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أكاديمية قطر للموسيقى مركٌز وطني للتمّيز واإلبداع في الموسيقى في قطر والمنطقة. تتسم البيئة 
الثقافية والتعليمية في األكاديمية بالفرادة والتنوع، فنحن نعّزز وندعم التبادل الثقافي الذي يذيب 

الفوارق والحدود، وهو ما يجعل لدينا اعتقاد جازم بالتعددية والوحدة في آن معًا.  

وفي سبيل ذلك، نّقدم برامج مصّممة بعناية واحترافية لتدريس الموسيقى الغربية والموسيقى العربية 
وفق أعلى المعايير التعليمية الدولية. َوَضع هذه البرامج ويقوُم على تدريسها مجتمٌع نابض بالحياة من 
الموسيقّيين المتمّيزين والمعلمين الذين يكّرسون جهودهم إلطالق العنان لإلمكانات الموسيقية لكل 
طالب. وأعضاء هيئة التدريس هؤالء من المعلمين المشهود لهم دولًيا على صعيَدي التعليم والتوجيه 

من حيُث إلهام الطالب ودعمهم في مسيرتهم الكتشاف الموسيقى.

كما نعتّز بشراكتنا القوية مع أولياء األمور، وذلك لالستفادة إلى أقصى حد من ثنائية التجربة التعليمية 
لطالبنا في المدرسة والمنزل على السواء. فنحن نعلم أّن لكّل طفل طريقته الفريدة في التعّلم 

واكتساب المعرفة، وأّن التدريس ينبغي أن يرّكز على تطوير مكامن القوة الفردية لدى كّل طالب. وفي 
ذات الوقت، يحدونا الطموُح واألمُل في أن يخوض طالُبنا جميُعهم تجربة التعّلم بروٍح من اإليجابية وأن 

يبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق التمّيز.  

القصد من هذه النشرة تعريف القارئ الكريم ببعض الجوانب الرئيسة لفلسفتنا وبرامجنا وموظفينا 
ومرافقنا. وإنني إذ أضعها بين أيديكم، آلمُل أن تساعدكم المعلومات الواردة في متنها على معرفة 
السبب في أن أكاديمية قطر للموسيقى هي المكان األنسب الذي يمكن لطفلك أن يبدأ فيه تعّلم 

الموسيقى ويواصل النمّو واالزدهار.

زالتان فضيلتش،
مدير أكاديمية قطر للموسيقى

ِلَم أكاديمية قطر 
للموسيقى المكان 

األنسب لتعّلم الموسيقى؟ 
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الرؤية
تسعى أكاديمية قطر للموسيقى سعيًا حثيثًا كي تتبوأ مكانة عالمية بفضل ما تقدمه من تعليم 

موسيقي متمّيز وقدرتها على المزج بتناغم صميم بين الموسيقى العربية والغربية، ومن ثّم تسهم في 
إثراء الثقافة الموسيقية المزدهرة في دولة قطر والمنطقة برمتها.

الرسالة
تهدف أكاديمية قطر للموسيقى إلى صقل المهارات الشابة الواعدة وتنمية موهبتهم، بما يؤهلهم 

ليصبحوا الجيل القادم ومن أبرز الموسيقيين على الساحة العالمية. وفي سبيل ذلك، توفر األكاديمية 
مناخًا يشجع الطالب على إطالق العنان لقدراتهم وتساعدهم في االلتحاق بطائفة متنوعة من 

الوظائف ذات الصلة بمجال الموسيقى.

