما يسهم في بناء
والمنطقة ككل.
إن التضافر البنّ اء بين قسمي الموسيقى العربية والغربية في
فريدا لطالبنا القادمين من مختلف
تعليميا
مناخا
ً
األكاديمية خلق
ً
ً
الجنسيات والثقافات ،وذلك عبر دراسة وتحليل الموسيقى الغربية
عال
الكالسيكية والعربية التقليدية ضمن مناهج ذات مستوى ٍ
وموسيقيا وموضوعة بعناية من ِق َبل خبراء
أكاديميا
ومتطور
ً
ً
ومدرسين موسيقيين نخبويين لتقديم أفضل مستوى ممكن
ّ
من التعليم.

اقتناء نسخ متعددة من برنامج التدوين الموسيقي Sibelius
للتأكد من تلبية الكتب والمناهج وجميع النوتات الموسيقية حسب
المعايير الدولية العالية.
َ
افتتاح فصول جديدة لمجموعة العود والمقامات والتحليل
لسد االحتياجات
الستيعاب جميع الطالب المترشحين والتوسع
ّ
التعليمية لطالبنا.

البرامج الموسيقية المعتمدة في القسم العربي ما هي إال نواة
تزود الطالب والمجتمع بفرص دراسة الفضاءات
لحركة موسيقية ّ
النظرية والتاريخية والعملية لموسيقى المقام األصيلة وإعداد
الطلبة لمواصلة الدراسة في إحدى الجامعات الموسيقية
المرموقة في العالم.

بلغت نسبة الطالب الذين اجتازوا االمتحانات الداخلية (امتحانات
المجلس المشترك لمدارس الموسيقى الملكية ( ،)ABRSMواالمتحان
النظري الداخلي ،وامتحان الشرقيات) .100٪

الجبارة التي حققها طالب وطالبات
يعتزّ القسم العربي باإلنجازات ّ
القسم خالل السنوات الماضية وبالمساهمة الفاعلة والكبيرة
محفزة على اإلبداع وإرساء دعائم
ّ
بيئة
للكادر التدريسي في تهيئة ٍ
التنمية الثقافية الموسيقية في قطر عبر الكثير من النشاطات
والفعاليات والبرامج المجتمعية الرائدة.

●

●

نتائج امتحانات قسم الموسيقى العربية للسنة الدراسية
2021- 2020

الطالب المستفيدون من المنح الدراسية
االسم

جواد جاباك

خليل حشيشة
تولين نعمة

فارس الفرحان
زين الفرحان

تولين أبو حرب
هادي حافظ

لولوة الصالحي
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اآللة

اإليقاع

الكمان
القانون
الكمان
القانون

الكمان

المنحة الدراسية

منحة دراسية كاملة

منحة دراسية جزئية ()50%
منحة دراسية جزئية ()50%
منحة دراسية جزئية ()50%
منحة دراسية كاملة
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التقارير
تقريرا
تلقى جميع الطالب في البرنامج األكاديمي
ّ
ً
سنويا.
تقدم ،بمعدل مرتين
ً
عما أحرزوه من ّ
ّ
مؤشر إلى مهارات أداء الطالب ،وموهبته
التقرير
ٌ
الموسيقية ،ومستوى الممارسة لديه .ويتضمن
كامال لمهارات الطالب األساسية
تقييما
ً
ً
والشخصية في دروس العزف على اآللة
الفرق الموسيقية،
الموسيقية ،ومشاركته في ِ
وفصول نظريات الموسيقى.
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قسم الموسيقى
الغربية
الدكتور أوزغور ميرت إيسن،
رئيس قسم الموسيقى الغربية
عد قسم الموسيقى الغربية في أكاديمية قطر للموسيقى لتوفير
ُأ ّ
تعليم موسيقي احترافي في الموسيقى الغربية البوليفونية للجيل
والمتحمسين لها في جميع
المقبل من الفنانين ومحترفي الموسيقى
ّ
وشامال على اآلالت في
احترافيا
تدريبا
أنحاء المنطقة .ويقدم القسم
ً
ً
ً
خمس عشرة آلة من آالت األوركسترا الغربية ،باإلضافة إلى البيانو
فضال على الدروس النظرية والعزف الجماعي على
والغناء الغربي
ً
مستوى عالمي .وتضم هيئة التدريس بالقسم الغربي العديد من
تخرج
الموسيقيين واألكاديميين المشهورين
بلداّ ،
عالميا من أكثر من ً 21
ً
العديد منهم من مؤسسات ومعاهد موسيقية رائدة في العالم.
ُ
ومع أن قسم الموسيقى الغربية يركز على تعليم الموسيقى االحترافي
أيضا أن تعليم الموسيقى هو الركيزة األساسية
المتخصص ،فإننا نعتقد ً
وحجر الزاوية في عملية تعليم كل طفل ،وأن الموسيقى تدعم بقوة
التفكير اإلبداعي ،وحل المشكالت ،والتركيز ،واإلدراك ،والوعي بالذات،
واحترام الذات ،والتعاطف ،والرحمة ،والتواصل الفعال.
أن السنة الدراسية 2020-
ويفخر قسم الموسيقى الغربية بأن يعلن ّ
ونجاحا منذ سنة .2011
 2021كانت السنة الدراسية األكثر إنتاجية
ً
فعلى الرغم من القيود التي فرضتها جائحة كوفيد ،-19تمكن طالبنا
من الفوز مجتمعين بأكثر من  30جائزة دولية ،وحققوا أعلى معدالت
النجاح في امتحاناتهم الداخلية .واألهم من ذلك ،أثبت أعضاء هيئة
التدريس والطالب لدينا قدرتهم على تحويل التحديات إلى فرص للنمو.
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مدخل إلى قسم الموسيقى الغربية
يرعى البرنامج األكاديمي الخاص بقسم الموسيقى الغربية الموسيقيين
الشباب من ذوي التفكير الجاد ويرتقي بمعارفهم الموسيقية وعزفهم
يعد فرصة رائعة لتأهيل األطفال
إلى المستوى التالي .ومن ثم ،فهو ّ
الشغوفين بالموسيقى.
يتألف البرنامج من دروس فردية في عزف اآلالت ،وفصول جماعية
في نظريات الموسيقى والتاريخ ،والعزف الجماعي ،وكلها مجدولة بعد
ساعات الدوام المدرسي.

الطالب المستفيدون من المنح الدراسية
االسم

الو سيزي هان

اآللة

الكمان

المنحة الدراسية

منحة دراسية كاملة

ايليشا لي جونغ شين

اإليقاع

منحة دراسية كاملة

طارق الحسيني

التشيلو

منحة دراسية كاملة

ناصر منصور علي

أن مكشسني

الكمان

الكمان

منحة دراسية كاملة

منحة دراسية كاملة
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بـرامـجـنا
برنامج الموسيقى األكاديمي

ُص ّمم برنامج الموسيقى األكاديمي للطالب الجادين في دراسة
الموسيقى وألولئك الذين يتطلعون للدراسة في معاهد متخصصة أو
برنامجا
عد البرنامج األكاديمي
ً
وي ّ
عليا للموسيقى على الصعيد الدوليُ .
مثاليا يناسب الطالب الشغوفين بالموسيقى والراغبين في تعلّ م
ً
تصميما يناسب االحتياجات
العزف على آلة موسيقيةُ .ص ّمم البرنامج
ً
المحددة للطالب وأعمارهم ،حيث يقوم على تعليم
التعليمية
ّ
اآلالت ،والنظريات الغربية ،والصولفيج ،والفصول الجماعية في تحليل
الموسيقى العربية وتاريخها  ،ودروس العزف الجماعي والكورال  ،وكلّ ها
مجدولة بعد ساعات الدوام المدرسي.

برنامج الموسيقى للجميع

دعم الموسيقيين ،وإشراك المجتمع ،وجعل
نروم من هذا البرنامج
َ
البرنامج الطالب
ويستهدف
الجميع.
متناول
الموسيقى في
ُ
الراغبين في تعلم العزف على آلة موسيقية أو المشاركة في فرقة
مع موسيقيين آخرين .وقد ُص ّمم البرنامج لمساعدة الطالب على
أي
االستمتاع
بحب العزف على آلة موسيقية ،من دون الحاجة إلى إجراء ّ
ّ
امتحانات موسيقية.
عمر محدد لاللتحاق ببرامج الموسيقى للجميع .كما يتيح
ال يوجد ٌ
البرنامج للطالب تعلّ م الموسيقى على نحو يناسب أسلوب حياتهم
وينمي مهاراتهم من خالل المشاركة في
وجدول أعمالهم المزدحم
ّ
دروس جماعية وتقديم عروض للجمهور من خالل العديد من الفرص
التي تتيحها أكاديمية قطر للموسيقى.

