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أحمد الخطيب
عازف عود ومؤلف موسيقي فلسطيني مقيم في السويد، يعمل أستاذU في قسم 
الموسيقى العالمية والجاز في جامعة غوثنبرغ. تعلم الخطيب العود منذ الصغر، 
من  الكالسيكي  الغربي  والتشيلو  الموسيقى  علم  في  البكالوريوس  على  وحصل 
العامين  المنفرد في  العزف  لمسابقة  اTولى  بالجائزة  فاز  (اTردن).  اليرموك  جامعة 
1990 و1991. بعد تخرجه من الجامعة بمرتبة الشرف في العام 1997، انضم الخطيب 
إلى معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في القدس ورام ا�، حيث دّرس في 
الذي كان  التجول  الحصار وحظر  أثناء   ،2002 العام  الشرقية. وفي  الموسيقى  قسم 
مفروضp على المدن الفلسطينية أثناء اجتياح قوات االحتالل االسرائيلي، اعتقل، ولم 
اTردن، ومن ثم  إلى  العودة  إلى  إقامة في فلسطين، ما اضطره  يتم منحه تصريح 
التي حصل منها  العليا في جامعة غوثنبرغ  سافر الى السويد حيث أكمل دراسته 
على درجة الماجستير في منهجية تعليم الموسيقى المتعددة الثقافات والتربية 
الموسيقية. صدر له عدة أعمال أبرزها، صدى (عزف منفر عود)، سبيل ( عود وإيقاع مع 

الفنان يوسف حبيش)، جدايل (ثنائي مع رباعي بيال من فرنسا).

إبراهيم عطاري
العام 1993، وساهم  للموسيقى  الوطني  بالمعهد  التحق  موسيقي وعازف قانون، 
في تأسيس وتطوير قسم القانون فيه حتى أصبح من اTقسام المهمة والمميزة. 
شارك عطاري في ورش موسيقية عدة مع موسيقيين كبار مثل عبدو داغر، وسيد 
مهرجانات  عدة  في  شارك  كما  باكتجير،  وجوكسيل  كردمان،  وخليل  رجب، 
من  مجموعة  تسجيل  في  المشاركة  إلى  إضافة  ومحلية،  عالمية  ومسابقات 
الوطني  للمعهد  ا�  رام  فرع  مدير  منصب  ا|ن  يشغل  الموسيقية.  االسطوانات 

للموسيقى، إضافة إلى تعليم آلة القانون فيه.

سهيل خوري:
هو من رواد الموسيقى في فلسطين. مؤلف وعازف للناي والكالرينت. ساهم بدور 
فعال في احداث تنمية شاملة للحياة الموسيقية في فلسطين خالل العقود الثالث 
الماضية. لعب خوري دورا رئيسيا في تأسيس العديد من المؤسسات الثقافية الرائدة 
في فلسطين بما فيها المعهد الوطني للموسيقى، يبوس لالنتاج الفني، مركز الفن 
الشعبي، شبكة مراكز الفنون الفلسطينية، كما أسس مهرجان فلسطين الدولي 
للموسيقى والرقص، مهرجان القدس، مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب وهو 
الكالسيكية  للموسيقى  الياسمين  مهرجان  العربية،  بالموسيقى  خاص  مهرجان 

وموسيقى الجاز والعالم.

بين عامي 2005 - 2009 انتخب خوري رئيسا لمنتدى المعاهد الموسيقية العربية، شغل 
الفلسطيني،  الثقافة  لوزير  كمستشار  عمل  حيث  الهامة  المناصب  من  العديد 
الفنون  لفرقة  الفني  المدير  كان  كما   ،2000 لحم  بيت  لمشروع  ثقافيا  ومستشارا 
الشعبية للرقص. تشمل انتاجات خوري: اسطوانة "مرح" 1987 و"مرج ابن عامر" - 1989 
بعد  و"القدس   2009 و"الفوانيس"   2003 شوي"  و"بس   1998 و"مطر"   1995  " و"عاشقة 

منتصف الليل"2009.

