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Strategic Partner:



برناجم أكادميية �لموسيقى �لرشقية مناسب لألطفال من عمر ٩ سنوات فما فوق. يقدم هذا �لربناجم �لتوجهيات �لالزمة للطالب لتعلم �لعزف عىل �آلالت 
�لموسيقية �لرشقية �ليت خيتاروهنا وصوال �ىل عازفني حمرتفني قادرين عىل �ألداء ضمن فرق موسيقية. يقدم هذا �لربناجم �لتوجهيات عىل �آلالت �لتالية:

١.�لعود         ٢. �لقانون          ٣. �لطبلة          ٤. �لناي          ٥. �لكمان �لعريب

تقدم �حلصص عىل أيدي مدرسني وخرباء خمتصني ومؤهلني.

تفاصيل �لربناجم
يتضمن �لربناجم جمموعة من �حلصص �خلصويص واحلصص �جلماعية كما ييل:

١. �حلصص �خلصويص 
• خيتار �لطالب آلته �لموسيقية �لمفضلة وحيدد مدة �حلصص �لفردية �ليت حيتاجها (عىل أن تتوفر �آللة مع �لطالب).

• مدة �حلصص �لمقدمة هي: ٣٠ دقيقة و٤٥ دقيقة لكل حصة.

٢. �حلصص �جلماعية
وهي عبارة عن جمموعة حصص نظرية مجاعية وقراءة نوتات وفرصة للتدرب ضمن جمموعة. �حلصص �جلماعية رضورية لتحضري �لطالب لالنضمام �ىل �لفرقة �لوسيقية.

هيكل �لفصل �لدرايس والمدة
يتضمن كل فصل �حلصص �لتالية: 

• ١٧ حصة عزف خصويص أسبوعية (يتم �ختيار مدة �حلصة من قبل �لطالب).
• ١٧ حصة مجاعية نظرية مدة كل مهنا ٣٠ دقيقة.

• ١٧ حصة قراءة موسيقى عربية مدة كل مهنا ٣٠ دقيقة.
• ١٧ حصة تطبيق عميل مجاعي (فرقة) مدة كل مهنا اسعة واحدة.

مدة �لربناجم
ميتد برناجم �لفصل �لدرايس �لواحد عىل مدار ١٧ أسبوع وبإمكان �لطالب �الشرتاك يف �لفصول �لدراسية �لمتتابعة كلما أحرزوا �لمزيد من �لتقدم. 

�لرسوم
يتم �لتسجيل ودفع �لرسوم قبل �حلصة �ألوىل. �لرجاء قراءة تعليماتنا للمزيد من �لتفاصيل.

The Oriental Music Academy program is suitable for students 9 years and above. The program o�ers instruction to students 

to play an oriental musical instrument of their choice and become proficient players able to perform in ensembles. The 

Academy program currently o�ers instruction in: 

1. Oud     2.Qanun    3.Tabla    4. Nay      5.Oriental Violin

Classes are given by professional musicians with professional performance and training experience.

Program Details
The program includes a combination of private and group lessons as follows: 
1. Private Lessons
• Each student chooses his/her favorite instrument and the required lesson length (students bring their own instrument 
   with them).
• Lesson length: 30 minutes and 45 minutes/ lesson.

2. Group Lessons
• The group lessons include music theory and reading and the chance to practice in groups. The group lessons are essential for 
  preparing students to join the oriental music band.

Semester Structure & Duration
Each semester consists of the following classes:
• 17 weekly private instrumental classes (students choose lesson length).
• 17 theory group classes, 30 minutes each.
• 17 reading (aural) group classes, 30 minutes each.
• 17 Practical (band) group classes, 1 hour each.

Program Duration
Each semester is 17 weeks long and students can enroll in subsequent terms as they become more advanced.  

Fees
Registration and payment are required prior to the first lesson. Please refer to our policies section for more details.