برنامج التذوق الموسيقي

ُص ّمم برنامجنا الخاص بالتذوق الموسيقي لتعريف األطفال الصغار من
درس
سن  4إلى  6سنوات بالموسيقى واآلالت الموسيقية ،حيث تُ َّ
ستخدم موسيقى
الفصول في مجموعات بحسب أعمار الطالب ،وتُ
َ
أنواعا وأساليب مختلفة من
من جميع أنحاء العالم لتعليم الطالب
ً
الموسيقى ،إلى جانب تطوير قدراتهم وتعزيز األذن الموسيقية لديهم.
كما يستكشف الطالب العناصر المموسيقية التالية :اإليقاع ،األوزان
اإليقاعية والنبض ،األنغام الموسيقية واأللوان الصوتية المختلفة.
بالحس التعبيري من خالل الغناء ،والرقص،
أيضا تعريف األطفال
ويجري ً
ّ
والعزف ،واالستماع إلى الموسيقى.
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الفرق الموسيقية
ِ
والفصول الجماعية
ِفرق الموسيقى العربية

التخت الموسيقي العربي (تخت الناشئين ،وتخت
اليافعين ،وتخت المحترفين)

تسمى فرقة الموسيقى العربية التقليدية تختً ا .ويمكن لطالب قسم
الموسيقى العربية االنضمام إلى ثالثة تخوت موسيقية مختلفة حسب
مستوياتهم ،ويستكشفون فيها موسيقى المقام التقليدية وتقنياتها
مقطوعات
ٍ
طالب تخت المحترفين
التأليفية واالرتجالية .ويؤدي
ُ
عال .ويؤدي الطالب في التختين
موسيقية مختارة على مستوى ٍ
ً
طائفة متنوعة من المقطوعات الموسيقية الصعبة.
اآلخرين
ويتعلّ م الطالب في فصول التخت فنون أداء العزف الجماعي تحت
إشراف قائد الفرقة الموسيقية .ويمكن للموسيقيين الموهوبين الذين
عاما من جميع أنحاء قطر االنضمام إلى
ال تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر ً
أي آلة موسيقية
هذه التخوت ،بمن فيهم من ال يتعلمون العزف على ّ
في أكاديمية قطر للموسيقى.

الكوراالت (جوقة الناشئين ،وجوقة اليافعين ،وجوقة
الشباب ،وجوقة الكبار)

فرصا رائعة للطالب لالنضمام إلى
يوفر قسم الموسيقى العربية ً
مستويات مختلفة من الغناء الكورالي .ويغني الطالب مجموعة
متنوعة من المخزون الموسيقي العربي ،مثل الموشحات ،والقصيدة،
وغيرها .ويعملون على تحسين تقنياتهم في الغناء واألداء ضمن إحدى
الفرق ،وهو ما يساعدهم بقدر أكبر على تطوير مهاراتهم الموسيقية،
واإليقاعية وقراءة النوتة ،وتطوير لغات متعددة ،مع الغناء باللغات
العربية واإلنجليزية والفرنسية ولغات أخرى.

المقامات (نظريات الموسيقى العربية وتحليلها)

فريدا بعنوان مقامات
برنامجا
يقدم قسم الموسيقى العربية كذلك
ً
ً
(نظريات الموسيقى العربية وتحليلها والصولفيج) .ويعتمد هذا
البرنامج على التعليم الشفوي الموروث للموسيقى العربية ونظام
المقام الذي هو أساس الموسيقى العربية التقليدية .ويحلل الطالب
في هذا الفصل مقطوعات من المخزون الموسيقي العربي ،ويتعلمون
اإليقاعات (الدورات اإليقاعية العربية) والقوالب (أشكال الموسيقى
العربية التقليدية والكالسيكية ،سواء كانت مؤلَّ فة أو مرتجلة).

فرقة الوتريات العربية (فرقة الناشئين وفرقة الشباب)
تستهدف فرقة الوتريات العربية الناشئين في أكاديمية قطر
للموسيقى .وهذه هي الفرصة األولى لعازفي الوتريات الصغار للعزف
مع زمالئهم وأصدقائهم تحت إشراف قائد الفرقة الموسيقية .ويختبر
الطالب الصغار الخطوات األولى في العزف في مجموعة على شكل
يطورون مهاراتهم اإليقاعية والصوتية،
أوركسترا وترية صغيرة ،حيث
ّ
ويتعلمون االستماع إلى الطالب اآلخرين ،والتحكم في الصوت
واآللة تحضيراً النضمامهم الحقاً الى مجموعات موسيقية
وأوركسترالية مختلفة.

مجموعة العود

الغرض من هذه المجموعة هو إتاحة فضاء للطالب البالغين للعزف
على العود ضمن فرقة .وإلى جانب تعلم تقنيات العزف على العود
ونظريات الموسيقى ،يختبر الطالب مفهوم العزف ضمن فرقة من
خالل طائفة متنوعة من المؤلفات الصعبة التي تحوي تركيبات فريدة
كُ تبت ألربعة أعواد أو أكثر.

ِفرق اإليقاعات العربية (فرقة الناشئين وفرقة الشباب)

تؤلَّ ف الموسيقى العربية على دورات إيقاعية تسمى إيقاعات (مفردها
إيقاع) ،وهي عبارة عن أنماط من النبضات التي تتكرر بعد كل دورة
إيقاعية .وينضم طالب اآلالت اإليقاعية العربية إلى مستويات مختلفة
من فرق اإليقاعات العربية ،إذ يعملون على تقنيات اإليقاع العربي،
والعد ،والعمل
ويتعلمون متابعة حركات القائد ،واالستماع إلى بعض،
ّ
كفريق واحد .وهذه الفرق من مختلف المستويات واألعمار ،وتغطي
مختلف اآلالت ،مثل الطبلة ،والطار ،والدف/الرق.
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فرق الموسيقى
الغربية
أوركسترا قطر للشباب (أوركسترا قطر الشبابية
األولى والوحيدة)

أوركسترا قطر للشباب عبارة عن أوركسترا سيمفونية تتألف من آالت
النفخ الخشبية والنحاسية وآالت اإليقاع واآلالت الوترية .ويعزف
في أوركسترا قطر للشباب من بلغ المستوى الخامس وما فوق من
امتحانات المجلس المشترك لمدارس الموسيقى الملكية ()ABRSM
(أو ما يعادله) بقيادة المايسترو جيوفاني باسيني .ويتعلم طالب
األوركسترا مهارات وتقنيات العزف ضمن المجموعة األوركسترالية
ومدة كل بروفة (وقت التمرين) ساعتان تتخللهما تمرينات لألوركسترا
ككل وأخرى منفصلة حسب كل مجموعة موسيقية وذلك مع أستاذ
متخصص .وتُ ِع ّد هذه األوركسترا برامج متعددة في كل سنة دراسية،
وسبق لها أن شاركت في حفالت موسيقية في ساحة االحتفاالت
بمؤسسة قطر في المدينة التعليمية ،وفي مركز قطر الوطني
عد أوركسترا قطر للشباب
للمؤتمرات ،وفي متحف قطر الوطني .وتُ ّ
جنبا إلى جنب مع
برنامجا
كذلك
واحدا كل عام يعزف فيه الطالب ً
ً
ً
أعضاء أوركسترا قطر الفيلهارمونية في حفل موسيقي مشترك.

وتستعد هذه الفرقة على مدار العام لتقديم عروض متعددة
داخل أكاديمية قطر للموسيقى وخارجها .وتتيح الفرقة للعازفين
الموهوبين تطوير مهاراتهم الموسيقية في بيئة مركزة مع أقرانهم من
الموسيقيين من جميع أنحاء قطر.