فرقة الموسيقى الشرقية
Oriental Music Ensemble



يوسف حبيش
إيقاع محترف ،عمل مدرسp لمادة ا)يقاع في معهد إدوارد سعيد  موسيقي وعازف 
الوطني للموسيقى في كل من القدس، ورام ا�، وبيت لحم، وكذلك في معهد 
بيت الموسيقى، وال يزال يشرف على هذا المجال في كال المعهدين من حين إلى آخر، 
من خالل تأليف كتب ومضامين متعلقة بمجال ا)يقاع، وأيضp من خالل ورش تدريب 
الدرجة  من  كموسيقي  حبيش  يعمل  المجال،  هذا  في  والطالب  ل�ساتذة  مكثفة 
وكذلك  العالمية،  الشرقية  العربية  الموسيقية  المجموعات  من  العديد  في  اTولى 

في مجال موسيقى الجاز المعاصر .. وغيرها.

ثنائيا  يشكالن  الخطيب  وأحمد  حبيش  فان  الشرقية،  الموسيقى  فرقة  إلى  إضافة 
ناجحا جدا بأسم "ثنائي سبيل"، وهو موسيقي أساسي في الثالثي جبران منذ أكثر 
 pمن ثماني سنوات، ومع فرقة عود الند منذ أكثر من أربع سنوات.ويشارك حبيش أيض
الدينية  للموسيقى  كيروز  ماري  كاTخت  اTوروبية؛  المجموعات  من  العديد  في 
القديمة والمعاصرة، وهيوبرت دوبونت من خالل فرقة ياسمين للجاز المعاصر، ومانو 

ثيرون للموسيقى والغناء باللغة اTوكستانية لشعراء الطروبادورز.

أويستن فرانتزن
في   pحالي يعيش  الكونتراباص،  آلة  على  عازف  نرويجي،  موسيقي  وموزع  مؤلف 
ستفانغر في النرويج، حيث يمارس مهنة تعليم الى جانب تقديم عروض موسيقية. 
حصل على شهادته من جامعة أوسلو، وعمل في المجال الموسيقي في عدة دول، 
ومن أهم تجاربه، تدريسه في المعهد الوطني للموسيقى في فلسطين لسنوات، 
 pالفلسطيني، حيث قدم عروض الموسيقي  المشهد  ترك خاللها بصمة مهمة في 
غنائية.  وجوقات  أوركسترات  وقاد  المحلية،  الفرق  من  كبير  عدد  مع  موسيقية 

فرانتزن عضو في فرقة كرلمة التي تضم عددU من الموسيقيين الفلسطينيين.

هيذر برشه
آلة  على  العزف  الصغر  منذ  تعلمت  اسكتلندا.  شمال  في  قرية  في  هيذر  ترعرعت 
والفلكلورية  الغربية  الكالسيكية  الموسيقى  في  تخصصت  حيث  الفلوت، 
واTوركسترات  الفرق  مع  الموسيقية  العروض  من  العديد  قدمت  اTسكتلندية. 
العالمية و الفلسطينية وهي من مؤسسين فرقة كرلمة. انضمت الى أسرة المعهد 
الوطني للموسيقى منذ العام 1998 حيث ما زالت تعمل فيه كمدرسة |لة الفلوت 
أوركسترا  التي تضم  أوركستراته  للمعهد ومديرة  اTكاديمية  المديرة  لفترة  وكانت 

فلسطين للشباب.

وسيم قسيس
الوطني  إدوارد سعيد  التدريس في معهد  انضم لطاقم  عازف ومؤلف موسيقي، 
التابعة  "عناة"  فرقة  يقود  وكما  وا)يقاع،  البزق  |لتي  كأستاذ   2011 عام  للموسيقى 
أفالم  لعدة  التصويرية  الموسيقى  تأليف  في  التجارب  من  العديد  له  للمعهد. 
محلية ودولية وبعض المسلسالت التلفزيونية والمسرحيات. وشارك بجوالت فنية 

حول العالم.

