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 الذكرى الرابعة عشر لرحيل زكي ناصيف

 وبرنامجه مستمر بتألق في الجامعة األميركية في بيروت

 
في الذكرى الرابعة عشر لرحيل المبدع الفنان زكي ناصيف، يھّم برنامج زكي ناصيف للموسيقى في الجامعة 

تذكير الجمھور بشكل عام  والعاملين في الوسط الفني واالعالمي واالعالني  (AUB) األميركية في بيروت
وحتى اليوم، نجح  2004بشكل خاص، بأنه منذ تأسيس البرنامج في الجامعة االميركية في بيروت في العام 

 "التذكارية ت افيمكتبة "عمل موسيقي للفنان زكي ناصيف تم أرشفتھا في  1100البرنامج في المحافظة على 
، من قبل ورثة الفنان زكي ناصيف الى 2008في الجامعة االميركية في بيروت، والتي تّم وھبھا في العام 

  .الجامعة االميركية في بيروت، التي أصبحت صاحبة الحقوق المعنوية عليھا
  
لفين والملحنين وناشري وقد تلى ھذه الھبة توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة االميركية في بيروت وشركة المؤ 

   .لتسجيل وحماية كافة أعمال الفنان زكي ناصيف االدبية والموسيقية  SACEM الموسيقي
   

آذار (مارس) من  11وتوفي بتاريخ  1916ولد زكي ناصيف في الثالث من شھر تموز (يوليو) من العام 
ھد الموسيقي للجماعة في المع 1941و 1936. ودرس زكي ناصيف الموسيقى بين العام 2004العام 

  )1949ـ1929االميركية في بيروت  (
  

ان زكي ناصيف ھو من كبار الملحنين في تاريخ لبنان، وقد ساھم بشكل فّعال في النھضة الثقافية لبلد ناشئ 
  . في وسط القرن العشرين

  
رف لدى الجامعة ان التراث الثقافي الغني الذي تركه المبدع زكي ناصيف والذي تّم حفظه بشكل فّعال ومحت

االميركية في بيروت،  جعلت من برنامج زكي ناصيف للموسيقى مرجعاً أساسياً للعاملين في الوسط الفني 
واالعالمي وللباحثين، في سعيھم للحصول على معلومات دقيقة وشاملة عن الفنان زكي ناصيف وعن انتاجه 

 الغزير.  
***  



  :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 ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو 900 من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا  120 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا
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Twitter:              http://twitter.com/AUB_Lebanon 
 