وتغطي فرقة الوتريات طائفة واسعة من
األساليب الموسيقية طوال السنة الدراسية.
ويشمل التعليم أوضاع اآللة المتوسطة إلى
المتقدمة ،إضافة إلى تطوير تقنيات العزف،
مثل االهتزاز (الفيبراتو) ،وضبط العازف آللته،
واستخدام الديناميكيات ،وتقنيات القوس،
وقراءة النوتات الموسيقية والساللم
الموسيقية المختلفة ،وتعلم مهارات العزف
ويقدم الطالب في
الجماعي وتطويرها.
ّ
فرقة الوتريات الهارمونية حفلتين عامتين
على األقل في كل سنة دراسية.

والغرض من هذه الفرق هو الجمع بين طالب أكاديمية قطر
للموسيقى لتجربة مفهوم اإليقاع وإتقان الهياكل اإليقاعية المعقدة
من خالل العزف الجماعي .وتستعد هذه الفرقة على مدار العام لتقديم
عروض متعددة داخل أكاديمية قطر للموسيقى وخارجها.

الجوقات الثالثية (جوقة الناشئين،
وجوقة اليافعين ،وجوقة الكبار)

فرقة النفخيات السيمفونية للناشئين

فرقة "أماديوس الصغير"

فرقة النفخيات السيمفونية للناشئين هي فرقة للطالب المتحمسين
الذين يعزفون على اآلالت النفخية الخشبية والنحاسية واإليقاعية في
المستوى األول من امتحانات المجلس المشترك لمدارس الموسيقى
الملكية (( )ABRSMأو ما يعادله) وما فوقه .ويواظب الطالب في
هذه الفرقة على صقل المهارات األساسية للعزف في فرقة .ويشمل
ذلك االستماع الفعال ،ودقة اإليقاع ،والنغم ،والتعبير ،والعزف ضمن
مجموعة .وتقدم هذه الفرقة عرضين على األقل خالل السنة الدراسية
تقدم خاللهما طائفة متنوعة من المقطوعات الموسيقية الجذابة.
ويستمتع الطالب في هذه الفرقة بالعزف مع عازفين آخرين من نفس
العمر من جميع أنحاء قطر.

فرقة النفخيات السيمفونية

تُ عنى هذه الفرقة باآلالت النفخية واإليقاعية ،وهي الفرقة األولى
في أكاديمية قطر للموسيقى للطالب الذين يدرسون اآلالت النفخية
الخشبية والنحاسية واألوركسترالية في المستوى الثالث من امتحانات
المجلس المشترك لمدارس الموسيقى الملكية (( )ABRSMأو ما
يعادله) وما فوقه .ويصقل الطالب في هذه الفرقة مهاراتهم ضمن
المجموعة من خالل التمرن على طائفة متنوعة من المقطوعات
الصعبة وأدائها .ومدة كل بروفة (وقت التمرين) ساعتان تتخللهما
تمرينات للفرقة ككل وأخرى منفصلة حسب كل مجموعة موسيقية
وذلك مع أستاذ متخصص.
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فرقة اإليقاعات الغربية

رق من المستوى المتوسطإلى المتقدم لطالب
ِفرق اإليقاعات ِف ٌ
عادة من طالب لديهم
ً
أكاديمية قطر للموسيقى .وتتألف هذه الفرق
ما ال يقل عن سنتين أو أكثر من الخبرة في العزف على آالت اإليقاع
الكالسيكية ،أو ثالث سنوات أو أكثر من الخبرة في العزف على البيانو.
ويجري قبول العازفين على أساس االختبار فقط.

تستهدف فرقة "أماديوس الصغير" أصغر الطالب الذين يعزفون
على اآلالت الوترية في أكاديمية قطر للموسيقى .ويمكن للطالب
طالبا أكاديميين
أيضا االنضمام إلى الفرقة دون أن يكونوا
المختارين ً
ً
يدرسون بدوام كامل في األكاديمية.
وهذه الفرقة هي أول فرصة للموسيقيين الصغار للعزف مع زمالئهم
وأصدقائهم تحت إشراف قائد الفرقة الموسيقية .ويتعلمون في
التمرن
هذه الفرقة التواصل والعمل كفريق واحد ،وتتاح لهم فرصة
ّ
وتنفيذ مجموعة بسيطة من المقطوعات الشهيرة من الموسيقى
الكالسيكية ،وكذلك الموسيقى الشعبية.
ويختبر األعضاء الصغار في فرقة "أماديوس الصغير" الخطوات األولى
في العزف في مجموعات مع أوركسترا وترية صغيرة ،حيث يطورون
مهاراتهم اإليقاعية والصوتية ،ويتعلمون كيفية االستماع إلى الطالب
اآلخرين وكيفية التحكم في الصوت واآللة تحضيراً النضمامهم الحقاً
الى مجموعات موسيقية وأوركسترالية مختلفة.

تتألف الجوقات الثالثية التابعة ألكاديمية
قطر للموسيقى من ثالث مجموعات كورال
لألطفال من سن الخامسة إلى الثامنة
عشرة .وتهدف جوقة الناشئين وجوقة
اليافعين وجوقة الكبار إلى تطوير المهارات
الموسيقية ،وتعلم تقنيات الصوت والغناء
الصحيحة ،إضافة إلى الغناء التعبيري.
وينمي الطالب في جوقات أكاديمية قطر
ّ
للموسيقى الثقة بالنفس واحترام الذات من
خالل التجربة الفنية .ويعزز برنامج الكورال
الخاص بنا التعاون مع الفرق الموسيقية
شعورا
والموسيقيين المحترفين ،مما يولد
ً
قويا بالوحدة المجتمعية في جميع أنحاء
ً
الدوحة والعالم .ونؤدي مقطوعات كورال
من فترات زمنية مختلفة وأنواع ولغات
وثقافات متنوعة .ونفخر بأننا جعلنا برنامجنا
في متناول جميع األطفال من ذوي
المواهب الموسيقية ،بمن فيهم أولئك
يحبون الغناء ويستمتعون به.
الذين ّ

فرقة الوتريات الهارمونية

فرقة الوتريات الهارمونية فرقة لآلالت الموسيقية الوترية من
المستوى المتوسطلطالب أكاديمية قطر للموسيقى .وتتألف هذه
عادة من طالب لديهم ما ال يقل عن ثالث إلى أربع سنوات
ً
الفرقة
من الخبرة في العزف على آالت منها الكمان ،والفيوال ،والتشيلو،
والكونترباص.
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التسجيل
نمو عدد الطالب في
أكاديمية قطر للموسيقى 2026-2021
يبين الرسم البياني أدناه نسبة التوسع المتوقعة في البرنامج األكاديمي وبرنامج الموسيقى للجميع في قسمي الموسيقى
ّ
العربية والغربية في الفترة من عام  2021إلى عام .2026

البرنامج األكاديمي

العدد اإلجمالي

برنامج الموسيقى للجميع

عدد الطالب المسجلين
البرنامج األكاديمي

برنامج الموسيقى للجميع
المجموع

المجموع الكلي

16

طالب قسم الموسيقى العربية طالب قسم الموسيقى الغربية

40

157

110

427

70
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الفعاليات وورش
العمل
استضافت أكاديمية قطر للموسيقى في السنة الدراسية 2020-
 ،2021ما مجموعه تسع فعاليات وثالث ورش عمل اجتذبت ما يقرب
استباقيا في تشكيل
دورا
ً
من  2,200مشارك وزائر .وتؤدي األكاديمية ً
تصورات الجمهور عن الموسيقى ،وذلك من خالل المحاضرات العامة،
وورش العمل ،والصفوف الدراسية االحترافية .وعالوة على ذلك،
تواصل اإلدارة العليا ألكاديمية قطر للموسيقى تطوير روابط وعالقات
متينة مع أكاديميات وجمعيات موسيقية أخرى ذات مستوى عالمي
من خالل عقد ورش عمل ودروس احترافية شتى على أساس سنوي
ابتغاء تحقيق أقصى فائدة متوخاة من هذه الروابط والبحث عن فرص
تعاون في المستقبل.