رند خوري
طالبة تشيلو متميزة في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بدأت العزف على 
التشيلو في عمر الخامسة وهي ا|ن طالبة سنة ثامنة في المعهد. خوري عضو في 
في  اTولى  بالجائزة  فازت  للشباب.  فلسطين  أوركسترا  وفي  المعهد،  أوركسترا 
مسابقة فلسطين الوطنية للموسيقى العام 2012 ، وبالجائزة الثالثة في العامين 2010 
التي فازت بالجائزة اTولى ”تريو أوتار“ وعام 2014 . أسست خوري مع طالبين آخرين من 
وبالجائزة  القدس،  في  للموسيقى  المانيفيكات  مسابقة  في  فرقة  المعهد  طالب 

الثانية في مسابقة فلسطين الوطنية للموسيقى في العام 2014.
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وسام جبران
الناصرة  معهد  إلى  والده  أدخله   .1983 العام  الجليل  في  الناصرة  في  وسام  ولد 
لتعلم الكمان، غير أن العود جذبه عندما كان يستمع لعزف أخيه سمير. ولدت بينه 
وبين العود قصة شغف Tنه تعّلق بشكل وتفاصيل هذه ا|لة، ما جعل والده حاتم 
في  موسيقية  حفالت  يحيي  وسام  بدأ  الثامن.  عيده  هدية   Uصغير  Uعود له  يصنع 
في  العود  على  عازف  مطرب  دور  لعب  حيث  المسرح،  نحو  اّتجه  ثم  فلسطين، 
مسرحية عن مسيرة مظفر النواب. وفي سن الثانية عشرة، سافر مع أخيه سمير إلى 
جانب  وإلى   .2002 العام  العربي  العالم  معهد  في  موسيقية  سهرة  )حياء  باريس 
انطلق  سمير، عزف وسام وصالت موسيقية على قراءات شعرية لمحمود درويش، 
بعدها الى النجومية مع اسطوانة "تماس". حينها قرر أن يعطي لثقافته الموسيقية 
بعدU تقنيp عالميp، فكان العام 2005 أول عربي تخرج من معهد أنطونيو ستراديفاري 
ا)يطالي ذائع الصيت. وكما والده وأربعة أجيال قبله، دخل وسام إلى عائلة صانعي 
عليها  يعزف  التي  اTعواد  أن  بالذكر  الجدير  الجديد.  المعلم  بدوره  ليصبح  العود، 
الثالثي اليوم هي من صنع يدي وسام، تتحد مع اTخوة ليصبحوا واحدU في النغم 

والشغف واTداء.

يوسف حبيش
الثالثي جبران منذ ست سنوات، يعزفون على  يرافق  الذي  المبدع  ا)يقاع  هو عازف 
إيقاعاته الممّيزة التي تؤاخيهم وتضفي على ما تتحف به أعوادهم تناسقp جميًال. 
ولد يوسف العام 1968 في إحدى قرى الجليل. وبعد بدايات مبكرة منذ سن السابعة 
على ا)يقاع، ودراسة الفلسفة وعلم الموسيقى وإجراء أبحاث عن ا)يقاع في ثقافات 
مختلفة، أصبح أخصائيp في ا)يقاع الشرقي، وأعطى فيه دروسp لسبع سنوات في 
معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في القدس ورام ا� وبيت لحم وفي بيت 
الموسيقى لعشر سنوات، وغيرها من ورش عمل في أماكن عديدة من العالم. يرافق 
يوسف على ا)يقاع عدة فنانين خالل تواجدهم في مهرجانات موسيقية، وهو إلى 
ذلك له اهتمامات في المسرح والسينما من حيث التأليف، والعزف في الموسيقى 

التصويرية.

