
األكاديمية األمريكية 
الموسيقية والتمثيلية

يمكنك التمثيل    والغناء    والرقص لألداء عىل المسرح    وفي األفالم     والتليفزيون

األكاديمية األمريكية الموسيقية 

والتمثيلية في لوس أنجلوس

• درجات البكالوريوس في الفنون الجميلة

• درجات الزمالة

األكاديمية األمريكية الموسيقية 

والتمثيلية في مدينة نيويورك

•  برامج شهادة الكونسرفاتوار االحترافية



 لتكون
 األفضل،
 تدرب مع

األفضل
 THE األكاديمية األمريكية الموسيقية والتمثيلية

 AMERICAN MUSICAL AND DRAMATIC ACADEMY
 (AMDA) هي مؤسسة تعليمية عليا غير هادفة للربح، وينصب 

عملها عىل تدريب الممثلين، والمغنين، والراقصين لألداء عىل 

المسرح، وفي األفالم والتليفزيون. واألكاديمية معتمدة من ِقَبل 

 National Association( الرابطة القومية لمدارس المسرح

of Schools of Theatre(، وهي جهة االعتماد الوحيدة في 
الواليات المتحدة لمؤسسات الفنون التعبيرية.

األكاديمية األمريكية الموسيقية والتمثيلية لديها َحرَمان - 

واحد في كل عاصمة من عواصم الترفيه في العالم: لوس 

 AMDA أنجلوس ومدينة نيويورك. وتمنح كلية أكاديمية

للفنون التعبيرية، الكائنة في قلب هوليوود، درجات 

البكالوريوس في الفنون الجميلة )BFA( وشهادات الدراسات 

المهنية )AOS(. وتُقّدم األكاديمية األمريكية الموسيقية 

والتمثيلية في فرع األكاديمية بمدينة نيويورك، بالجانب 

الغربي األعىل من منهاتن، شهادات كونسرفاتوار مع خيار 

التحويل إىل فرع األكاديمية في لوس أنجلوس الستكمال 

درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة.

وتُقّدم األكاديمية األمريكية الموسيقية والتمثيلية عشرة 

مسارات لدرجة وشهادة متميزة في التمثيل، والمسرح 

الموسيقي، والمسرح االستعراضي، مع إتاحة فرص للدراسة 

في كال الفرعْين.

تاريخ يتسم بالثراء
حافظت األكاديمية األمريكية الموسيقية والتمثيلية، منذ نشأتها 

في عام 1964، عىل ريادتها في التميز في تعليم الفنون التعبيرية، 

حيث تخرج منها أكثر العاملين نجاًحا في مجال المسرح، والسينما، 

والتلفزيون، ووسائل اإلعالم الجديدة. تُواصل األكاديمية األمريكية 

الموسيقية والتمثيلية إنشاء برامج إبداعية وفريدة في الفنون 

التعبيرية، استجابًة الحتياجات صناعات الترفيه دائمة التغير.

تتم في األكاديمية تهيئة الطالب للنجاح منذ لحظة التحاقهم بها. 

من خالل الوصول إىل أكثر من 300 من أعضاء هيئة التدريس 

معظمهم من الممثلين، ومصممي الرقصات، والمخرجين، وصناع 

األفالم العاملين، يحصل الطالب بانتظام عىل رؤى في المجال الفني 

من خبراء عاملين فيه.



 انضم إىل
الصفوة

وكل عام، يعكف أكثر من 1500 طالب حول 

العالم عىل دراسة مقررات دراسية صارمة خاصة 

باألكاديمية األمريكية الموسيقية والتمثيلية. 

وتتضافر الدورات الدراسية التي تمتد لمدة 

تتراوح بين 30 و35 ساعة أسبوعًيا مع الوقت 

اإلضافي للتمرينات واإلعداد، لتجعل التجربة 

مكثفة، وإبداعية، وتنافسية.

من خالل العديد من فرص األداء سواء عىل 

المسرح وأمام الكاميرا، تتوفر للطالب فرصة 

بناء سيرة ذاتية قوية في هذا المجال طوال فترة 
تدريبهم في األكاديمية. وقد يشارك الطالب 

أيًضا في ليالي لجان الصناعة، لمنحهم الفرصة 

في الظهور أمام المخرجين الذين يختارون 

الممثلين ألداء أدوار معينة في برودواي، 

وفي التليفزيون واألفالم، باإلضافة إىل وكالء 

المواهب، والمخرجين، والمنتجين، والمنتجين 

الموسيقيين.

المهمة الممكنة
تُقّدم األكاديمية األمريكية الموسيقية والتمثيلية تعليًما ال نظير له 

في مجال الفنون التعبيرية، لجماعة متنوعة من الفنانين، مّما يوفر 

للطالب بيئة تُمكّنهم من تطوير مهاراتهم، وثقتهم، وخيالهم، وقدرتهم 

عىل تقديم مساهمات لمجتمعاتهم بصفتهم فنانين، ورواد أعمال، 

وأصحاب رؤى، وراغبين في التعلم مدى الحياة، ومواطنين من ذوي 

الضمير في هذا العالم. وفوق هذا وذاك، فإن األكاديمية تُعلّم الطالب 

أن االلتزام والشغف هما سمتان مميزتان لمهنة ناجحة ومرضية.