أبرز الفعاليات

مباشرا ألقى
عرضا
وأدى سبعة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس ً
ً
الضوء على اللحظات المحورية في حياة بيتهوفن من خالل الموسيقى،
سردا
في حين قدمت كارولين لي ،خريجة أكاديمية قطر للموسيقى،
ً
ومقدمة للمقطوعات الموسيقية .وأتاح هذا العرض
لهذه األحداث
ّ
تطور حالة الصمم الوشيك لديه والتحديات الشخصية،
للجمهور تقدير
ّ
إلى جانب النطاق الواسع ألشكال التعبير في الفترات المبكرة
والمتوسطة والمتأخرة من حياته .وكان عنوان هذا العرض "عزلة
فرقا؟" .وقد أتاح عرضنا المباشر
بيتهوفن :الحجر الصحي الذي يحدث ً
ً
فرصة فريدة إلظهار بعض أوجه التشابه بين الطرق التي عمل بها
بيتهوفن ببطولة للتصدي للتحديات التي واجهها وتلك التي واجهها
العالم خالل األشهر العشرة الماضية.

أبرز ورش العمل

ندوة عبر اإلنترنت في أسبوع الدوحة للرعاية الصحية

قدمت أكاديمية قطر للموسيقى يوم اإلثنين  9نوفمبر ،2020
ندوة عبر اإلنترنت بعنوان
ً
في إطار أسبوع الدوحة للرعاية الصحية،
"استكشاف إمكانات العالج بالموسيقى في إعادة التأهيل العصبي
والصحة العقلية".
وكان الهدف من هذه الندوة ،التي قادها معالجة بالموسيقى ،وعالمة
أعصاب ،وموسيقية متخصصة في علم النفس الموسيقي ،تقديم
لمحة عامة إلى العالج بالموسيقى ،واألدلة التي تدعم استخدام
الموسيقى في إعادة التأهيل العصبي ونظريات العواطف التي تقف
قدمت
وراء التطبيقات السريرية في الصحة النفسية .وإضافة إلى ذلكّ ،
أمثلة على كيفية استخدام العالج بالموسيقى في األردن لعالج
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

ورش عمل الفرقة المركزية للقوات الجوية األمريكية
الفرقة المركزية للقوات الجوية األمريكية تعمل مع
أكاديمية قطر للموسيقى

في  16فبراير  2021عملت الرقيب في القوات الجوية األمريكية،
ليزا دريفك ،المشرفة على الفرقة المركزية للقوات الجوية األمريكية،
مع طالب الترومبون في أكاديمية قطر للموسيقى .وتقدم الفرقة
دعما لجهود بناء الشراكة
المركزية للقوات الجوية األمريكية عروضها
ً
الدولية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى.

نجوم من أجل التعليم :حفل خيري لفائدة مبادرة التعليم
فوق الجميع

نظمته طالبة أكاديمية قطر
حفل خيري ّ
ٌ
أقيم في  27يناير 2021
"معا"
للموسيقى ،ناتالي ماغنس،
دعما لمشروع التعليم فوق الجميع ً
ً
وب َّث الحفل مباشرة للجمهور من خالل القنوات
في قاعة زريابُ ،
اإلعالمية ألكاديمية قطر للموسيقىُ .يذكر أنه في عام  2015أطلقت
المخصص لتحديد ومعالجة
"معا"
ّ
مبادرة التعليم فوق الجميع برنامج ً
العوائق التي تحول دون التحاق األطفال بالمدارس في قطر وتهيئ
فرصا متساوية للحصول على تعليم جيد.
لهم ً

عرض في شارع المذاق

عرضا في
نظم قسم الموسيقى الغربية وقسم الموسيقى العربية ً
ّ
شارع المذاق بالحي الثقافي كتارا ،يومي  10و 12ديسمبر .2020
مجموعات من طالب اآلالت النفخية والنحاسية والوترية
وقدمت
ٌ
عرضا أمام زوار كتارا ألول مرة منذ بدء الحجر الصحي!
واإليقاعية ً

ماراثون بيتهوفن االفتراضي

في عام  ،2020احتفل العالم بعيد ميالد بيتهوفن الـ .250ويحظى
بيتهوفن باإلعجاب ليس فقط لعبقريته ،وعزفه على البيانو والكمان،
أيضا لشجاعته غير العادية وتصميمه
وابتكاراته المذهلة ملحنً ا ،ولكن ً
على مواجهة مصيره القاسي .لذلك بدا من الضروري االحتفال بهذه
الذكرى في أكاديمية قطر للموسيقى مع طالبنا وهيئة التدريس.
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التواصل
المجتمعي
●

●

●

●
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نسق قسم الموسيقى العربية مع الجامعة األردنية وكلية
ّ
اآلداب التابعة لها لدراسة إمكانيات الحصول على نظام اعتماد
خاص ببرامج قسم الموسيقى العربية.
العروض الطالبية لقسم
َ
عدة مؤسسات وطنية ودولية
ُ
شاركت
الموسيقى العربية ومنها :المعهد الفرنسي ،و"كيو اليف
للتواصل الحكومي" ،وإذاعة "أوريكس إف إم".
أجرى خبراء أكاديمية قطر للموسيقى تدقيقاً ومراجعة لمناهج
الموسيقى في معهد تدريب الشرطة في قطر .وجرت مناقشته
بمزيد من التفصيل ابتغاء الوصول إلى األهداف التعليمية التي
تنشدها وزارة الداخلية.
أنشئت مجموعة دراسة مؤلفة من جميع أساتذة الموسيقى في
مدارس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر من خالل زيارات
متعددة بقيادة رؤساء األقسام بأكاديمية قطر للموسيقى.
منبرا لمناقشة األفكار،
وتهدف هذه المجموعة إلى أن تكون
ً
وتقاسم الخطط ،والتنسيق بين أساتذة الموسيقى في جميع
المدارس ،وتطوير تعليم الموسيقى العربية والغربية في قطر.
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إنجازات الطالب
 1استضافت

 The Rising Star London Music Competitionالجائزة األولى

 2ناتالي ماغنيس

 ODIN International Music Onlineالجائزة الثانية
Competition

 4أنتوني بو حرب

 Paderewski International Piano Competitionالجائزة الثالثة

 3زانغ زو يو

 MUSE International Music Competitionالجائزة الثانية

 2020لندن ،المملكة المتحدة

الكمان

ستيفان روبو

 2020أثينا ،اليونان

البيانو

نا يونغ كيم

 2020دبلن ،آيرلندا

 29زانغ زو يو
 30جيد ناسكوال-
 31كلوي جيبيرتو

 The North International Music Competitionالجائزة الثانية

 2020لندن ،المملكة المتحدة

البيانو
البيانو

 2020بوسكو-زدروي ،بولندا

البيانو

دينيس بودنار

 32بول جيتي

 2020لندن ،المملكة المتحدة

الكمان

ديميتري

 2021المنامة ،البحرين

القانون

تورشينسكي

 34وليام تان

توفيق ميرخان

 2021المنامة ،البحرين

القانون

توفيق ميرخان

 2021نور سلطان ،كازاخستان

البيانو

دينيس بودنار

 2021إسطنبول ،تركيا

اإليقاع

جورج أورو

 2020رود آيالند ،الواليات

الكمان

ديميتري

 2021نور سلطان ،كازاخستان

القانون

توفيق ميرخان

 40ستيال صوفيا

 2021كراكو ،بولندا

البيانو

خوان الغو

 41أهانا كارتيكيان

 2021نور سلطان ،كازاخستان

العود

عبد الله محول

 42نهى سوزان

 2021نور سلطان ،كازاخستان

البيانو

دينيس بودنار

 Grand Music Festival Internationalالجائزة األولى
Music Competition

 2021نور سلطان ،كازاخستان

البيانو

آيدان أالباروفا

 Grand Music Festival Internationalالجائزة الكبرى
Music Competition

 2021نور سلطان ،كازاخستان

الكمان

ستيفان روبو

 2021نور سلطان ،كازاخستان

الكمان

إيفان فاغالروف

 Grand Symphony International Onlineالجائزة األولى
Competition

 2021نور سلطان ،كازاخستان

الكمان

إيفان فاغالروف

 22ناصر منصور

 Grand Symphony Internationalالجائزة األولى
Online Competition

 2021نور سلطان ،كازاخستان

الكمان

ستيفان روبو

 23ليو فياض

 Grand Symphony Internationalالجائزة الثانية
Online Competition

 2021نور سلطان ،كازاخستان

الكمان

الدكتور هاني

 2021روما ،إيطاليا

البيانو

زيفكا بيشيفا-رينو

 2021موسكو ،روسيا

اإليقاع

دوبري بالييف

 5ميشيل بو حرب
 6شي هان لو
 7علياء الخيامي
 8تولين نعمة
 9لونا اشتي

 10ديفاكشي

غريس مخرجي

 11جواد جاباك

 12آن ماك تشيزني
 13تولين نعمة
 14إيفا جولي أديل
رينو

 15تيم سلمان
 16ديفاكشي

غريس مخرجي

 17نهى سوزان
شهدي

 18شي هان لو
 19لجين ساسي

 20إيفا جولي رينو
 21ستيال صوفيا
باسكواريلو
علي

 24إيمان نظيفة
بنت إزهار

 V Krystian Tkaczewski International Pianoالجائزة
 Competition - Special Online Editionالخامسة