أعضاء الفرقة:
رمزي البكري  - رق

اليني مستكلم  - كونتراباص
هبة عمري  - تشيلو
قانون خليل خوري -  
موسى عباسي - ناي

يقدم الفنان باسل زايد العرض الفني "وطني حبيبي"، وهو عرض مستمد من ا)رث 
الموسيقي العربي القديم، حيث يجمع بين قطع موسيقية من مجموعة من الدول 
زايد أن تقديم موسيقى من مصر،  رائع. يرى  العربية، ويضعها في سياق موسيقي 
وسوريا، والعراق، ولبنان، والجزائر، والمغرب، وتونس، وفلسطين، ودول عربية أخرى، 
قد يشكل لوحة فنية نوعية قد يجد المستمع فيها ما يطربه، بصوت عذب وطربي، 

وبمرافقة مجموعة رائعة من الموسيقيين المحليين.

يتعاون زايد مع مجموعة رائعة من الموسيقيين لتقديم هذا العمل بتوزيع جديد، 
والبالغين  والشباب  اTطفال  من  المستمعين  رضى  العمل  هذا  ينال  أن  آمًال 

للموسيقى العربية منذ بدايات القرن الماضي

باسل زايد
Basel Zayed



فرقة تراث:
هبة العمري - تشيلو

إليني مستكلم - كونتراباص
أشرف عفوري - ناي

قانون خليل خوري -  
بزق  - جورج غطاس 

جوني دحو  - عود
إبراهيم نجم  - عود

حسين أبو الرب  - إيقاع

جوقة أوج:
ميرا أبو هالل

سلوى جرادات
ابتسام أحمد

فيروز أبو التين
محمد مصطفى

محمد الحلو
رودي رابي

محمود عوض
أحمد مزعرو

تشكلت فرقة تراث في العام 2006 على يد أساتذة القسم الشرقي في معهد إدوارد 
سعيد الوطني للموسيقى- فرع رام ا�، وتضم بعض اTساتذة والطلبة المتقدمين. 
الموسيقي  بالموروث  الفرقة  تختص  محترف،  شرقي  عزف  لتقديم  منصة  وهي 
الشرقي الكالسيكي. في هذه الدورة، تقدم الفرقة مجموعة أغاٍن من الزمن الجميل، 

بإشراف موسيقي ل�ستاذ يعقوب حمودة.

أما جوقة أوج، فاسمها مستوحى من اسم نغمة في المقام الموسيقي، ليدل على 
لتكون   ،pأيض المعهد  العام 1998 في  الجوقة في  الغنائي. وتشكلت  التوجه  هوية 
شعلة غناء يسلمها جيل إلى جيل. تشارك أوج هذا العام بمجموعة من كالسيكيات 

الغناء العربي، بإشراف اTستاذ هاني أسعد.

تراث وأوج رام ا�
Turath and Awj Ramallah

سمير جبران
العام 1973. وفي سن الخامسة تعرف على العود من  الجليل  الناصرة في  ولد في 
خالل والده، وكان لقاء الحب الكبير بين الطفل وا|لة. التحق سمير في سن التاسعة 
من   1995 العام  تخرج  حيث  القاهرة  إلى  سافر  ثم  الناصرة،  في  الموسيقى  بمعهد 
وبدأت مهارته  المستوى.  رفيعة  الوهاب؛ وهو مؤسسة مصرية  معهد محمد عبد 
كعازف تظهر من خالل مشاركاته العديدة في ندوات في العالم العربي وأوروبا، ما 
جعله يدرس العود في عدد من المدارس والمعاهد. بدأ كعازف منفرد، وكان أول من 
اTولى  االسطوانة  أصدروا  عدنان.  وبعده  وسام  أخوه  تبعه  ثم  الحدود،  خارج  عزف 
 ،2002 العام  "تماس"  خرجت  ثم   ،2001 العام  فهم"  "سوء  ثم   ،1996 العام  "تقاسيم" 
وبعدها حصل سمير على منحة برلمان الكتاب العالمي لسنتين في إيطاليا 2003 – 
2004. أخذت شهرة سمير تنتشر في العالم، وأصبح مخرجو اTفالم يطلبون منه تأليف 
نسيم  ومؤخرا  دوبيرون،  وفرانسوا  المشهراوي،  رشيد  أمثال  التصويرية  الموسيقى 
عمواش، وأخيرU فيلم زياد الدريدي مع أهم الممثلين الفرنسيين. سمير جبران يجوب 
وأخويه اTرض لُيسمعوا، إضافة الى أنغام العود، دقات قلوبهم الهاتفة لفلسطين: 
نحن أمامنا نضاالن: اTول في سبيل عملنا، والثاني في سبيل السلم وإنهاء االحتالل 