كلية وكونسرفاتوار اثنان في واحد
األكاديمية األمريكية الموسيقية والتمثيلية هي مؤسسة الفنون التعبيرية 

الوحيدة التي تمنح درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة، وشهادات زمالة 

الدراسات المهنية، وشهادات الكونسرفاتوار االحترافية. وحيث إنه يوجد تركيز 

وتشديد عىل التميز المهني، فقد ُصّمم كل برنامج من البرامج التي تُقدّمها 

األكاديمية، بحيث تساعد كل طالب عىل االستفادة من كامل إمكاناته الفنية، 

من خالل منحه أساًسا قويًا في الفنون التعبيرية.

يتضمن المقرر الدراسي لألكاديمية مقررات الفنون التعبيرية الرئيسية في 

التمثيل، والموسيقى، والمسرح، والمسرح االستعراضي. وهناك ثالثة فصول 

دراسية في كل سنة تقويمية، مع خيار استكمال برامج شهادات أو شهادات 

زمالة الدراسات المهنية عىل مدار أربعة فصول دراسية متواصلة خالل ستة 
عشر شهرًا، ودرجة بكالوريوس الفنون الجميلة في أقل من ثالث سنوات. 

والمنح متاحة للطالب الدولّيين.

لقد دفع التدريب المتوفر من خالل األكاديمية األمريكية الموسيقية 

والتمثيلية المتخرجين إىل نجاح ساحق في مجال الترفيه. ويمكن مشاهدتهم 

عىل مسرح برودواي، وفي جوالت المسرح المحلية والدولية، وكذلك في 

العروض التليفزيونية، واألفالم، والمنصات الرقمية. كما يمكن مشاهدتهم 

أيًضا وهم ويؤدون عروض الكوميديا االرتجالية، وعروض االرتجال عموًما، 

وعروض الشخص الواحد، والفيديوهات الموسيقية، وجوالت البوب/ الروك، 

والحفالت الموسيقية التجارية. خلق العديد من الخريجين ألنفسهم مسارات 

مهنية ممتازة في اإلخراج، وتصميم الرقصات، والتأليف، والكتابة للمسرح، 

والفيلم والتليفزيون، وإدارة المسارح، والمسرح الفني، وكوكالء مواهب، 

ومخرجين مّمن يختارون الممثلين ألداء أدوارٍ معينة. والفرص ال حصر لها.

برامج درجة البكالوريوس 
في الفنون الجميلة

تعزز برامج درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة التميز الفني، والتعلم 

متعدد التخصصات، واألداء االجتماعي، وروح التعاون. تتوفر للطالب مجموعة 

كبيرة من دورات التعليم العام المصممة لتكون ذات صلة مباشرة بحياة 
الفنان العامل وحياته المهنية مع اكتساب األساس العملي القوي الالزم 

لتحقيق النجاح في قطاع الفنون التعبيرية. 

برامج شهادة زمالة الدراسات المهنية
تشجع برامج شهادة زمالة الدراسات المهنية النمو واالكتشاف الفني الفردي 

ضمن مسار شامل وموجز ألربعة فصول دراسية. توفر المناهج الدراسية 

المصممة بعناية فرًصا لتطوير مكثف ومرّكز للمهارات والتقنيات األساسية.

برامج الكونسرفاتوار االحترافية
توفر برامج الكونسرفاتوار االحترافية تدريًبا مكثًفا ومتخصًصا يركز في مجاالت 

التمثيل، والمسرح الموسيقي، والرقص.  يساعد التقدم الثابت للدورات 

الطالب عىل وضع توليفة متماسكة من مهارات الفنون التعبيرية الخالقة 

والتقنية. 

الصيفي  الكونسرفاتوار 
لطالب المدارس العليا

تُقّدم األكاديمية كل صيف، في كال الفرعْين، برنامجًا مكثًفا، وفريًدا، وصارًما 

لمدة أسبوعين لطالب المدارس العليا. ويُقّدم الكونسرفاتوار الصيفي لطالب 

المدارس العليا تدريًبا عىل الفنون التعبيرية من الطراز العالمي. 

واآلن لنبدأ
ل بزيارة amda.edu اليوم الستيفاء االستمارة المتاحة عىل اإلنترنت،  تفضَّ

وتحديد موعد لتجربة األداء. وتُتيح األكاديمية فرًصا لتجارب األداء وجًها 

لوجه في كل أنحاء الواليات المتحدة وحول العالم. كما أنّه يمكنك، بداًل 

من ذلك، أن تُصّور تجربة أدائك بالفيديو وتُرسلها عىل اإلنترنت. لمعرفة 

المزيد من المعلومات بشأن متطلبات التقديم وتجارب األداء، يرجى زيارة 

.amda.edu/admissions

األكاديمية األمريكية الموسيقية 
والتمثيلية

كلية الفنون التعبيرية التابعة لألكاديمية 
األمريكية الموسيقية والتمثيلية 

لوس أنجلوس

األكاديمية األمريكية 
الموسيقية والتمثيلية

مدينة نيويورك

http://www.amda.edu
http://www.amda.edu/admissions