 Kings Peak International Musicالجائزة الثالثة
Competition

  First Gulf Musician Idol Online Competitionالجائزة األولىSuper Level Instrumental
  First Gulf Musician Idol Online Competitionالجائزة األولىIntermediate Level Instrumental
 Musical Phenomena Internationalالجائزة األولى
Competition of Vocal and Instrumental Art
 Bosphorus Festival International Onlineالجائزة الكبرى
Music and Dance Competition
 Newport Virtuosi Music Competitionالجائزة األولى

 Musical Phenomena Internationalالجائزة األولى
Competition of Vocal and Instrumental Art
 OPUS 2021 Internationalالجائزة الثالثة
Music Competition

 Musical Phenomena Internationalالجائزة األولى
Competition of Vocal and Instrumental Art
 Viva La Music International Musicالجائزة الثانية
Competition

 Star Olympus International Competitionالجائزة األولى
 Stage4Kids Festivalجائزة فخرية

  VIII International Music Competitonالجائزة الثالثةCategory D

 25كلوي جيبيرتو

 International Moscow Music Competitionالجائزة الثالثة

 27فرقان فريم

 International Moscow Music Competitionالجائزة األولى

 26ريتا ناصر
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 International Moscow Music Competitionالجائزة األولى
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المتحدة

 2021هامبورغ ،ألمانيا

 2021موسكو ،روسيا

 2021موسكو ،روسيا

البيانو

اإليقاع

اإليقاع

خوان الغو

تورشينسكي

 Grand Symphony International Onlineالجائزة الكبرى
Competition
 Grand Symphony International Onlineالجائزة الثانية
Competition

خوان الغو

 3rd New Talent British International Youthالجائزة الثالثة
Music Competition

 2020بيدغوتش ،بولندا

البيانو

غير محدد

 28شي هان لو

 Grand Music Festival International Musicالجائزة الكبرى
Competition

ساال

 33جينا مظلوم

 The North International Music Competitionالجائزة الثالثة

 Grand Symphony International Onlineالجائزة األولى
Competition

 Grand Symphony International Onlineالجائزة األولى
Competition

 35ستيال صوفيا

 INTERNATIONAL MULTIGENREالجائزة األولى
”COMPETITION “ART SENSATION

 36أهانا كارتيكيان

 INTERNATIONAL MULTIGENREالجائزة األولى
”COMPETITION “ART SENSATION

باسكواريلو

 37جياوي تان

 Quebec Music Competition Onlineالجائزة الثانية
International

 38علياء الخيامي

 International Youth Music Competitionsالجائزة األولى

 39زينب كريشان

الجائزة األولى

باسكواريلو

شندو

مسابقة الحياة في الموسيقى :دراسة

 Music Inspiration International Competitionالجائزة األولى

 Dolce Musica International Onlineالجائزة األولى
Competition

 Opus Artis Paris, Online Music Competitionالجائزة األولى
2021

 2021نور سلطان ،كازاخستان

البيانو

دينيس بودنار

 2021نور سلطان ،كازاخستان

البيانو

نا يونغ كيم

 2021نور سلطان ،كازاخستان

البيانو

نا يونغ كيم

 2021ستوكهولم ،السويد

اإليقاع

دوبري بالييف

 2021نور سلطان ،كازاخستان

اإليقاع
البيانو

دوبري بالييف

 2021ستوكهولم ،السويد

 2021نور سلطان ،كازاخستان

البيانو

أي موسير

 2021نور سلطان ،كازاخستان

الكمان

إيفان فاغالروف

 2021نور سلطان ،كازاخستان

الكمان

إيفان فاغالروف

 2021كيبيك ،كندا

البوق

ريتشيل ساي

 2021أتالنتا ،الواليات المتحدة

القانون

ديميتري

 2021المنامة ،البحرين

الكمان

هاني الخطيب

دينيس بودنار

تورشينسكي

إيفان فاغالروف

 2021نور سلطان ،كازاخستان

الكمان

 2021روسيا

الكمان

إيفان فاغالروف

 2021باريس ،فرنسا

البيانو

أيدان أالباروفا

خوان الغو

الخطيب

دوبري بالييف

دوبري بالييف
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الموظفون وأعضاء
هيئة التدريس
المنتقين لنقل عبقريتهم في العزف واألداء.
َ
تضم هيئة التدريس باألكاديمية نخبة الموسيقيين العالميين
ّ
الجماهير في طائفة من الملتقيات المرموقة في
أساتذة الموسيقى ،بمعية فرق موسيقية رائدة،
ُ
وقد أسر
َ
شتى بقاع العالم.

إنجازات أعضاء هيئة
التدريس

جيوفاني باسيني | مايسترو | أوركسترا قطر الفلهارمونية
●

●

●

●

●

●

●
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اختارتني جمعية الفيوال اإليطالية للمشاركة في مشروع التسجيل
الوطني .Campagnoli Etudes

تصميم وإخراج العرض الحي الوحيد المخصص لذكرى بيتهوفن في
روزنامة أوركسترا قطر الفلهارمونية ،Ludwig ،The Will ،تحت
إشراف أوركسترا قطر الفلهارمونية وبالشراكة مع اليونسكو ووزارة
فت بهذه المناسبة النسخة العربية من
الثقافة في قطر .وقد ألّ ُ
الحقا في عام
ً
سجلت وستصدر
سيمفونية بيتهوفن الخامسة التي ّ
 2021مع مقطع فيديو .وشهد العرض ،الذي جاء في شكل سرد
مسرحي ،مشاركة عازفين منفردين من أوركسترا قطر الفلهارمونية،
وفرقة قطر للحفالت الموسيقية ،وعازفين من الدوحة ،وثالثة
عازفين منفردين على العود من قطر.

●

●
●

●

●

●

●
●

●

التوزيع والتسجيل واإلنتاج المشترك لثالث أغنيات لدانا الفردان من
ألبومها األخير "."Indigo

●

●

الحصول على خطاب الرعاية الرسمية من وزارة الثقافة في قطر
للندوة العالمية لموسيقى الكورال لعام .2023

دعيت بصفة ضيف من الشخصيات البارزة في مهرجان أوروبا كانتات
كورال لعام  2021في لوبليانا (سلوفينيا) ،وهو أحد أكبر الفعاليات
وكشفت النقاب خالل المهرجان عن
الكورالية الرائدة في العالم.
ُ
أول عرض فيديو رسمي للندوة العالمية لموسيقى الكورال لعام
 2023في قطر ،أنتجتُ ه أنا والجمعية الوطنية القطرية للكورال.
محليا المشاركون في المهرجان ،ولكن
وحضر العرض التقديمي
ً
أيضا على مستوى العالم من خالل البث عبر اإلنترنت.
تمت متابعته ً
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●

تسجيل مقطوعة " "Hansلكوركوران في أغسطس 2020

ريتشيل ساي | أستاذة عزف على اآلالت النحاسية
●

●

دروس متقدمة عبر اإلنترنت ،جامعة فيرجينيا بالواليات
المتحدة األمريكية

متقدمة عبر اإلنترنت في مدرسة التميز في الموسيقى في
دروس
ّ
 Sunshine Beach High Schoolبأستراليا

شارك توفيق ميرخان ،رئيس قسم الموسيقى العربية ،وإبراهيم كدر،
عازف ناي ،في "مهرجان مواهب للموسيقى  "2021ضمن فعاليات
البرنامج الثقافي الرسمي في منتدى سانت بطرسبرغ االقتصادي
ويعد منتدى سانت
الدولي الذي ُعقد من  2إلى  5يونيو .2021
ّ
بطرسبرغ االقتصادي الدولي فعالية أعمال سنوية للقطاع االقتصادي
وينظم تحت
ّ
في روسيا ،ويقام في سانت بطرسبرغ منذ عام ،1997
رسميا
رعاية الرئيس الروسي منذ عام  .2005وقد ُدعيت دولة قطر
ً
لتكون ضيف شرف في دورة المنتدى لعام  .2021ومهرجان مواهب
مهرجان جديد انطلق في الفترة من  1يونيو إلى  5يونيو
للموسيقى
ٌ
 2021في سانت بطرسبرغ بروسيا ،بهدف الترويج للموسيقى من
الشرق األوسط وشمال إفريقيا تحت راية دولة قطر بصفتها رائدة في
مجال الموسيقى في المنطقة.