البرنامج األكاديمي
يتيح البرنامج األكاديمي فرصة رائعة لألطفال ممن يحدوهم الشغف بالموسيقى؛ فهو يهدف إلى 

صقل المواهب الموسيقية الناشئة، وتعزيز مهاراتهم في األداء، واالنتقال بها إلى أعلى مستوى. 
ويستهدف البرنامج األطفاَل الشغوفين بالموسيقى، ويتألف من دروس فردية في عزف اآلالت، 

وفصول جماعية في المهارات الموسيقية )الصولفيج، ونظريات الموسيقى، والتحليل الموسيقي، 
والتأليف والتلحين(، ودروس العزف أو الغناء الجماعي، وكّلها مجدولة بعد ساعات الدوام المدرسي. 
ويقوم خبراء من األكاديمية بتقييم مستوى ومهارات الطالب المسجلين في البرنامج تقييًما دقيًقا، 

فضاًل عن إمكانية خوض الطالب المتحانات المجلس المشترك لمدارس الموسيقى الملكية البريطانية 
)ABRSM( وامتحان شرقيات.  

برنامج الموسيقى للجميع
تم تصميم برنامج الموسيقى للجميع لمخاطبة محبي الموسيقى من جميع األعمار وتنشيط الحراك 

الثقافي في الوقت ذاته. ويتألف البرنامج من طائفة كبيرة ومتنوعة من األنشطة الموسيقية، بما 
فيها الدروس الفردية في عزف اآلالت والفصول الجماعية في العزف أو الغناء. وقد ُصّمم البرنامج 

لمساعدة الطالب على االستمتاع بحّب العزف على آلة موسيقية، من دون الحاجة إلى إجراء أّي 
امتحانات موسيقية، داخلية أو خارجية. وهدفنا الرئيسي من هذا البرنامج تنمية الحس الموسيقي بين 

جميع فئات المجتمع.  

ريادة. سبق. تفّرد فلسفتنا 

فلسفتنا
نؤمن إيماًنا قوًيا أن القيمة الحقيقية لتعليم 
الموسيقى تكمن في ممارسة الموسيقى، 

عن طريق  االرتجال، االستماع، التحليل، 
التأليف والتلحين، التوزيع وقيادة الفرق 

الموسيقية.

الشك أن لكل طفل خصوصيته التي تمّيزه 
عن اآلخرين، وطريقته الخاصة في التعلم 

واكتساب المعرفة؛ ولذا فأننا نولي جميع 
األطفال كامل اهتمامنا ورعايتنا خالل رحلتهم 

الموسيقية بما يطلق القدرات الكامنة لديهم. 
ومن منطلق أنه ال ينبغي تقييد إمكانيات 

أّي منهم، نعمل في األكاديمية على تنمية 
تطلعاتهم وتوسيع آفاقها. ونحن على ثقة 

بأننا قادرون، من خالل العمل مًعا، على 
ضمان قياِم كلٍّ منهم بتحقيق إنجازاٍت رائعة 

واالستمتاع بوقتهم في ربوع األكاديمية.
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تعتمد األكاديمية عند اختيار المعلمين فقط على أولئك الذين أثبتوا علي الصعيد العالمي بوصفهم 
موسيقيين محترفين ارتقوا أعلى القمم، والمتمرسين أيضًا في تنشئة ورعاية المواهب. يقوم معلمونا 
بتدريس أكثر من 650 درًسا فردًيا في األسبوع في قسم الموسيقى العربية وقسم الموسيقى الغربية 

مًعا. ويحظى طالبنا كذلك بفرصة المشاركة في طائفة واسعة من الفصول الجماعية في الغناء 
والعزف، كلٌّ بحسب مستواه وقدراته.  

كما تحتضن أكاديمية قطر للموسيقى أبرَز ثالث فرق موسيقية للشباب في قطر، أال وهي أوركسترا 
قطر للشباب، وكورال قطر للشباب، والتخت الموسيقي العربي )تخت المحترفين(.

أكاديمية قطر للموسيقى هي المعهُد الموسيقي الوحيد في قطر الذي يقوم بإعداد طالبه إعداًدا 
شاماًل ووافًيا للتخصص بدراسة الموسيقى الحقًا في أبرز الجامعات والمعاهد الموسيقية المنتشرة 

في العالم.

