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  AUB طابع بريدي تكريماً لزكي ناصيف ووكيل الشؤون األكاديمية في ال

 يؤكد إلتزام الجامعة في الحفاظ على تراثه

 
 
اصدرت "ليبان بوست" بالتنسيق مع وزارة اإلتصاالت، طابع بريدي تكريماً للراحل الكبير المبدع زكي 

 .مئوية والدتهناصيف بمناسبة 

 

مغلفاً مرقماً من اليوم األول لإلصدار. والمغلفات متوفرة في جميع  750وتماشياً مع هذه المناسبة، تم تحضير 

 .طابع  بريدي في مكاتب "ليبان بوست" أيضاً  30,000مكاتب "ليبان بوست". وستكون الكمية الصادرة 

 

الدكتور محمد حراجلي   (AUB)األميركية في بيروتوعبر وكيل الشؤون االكاديمية باإلنابة في الجامعة 

عن شكره لمؤسسة "ليبان بوست" ووزارة اإلتصاالت، مؤكداً على التزام الجامعة االميركية في الحفاظ على 

تراث زكي ناصيف كجزء من تراثنا الموسيقي والسعي الى تنمية دراسة الموسيقي العربية من خالل برامج 

 .اكاديمية حديثة

 

، تأسس برنامج زكي ناصيف للموسيقى في كلية اآلداب والعلوم  2004بأنه في كانون األول من العام يذكر 

في الجامعة االميركية في بيروت. يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى الحفاظ على تراث زكي ناصيف الفني 

ماله وضمان إستمراريتها المؤسس لمدرسة جديدة للموسيقى اللبنانية والمشرقية. ويتم ذلك عن طريق  نشر أع

من خالل  تطوير الدراسات الموسيقية وتشجيع األبحاث و إقامة المؤتمرات و الحفالت الموسيقية والنشاطات 

 .األخرى كالمسابقات اآليلة إلى إظهار اإلبداع والمبدعين

  

د أول أهدافه، أح 2008كانون الثاني  10وتحت اشراف مكتب وكيل الشؤون االكاديمية، أنجز البرنامج في 

مقطوعة موسيقية نقلت إلى مكتبة يافت في الجامعة األميركية في بيروت.  1100حيث تمت أرشفة ما يقارب 

وكانت هذه المجموعة الموسيقية قد قدمت كهبة من عائلة زكي ناصيف إلى الجامعة االميركية في بيروت. تم 

امل أن يشكل نموذًجا لجهود مستقبلية لحفظ  إنجاز هذا المشروع الفريد في لبنان والشرق األوسط، على



و"جمعية المؤلفين والملحنين وناشري  AUB اإلرث الموسيقي للمنطقة. وقد تم توقيع إتفاقية تعاون بين ال

 .بهدف تسحيل وحماية كامل ألحان زكي ناصيف "،(SACEM) الموسيقى

 

لتاسيس الجامعة االميركية  150د ال ، بمناسبة مئوية زكي ناصيف التي تصادفت مع العي2016وفي العام 

في بيروت، تم اطالق "فرقة زكي ناصيف للموسيقى العربية في الجامعة االميركية" في حفل حاشد في مبتى 

. تنتمي غالبية أعضاء الفرقة الى مجتمع الجامعة ككل: طالب و 2016شباط  17االسمبلي هول، بتاريخ 

 خريجيين و موظفين.

*** 
 
 

 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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