قيادة مقطوعة "حالق إشبيلية" لروسيني مع المدير الفني
لمهرجان أكاديمية أوبرا بليد ،جورج بهليفانيان.

خوان الغو | أستاذ بيانو

توزيع الكورال وإنتاج أغنية دانا الفردان بعنوان " ،"Risingبالتعاون
مع السفارة األمريكية وموسيقيين من القاعدة األمريكية ،التي
افتتح بها حفل أوركسترا قطر الفلهارمونية للعام الثقافي قطر –
أمريكا .2021

تشكيل لجنة المستشارين اإلقليميين للندوة العالمية لموسيقى
الكورال لعام  2023في قطر مع خبراء كوراليين من لبنان واألردن
وسوريا ومصر وفلسطين وتركيا وإيران لتقديم المشورة بشأن
المسائل الفنية للندوة.

الدكتورة ديبورا أرمسترونج | مرافقة البيانو
وعالمة موسيقى

توفيق ميرخان وإبراهيم كدر

دروس متقدمة في بنغواسيل (إسبانيا) ،يوليو .2020

دروس متقدمة في "مدرسة تشاثام الدولية الصيفية للبيانو"،
مانشستر (المملكة المتحدة) ،أغسطس .2020
عضو لجنة التحكيم في مسابقة كامبيو الدولية الرابعة عشرة
أيضا دميتري
(ضمت لجنة التحكيم ً
للبيانو" (إسبانيا) ،ديسمبر 2020
ّ
أليكسيف وبيوتر باليتشي).
دروس متقدمة في "الكلية الملكية الشمالية للموسيقى"،
مانشستر (المملكة المتحدة) ،فبراير .2021
مقابلة مع " ،"Victoria’s Talksبث حي باللغتين اإلسبانية
والروسية ،مايو .2021
حفل كامل على البيانو في فالنسيا (إسبانيا) ،يونيو .2021
دروس متقدمة وحفل كامل للبيانو في فيال سيكا (إسبانيا)،
يونيو .2021
دروس متقدمة في فالنسيا (إسبانيا) ،يوليو .2021
دروس متقدمة وحفل كامل للبيانو في ملقة (إسبانيا)،
يوليو .2021
عضو لجنة التحكيم في المسابقة الدولية الخامسة للبيانو
(ضمت لجنة التحكيم
"( "City of Vigoإسبانيا) ،أغسطس 2021
ّ
أيضا مارثا أرغيريتش ،ونيلسون فريري ،وتاماس فاساري).
ً

أنا ديتيريش | أستاذة صوت غربي
●

ستنشر دراسة جامعية تتضمن "( "SannaShieldاختراع قناع
الغناء الذي ابتكرته آنا ديتريتش) في طبعتين لمجلتين علميتين
دوليتين مرموقتين هذا العام ،وهما ""The Journal of Voice
و"."Journal of the Acoustical Society of America
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التطوير المهني
يعد التطوير المهني من صميم الممارسات التي تولَ ى لها األهمية في أكاديمية قطر للموسيقى للسهر على
ّ
التزام جميع اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس بجميع االتجاهات الحالية في التعليم ،وتحسين مهاراتهم الحالية.
ً
فرصة فريدة للموظفين في أكاديمية قطر للموسيقى لتحسين مهاراتهم
ويقدم نموذجنا الثنائي اللغة
باللغتين العربية واإلنجليزية.

دورات التعلم المهني لفائدة أعضاء هيئة التدريس في
السنة الدراسية 2021-2020
 5-16أبريل 2020

التعريف بمنصتي  MS Teamsو  GoToMeetingباعتبارهما منصتين للتعلم عن ُبعد والتعلم عبر اإلنترنت

 28أبريل 2020

ندوة عبر اإلنترنت :علم األعصاب والخرافات ذات الصلة به

 19أغسطس 2020

ّ
الحث على التعلم المهني
معهد التطوير التربوي:

 29نوفمبر 2020

قيادة التعليم في أوقات عدم اليقين ،لفائدة قادة المدارس

 26مارس 2021

اليوم الداخلي للتطوير المهني ،المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالموسيقى في المنطقة

 10أكتوبر 2021

المخصص
منتدى التعليم والتعلم :التعلم
ّ

 5مايو 2020

 11أكتوبر 2020
 3يناير 2021

2021-2020

ندوة عبر اإلنترنت :الفشل ،واإلحساس ،وتعلم العزف

منتدى التعليم والتعلم :التعليم من أجل القدرة على الصمود

اليوم الداخلي للتطوير المهني ،التقييم الذاتي للتعليم والتعلم في أكاديمية قطر للموسيقى
تدريب على حماية الطفولة

دورات التعلم المهني لفائدة الموظفين اإلداريين في
السنة الدراسية 2021-2020
 9نوفمبر 2020

أسبوع الدوحة للرعاية الصحية | استكشاف إمكانات العالج بالموسيقى في إعادة التأهيل العصبي
والصحة العقلية

 29نوفمبر 2020

منتدى التعليم والتعلم لسنة  :2020التعليم الخاص | خلق أنشطة تعلّ م مبدعة للطالب لدعم التعلم المختلط،
جوزيف نورتن

 29نوفمبر 2020

منتدى التعليم والتعلم لسنة  :2020جيد أكثر من الالزم؟ تشجيع تطوير الشخصية اإليجابية لدى األطفال
المميزين ،الدكتور دان كيندلن

 29نوفمبر 2020

الحر
منتدى التعليم والتعلم  -التعمق بالمنتدى:
الهوية الوطنية ومناهج التّ عليم  -سعادة الدكتور عبد العزيز ُ
ّ

 24مايو 2021

دورة تدريب إلكترونية من موقع فويغو لفائدة أكاديمية قطر للموسيقى

 13يونيو 2021

قانون حماية البيانات (القانون رقم  13لسنة  - )2016دورة توعية

 30مارس 2021

تدريب على تصميم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت وقابلية االستخدام ،مع مركز قطر للتكنولوجيا
المساعدة (مدى)
ِ

 26مايو 2021
 7أبريل 2021

2021-2020
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ندوة عبر اإلنترنت :مستقبل التطور الشخصي

نشر الوعي بحماية الطفولة في مدارس مؤسسة قطر

تدريب على حماية الطفولة
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الــمــرافــق

النظام المركزي إلزالة الرطوبة

غالبا في الشرق األوسط ،ال سيما في
تتقلب درجات الحرارة والرطوبة ً
موقع محاط بالخليج مثل كتارا .ويمكن أن يتسبب ذلك في تشقق
ثم ،يساعدنا النظام المركزي القوي
األدوات أو تمددها أو ثنيها .ومن ّ
إلزالة الرطوبة على إقامة توازن مثالي يحافظ على سالمة آالتنا.

الصحة والسالمة واألمن والبيئة

إدارة المرافق

ومخصصة لصقل مواهبهم .ويعني
يتدرب طالبنا في مرافق حديثة
ّ
موقعنا المتميز في الحي الثقافي كتارا أن بمقدورنا الوصول إلى
أفضل المواقع الثقافية في الدوحة بالقرب من أكاديميتنا ،من صاالت
عرض ،ومتاحف ،ومسارح ،وقاعات للحفالت الموسيقية.
تعمل إدارة المرافق بكيفية مختلفة في البيئة الموسيقية ،حيث تركز
المهام على التخطيط ،والعمليات ،والتعاون ،وإدارة قاعات الحفالت
والعروض (الفعاليات الداخلية والخارجية) ،واإلعداد لما قبل العرض
وما بعده ،والنقل ،وإدارة صيانة آالتنا وضبطها.
أيضا المسؤولية عن جرد آالتنا ومعداتنا
وتتولى إدارة المرافق ً
الموسيقية ،وتسهر على كفاية مواد اإلنتاج ومستلزماته للتشغيل
الفعال .ويحتفظ نظام الجدولة بروزنامة شاملة لحفالت الطالب،
والعروض ،وحلقات العمل ،لتسهيل تنظيم الحفالت والدروس في
القاعات وأماكن العرض ،والعمل عن كثب مع أعضاء هيئة التدريس،
ومنظمي الفعاليات ،وغيرهم من مستخدمي المرافق
الخارجيين المعتمدين.