ترتبط أكاديمية قطر للموسيقى بعالقات تعاون وطيدة مع مؤسسة الحي الثقافي "كتارا"، وأوركسترا 
قطر الفلهارمونية، واألكاديميات التابعة لمؤسسة قطر، وجامعة قطر، وسفارات البلدان األجنبية في 
الدوحة. ويشارك طالبنا في العديد من برامج التواصل على مدار العام، ابتداًء بتنفيذ عروض موسيقية 

في مدارس الدوحة والمؤتمرات المعنية بالتربية والتعليم وحفالت التخرج وانتهاًء بالمشاركة في 
مختلف المهرجانات الموسيقية والفنية.

كما وّقعت األكاديمية اتفاًقا مع الكونسرفتوار التابع لجامعة سويسرا اإليطالية في لوجانو )سويسرا( 
لبدء شراكٍة طويلة األجل بين الجانبين. ونأمل أن يتيح هذه االتفاق لطالبنا ومعلمينا الفرصة للمشاركة 

في العديد من المشاريع الموسيقية التعاونية في المستقبل.

 ،)AEC( كذلك فإن أكاديمية قطر للموسيقى عضو مشارك في الرابطة األوروبية للمعاهد الموسيقية
وهي عبارة عن شبكة ثقافية وتعليمية تضّم نحو 300 معهد متخصص في تعليم الموسيقى في 

57 بلًدا. وُتعّد الرابطة أكبَر وأعرَق منظمة دولية من نوعها، ويقع على عاتقها وضع معايير التعليم 
االحترافي للموسيقى في جميع أنحاء العالم.

برنامج التواصلالتعليم الملِهم 

سجل 
أكاديمي حافل

بفضل الجمع بين أفضل المناهج 
الموسيقية ونخبة من أمهر المعلمين 

ذوي المستوى العالمي إلى جانب مرافقنا 
الُملِهمة، يحقق طالبنا باستمرار نتائج 

متميزة في االختبارات الدولية.  

وقد حافظ طالبنا بشكل مستمر على 
معدل نجاح فاَق %95 في االمتحان 
العملي للمجلس المشترك لمدارس 

 .)ABRSM( الموسيقى الملكية البريطانية
كما يشارك الطالب في العديد من 

المسابقات الموسيقية الدولية، وغالًبا ما 
يفوزون في الفئات التي يشاركون فيها.  
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مبنى األكاديمية 
ومرافقها 

بفضل الدعم المستمر الذي توفره لنا مؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تفخر األكاديمية بتوفير 

مرافق حديثة ومتطورة لطالبها:   

فنحن مستمرون في االستثمار المتالك أفضل المعدات حرًصا مّنا 
على توفير أفضل الموارد لطالبنا لتعزيز تجربتهم التعليمية، ورغبًة 
في أن يتدربوا على أفضل اآلالت المتاحة. بل إننا في واقع األمر 
أصبحنا األكاديمية األولى في منطقة الشرق األوسط المعتمدة 

  ."Steinways بصفة "مدرسة تستخدم حصرًيا آالت البيانو من طراز

هذا وتحتل األكاديمية موقع القلب من الحي الثقافي بكتارا، حيث 
اإللهام في الطراز المعماري العربي األصيل واألشجاُر وارفة الظّل 

والفضاءاُت الشاسعة التي تؤدي ممراتها إلى العجائب الثقافية 
في كتارا، بما فيها المسرح المكشوف، ودار األوبرا، والعديد من 
الجمعيات والمؤسسات الثقافية. باختصار، يقع مبنى األكاديمية 

عند ملتقى طرق اإلبداع والثقافة في مدينة الدوحة.

29 قاعة للدروس الفردية، 
و6 قاعات للدروس 

الجماعية، وفضاءان اثنان 
للعروض الموسيقية 

والحفالت، ومكتبة 
موسيقية، واستديو 

للتسجيل، ومختبر 
حاسوبي للموسيقى. 