قاعة زرياب

هذه القاعة هي فضاؤكم المثالي للفعاليات الصغيرة ،مثل الحفالت
الموسيقية ،والتمارين ،وتسجيل الموسيقى والفيديو والمقابالت
شخصا
المصورة ،وورش العمل ،والفعاليات األخرى التي ال تتجاوز 60
ً
ّ
كحد أقصى .وتتميز هذه القاعة بأحد أفضل آالت البيانو الكبيرة لدينا،
وتلفزيون  65بوصة قابل للتعديل ،ونظام لمكبرات الصوت ،وأضواء
كاشفة ،وجدران عازلة للصوت ،وسجاد لتجربة أداء عرض
موسيقي كاملة.

قاعة الحفالت

قاعة عروض متكاملة مؤلفة من أربع غرف ،ومجهزة بجدران عازلة
للصوت وأرضيات مفروشة بالكامل بالسجاد وستائر مخملية بأبواب
ذات وجهين لخلق بيئة صوتية مثالية للفعاليات الواسعة النطاق،
مثل اليوم الوطني لدولة قطر ،وأوركسترا قطر للشباب ،والحفالت
الموسيقية الجماعية .وتبلغ الطاقة االستيعابية لهذه القاعة 180
مقعدا ،ولها سقف زجاجي لجعل أي فعالية ممكنة ،سواء كانت
ً
مقررة في النهار أو الليل.

غرفة اآلالت اإليقاعية

ُج ّهزت غرفة اآلالت اإليقاعية بأحدث اآلالت كالدرامز من صنع شركة
ياماها ،التيمباني ،الماريمبا ،االكسيلوفون ،الفايبروفون ،الكيبورد،
األجراس وغيرها من آالت اإليقاع.
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الفصول الدراسية الصوتية الفردية

ُص ّممت قاعات الفصول الدراسية للحصول على صوت مثالي .وتوجد
فيها أرقى آالت البيانو التي تلبي احتياجات الدروس الفردية والفصول
الجماعية الكبيرة .كما ُج ّهزت الفصول الدراسية بمرايا كبيرة ليستخدمها
الطالب أثناء التدريب وللتأكد من أنهم يحافظون على وضعيات عزف
صحيحة على اآللة.

فصول الموسيقى العربية

تحتوي فصولنا الدراسية للموسيقى العربية على مجموعة كبيرة من
آالت اإليقاع العربية مثل الطبلة ،والدربوكة ،باالضافة الى االت القانون
العود والناي والكمان ذات الجودة العالية والمميزة.

مختبر الموسيقى

ُج ّهز مختبر الموسيقى الخاص بنا بأحدث أجهزة كمبيوتر آبل في كل
محطة عمل للسماح للطالب بالوصول إلى أحدث برامج تكنولوجيا
الموسيقى لتحويل تدويناتهم وألحانهم إلى تنسيق رقمي إلنتاج
سخية برعاية.
الموسيقى والفيديو .ومختبر الموسيقى هدية
ّ
أوكسيدنتال بتروليوم قطر المحدودة (أوكسي قطر).

تعزيز السالمة واألمن بوجه عام هو هدفنا ومسؤوليتنا في المقام
األول .وفي سبيل ذلك ،نشجع ونذكّ ر أولياء األمور والطالب
دائما فيما يتعلق
والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بتوخي اليقظة
ً
بسالمتهم وأمنهم وسالمة اآلخرين الذين يشاركونهم فضاءهم.
وتحقيقا لذلك ،نحن على اطالع دائم على جميع البروتوكوالت الخاصة
ً
بجائحة كوفيد -19لضمان التقيد بها ،وبالتالي ضمان سالمة الجميع.
ونقدم فيما يلي لمحة عامة عن ممارسات السالمة التي تخضع للتغيير
وفقا إلرشادات السالمة الصادرة عن وزارة الصحة العامة
ً
ومؤسسة قطر:

خادما لتكنولوجيا المعلومات خارج
تمتلك أكاديمية قطر للموسيقى
ً
مقر مؤسسة قطر لتحسين جودة شبكة "الواي فاي" وضمان استمرار
تشغيل خدمات الهاتف في المبنى دون انقطاع.

اللوحات الذكية التفاعلية

تساعد اللوحات الذكية على عرض المحتوى والتفاعل معه ،مما يضمن
وتقدما لدعم تعليمهم.
وصول الطالب إلى الموارد األكثر فعالية
ً

غرفة العناية

المكتبة

التخزين المناسب ضروري للحفاظ على اآلالت في حالة جيدة .ويجري
التحكم في درجة حرارة غرف التخزين لدينا ومراقبة درجة الرطوبة فيها.
وقد ُصنعت ِخزانات التخزين لدينا من مواد عالية الجودة من خشب
البلوط لضمان مساحة مثالية لتخزين آالتنا الموسيقية.

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الموقع

يتطلب الدخول إلى المبنى من المدخل الرئيسي (المجاور لموقف
السيارات) إبراز اإلطار األخضر في تطبيق "احتراز" ،إضافة إلى درجة حرارة
عادية للجسم تصل إلى  37.8درجة كحد أقصى ،وارتداء كمامة ،وغسل
اليدين أو التعقيم قدر اإلمكان ،والحفاظ على مسافة تباعد جسدي.

تدريب اإلخالء السنوي للسالمة من الحرائق

التخزين والحفظ

تكنولوجيا المعلومات

اتُّ خذت جميع احتياطات السالمة لتقليل
تفشي كوفيد 19 -إلى الحد األدنى.

يضم مجموعة كبيرة من الميكروفونات ،ووحدات التحكم ،وتجهيزات
الصوت ،وأنظمة تكبير الصوت ،واألقراص المدمجة ،وغيرها الكثير.

توفر المكتبة بيئة تساعد الطالب على القراءة والدراسة .ويمكن
أمين
أي من الموارد التي تتيحها المكتبة ،وللمكتبة
ٌ
للطالب استخدام ّ
يساعد الطالب على العثور على الكتب .ويوصي بالمجلدات والمراجع
موارد مطبوعة وغير مطبوعة تلبي احتياجات مجتمع
وتوفر مجموعتنا
َ
أكاديمية قطر للموسيقى .وتُ نتقى الكتب والمجالت وأقراص "دي
وقيمة وتغطي مختلف
في دي" بعناية لتوفير مراجع مكتبية شاملة ّ
أنواع الموسيقى ،لتمكين الطالب من متابعة المعرفة خالل مسيرتهم
أيضا االستعانة بأجهزة آيباد
التعليمية والفنية .ويمكن للطالب ً
والحواسيب المحمولة في أبحاثهم.

إننا ندرك أهمية إدارة النفايات وإعادة تدويرها .ولذلك توجد صناديق
أيضا
قمامة منفصلة لمخلّ فات الطعام والنفايات الصلبة ،وهناك ً
صناديق لفرز القمامة في جميع أنحاء المبنى.

ممارسات السالمة الخاصة بجائحة كوفيد 19 -

ُيطلب من الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس أو الطالب الذين تظهر
عليهم أعراض مفاجئة لكوفيد -19أثناء وجودهم في األكاديمية على
الفور عزل أنفسهم والبقاء في غرفة العناية الخاصة بنا .وهذه الغرفة
مجهزة بمعدات الوقاية الشخصية الكاملة ،التي تغطي الجسم من
الرأس إلى القدمين ،وبالكمامات ،وأقنعة الوجه ،والقفازات ،ومعقمات
اليدين ،وبخاخات التطهير.

استديو التسجيل

االستدامة البيئية

مثالياُ .يجرى التدريب على السالمة من الحرائق
بالممارسة يصبح األداء
ً
مرتين في العام تحت إشراف فريق السالمة من الحرائق في مؤسسة
قطر وفريق إدارة المرافق في كتارا .وإجراء التدريبات المنتظمة على
الحرائق أمر مهم للغاية لكي يكون الجميع على استعداد ولشحذ
ويعين أعضاء هيئة التدريس والموظفون المختارون مراقبين
الوعي.
َّ
للحرائق لتغطية كامل نطاق األكاديمية في حالة طوارئ الحريق.

االختبارات الشهرية ألنظمة إنذار الحرائق وإخالء المبنى

ينفذ مقاولونا من الباطن هذا النشاط تحت إشراف ومراقبة عناصر إدارة
ّ
حرصا على أن تكون جميع معداتنا في حالة
وذلك
كتارا،
في
المرافق
ً
عمل مثالية في حاالت الطوارئ.

اإلنذار الخاطئ بالحرائق

أي مادة تحتوي على مصدر حراري هي عرضة لالحتراق ويمكن أن تؤدي
إلى نشوب حريق .ويمكن أن يؤدي حرق البخور أو الشموع إلى اإلنذار
كل حادث.
بالحريق ،ويترتب عليه غرامة قدرها خمسة آالف ريال عن ّ
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أكاديمية قطر للموسيقى
في وسائل اإلعالم
في الصحف ووسائل اإلعالم الرقمية

2020
Qatar National Library Events in January Shed Light on
البوابة
Year-Round Learning

2021
العرب

«بيتر والذئب» هدية «قطر الفلهارمونية» لألطفال

رقمية

عربية

الشرق

الموسيقى القطرية قفزت قفزة كبيرة في العشرين سنة األخيرة

صحيفة

عربية

الشرق

الفنان مياس اليماني لـ الشرق :الموسيقى القطرية قفزت قفزة كبيرة في العشرين
سنة األخيرة

رقمية

عربية

قطر أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجال الموسيقى

صحيفة

عربية

رقمية

إنجليزية
وعربية
عربية

رقمية

إنجليزية

رقمية

إنجليزية

البوابة Music From QF Kicks off the Qatar-France Year of Culture 2020

رقمية

إنجليزية

البوابة خبراء وأكاديميون :مؤسسة قطر مصدر إلهام الشباب نحو التميز

رقمية

عربية

الشرق

QF: How QF unlocked the musical talents of a boy with
مؤسسة قطر
Williams Syndrome

رقمية

إنجليزية
وعربية

مؤسسة قطر

QF: Music and Intelligence: Tricia Enlin Ng

رقمية

إنجليزية

الشرق

تتويج طالبة بأكاديمية قطر للموسيقى بلقب النجوم الصاعدة

صحيفة

Program for Qatar-France 2020 Year of Culture announced! ILoveQatar

رقمية

إنجليزية

العرب

"تذوقت حالة أخالق أهل قطر"
الهيتي قبل المغادرة:
ّ

صحيفة

عربية

ILoveQatar: ‘QNL organises various programs in January 2020’ iLoveQatar

رقمية

إنجليزية

الشرق

أنشطة صحية مجانية ضمن أسبوع الدوحة للرعاية الصحية

صحيفة

عربية

رقمية

عربية

Peninsula

WISH’s ‘Doha Healthcare Week 2020’ to promote wellness

رقمية

إنجليزية

رقمية

إنجليزية

Gulf Times

WISH to Host Doha Health Care Week

رقمية

إنجليزية

رقمية

إنجليزية

رقمية

عربية

Qatar
Tribune

Music-based therapy can help tackle mental impairments

رقمية

إنجليزية

رقمية

عربية

الشرق

الموسيقي أحمد الجليل لـ الشرق :قطر أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجال الموسيقى

رقمية

عربية

رقمية

عربية

الغد

أردنية تسلط الضوء على دور الموسيقى في الرعاية الصحية

رقمية

عربية

Music brings people closer amid social distancing Peninsula

رقمية

إنجليزية

الشرق

ويش" اليونيسف يحتفالن باليوم العالمي للطفل

رقمية

عربية

الشرق الموسيقى المحلية تشهد صحوة وتسير نحو األفضل

صحيفة

عربية

الراية

«ويش» يبحث تحديات حماية األطفال من العنف

رقمية

عربية

الشرق تتويج طالبة بأكاديمية قطر للموسيقى بلقب النجوم الصاعدة

صحيفة

عربية

الراية

وايل كورنيل تستقصي اآلثار العالجية للموسيقى العربية

رقمية

عربية

فنانون وإعالميون لـ الشرق :خطاب صاحب السمو بعث فينا األمل
الشرق
بتجاوز تداعيات كورونا

صحيفة

عربية

Peninsula

WCM-Q research investigates the therapeutic effects of Arabic music

رقمية

إنجليزية

Gulf Times

Indian singer produces four traditional songs for QND

رقمية

إنجليزية

رقمية

إنجليزية

صحيفة

عربية

U.S. Air Force
Central

AFCENT Band works with Qatar Music Academy in Doha

رقمية

إنجليزية

Gulf Times

QPO works as ambassador for Qatari culture: deputy executive director

رقمية

إنجليزية

رقمية

إنجليزية

رقمية

عربية
وإنجليزية

Qatar-France Year of Culture kicks off with music from QF ILoveQatar

WCM-Q, Qatar Music Academy Unlock the Healing Power of Music Peninsula

الشرق أكاديمية قطر تحتفي بالموسيقى الباريسية
A Musical Evening in Paris enthralls packed Katara audience Peninsula
Music lovers urged to join Ode to Joy ‘balcony concert’ Gulf Times
العرب قطر الفلهارمونية تسعى إلى نشر البهجة بالعزف في شرفات المنازل
العربي الجديد أوركسترا قطر تعزف موسيقى بيتهوفن من شرفات المنازل
العرب يا قطر أنت الحياة للموسيقار الراحل عبدالعزيز ناصر تجمع  27فناناً قطرياً

Qatar Foundation school kids perform in Garangao video Gulf Times
الشرق الفن المحلي لن يتأثر بتداعيات أزمة كورونا

AFCENT band connects with Qatari music students, highlights year U.S. Air Force
of culture
Central
مؤسسة قطر
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أكاديمية قطر للموسيقى التقرير السنوي 2021-2020

How QF’s academy of music helps students grow in confidence – and can
change their lives

أكاديمية قطر للموسيقى التقرير السنوي 2021-2020
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في وسائط التواصل االجتماعي
 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

4,934

 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

821,003

 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

408,286

 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

1,120

 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

12,686

 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

572,824

 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

1,447

 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

39,500

 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

828

 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

310

 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

53,000

 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

608

 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

13,177

 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

30,833

 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

1,115

 1يناير  30 -يونيو ( 2020الربعان األول والثاني)

0:01:05

عدد المتابعين على فيسبوك

 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

5,391

عدد مرات الدخول إلى فيسبوك

 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

10,067

عدد التفاعالت على فيسبوك

5,535

 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

17,649

 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

11,816

عدد المتابعين على إنستجرام
1,776

عدد مرات الدخول إلى إنستجرام
2,634

عدد التفاعالت على إنستجرام

36,368

2,300

36,368

 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

6,977

عدد المتابعين على تويتر
1,461

عدد مرات الدخول إلى تويتر

1,638

1,461

 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

12,980

عدد التفاعالت على تويتر
221

عدد المشتركين على يوتيوب
310

عدد مرات الدخول إلى يوتيوب

24,000
1,275

328

 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

44,600

التفاعل على يوتيوب
277

عدد الزيارات الفردية للموقع اإللكتروني

 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

42,789

عدد زوار الموقع اإللكتروني

 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

64,133

نسبة الزيارات المتكررة للموقع اإللكتروني
 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

972

ال ينطبق
ال ينطبق

 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

85,159

 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

115,687

 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

متوسط الوقت المقضي في الموقع اإللكتروني
 1يوليو  31 -ديسمبر ( 2020الربعان الثالث والرابع)

0:00:25

مجموع التفاعل خالل السنة األكاديمية 2021-2020
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 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

أكاديمية قطر للموسيقى التقرير السنوي 2021-2020

1,952

 1يناير  30 -يونيو ( 2021الربعان األول والثاني)

0:00:19

4,219,875