في فلسطين.

عدنان جبران
اTصغر-  اTخ  -وهو  قصته  ووصفت   ،1985 العام  الجليل  في  الناصرة  في  ولد 
باالستثنائية. فمنذ صغره، كان يحلم بأن يصبح عازف إيقاع، لكنه سرعان ما سينتقل 
أي  وبدون  عشرة.  الخامسة  بلوغه  عند  عزفه  في  رغبته  يتنمو  الذي  العود  إلى 
مساعدة مباشرة من إخوته، ما عدا امتثاله بهما، وعلى مدى سنتين، تعلم عدنان 
 pعزف العود بنفسه. كان بمّجرد عودته من المدرسة يستولي على عود وسام عازف
الوالد  يكن من  لم  ا)صرار،  وأمام هذا  ورقة.  بجمال  أصابعه  نغمات سمير فتتحرك 
الموسيقية، ففاز من  والمباريات  الحفالت  إحياء  للمشاركة في  أن شجعه  إال  حاتم 
بين خمسة عازفين لم يكن جمهورهم إال زبائن والده. وذات مرة، عاد سمير من رحلة 
 Uموسيقية حامًال معه فكرة إنشاء الثالثي جبران، فبدأ عدنان بالعمل الجدي استعداد
لالنطالق مع أخويه. وكانت والدة الثالثي في باريس في حديقة اللوكسمبورغ العام 
2004. الى جانب العزف مع الثالثي، يشترك عدنان في العزف مع فرقة فاتومي المورو 
العود"، وقد أصدر،  الباريسي في إطار "صدى  الجمهور  أمام  للرقص، ويحيي حفالت 
أولى  تجربة  وهو   ،(Borders Behind) خلف"  من  "الحدود  له  منفرد  عمل  أول   ،Uمؤخر
جبران  الثالثي  عالم  في  التأليف  أركان  من  كركن  عدنان  موقع  تعزز  ناجحة 

االستثنائي.

 الثالثي جبران
Le Trio Jubran



ضياء رشماوي - أكورديون وقيادة
أعضاء الفرقة:

تامر السحاوي - عود
جابر جبران - قانون

وسيم قسيس - إيقاع
راني رشماوي - كمان

المار إلياس - كمان
كارول إبراهيم - كمان
حسام سعد - تشيلو
وولف زييبل - تشيلو

هال جابر - فلوت
أميرة اسحق - كالرينيت

عدد  ويتراوح  المتميزين،  والطالب  المعهد  من  أساتذة  وتضم   ،2008 العام  تأسست 
العربية  الموسيقى  الفرقة  تعزف  مختلفة.  آالت  على   pعازف  12-15 بين  أعضائها 
والشرقية، وقدمت عروضp عدة في المناسبات المختلفة في الوطن، حيث شاركت 
في فعاليات وطنية كثيرة، منها ليالي الطرب في قدس العرب، كما قامت برحلة 
 pفنية إلى التشيلي في العام 2011، تلتها رحلة فنية إلى إسبانيا، وأدت فيهما عروض
وورش عمل لتعريف الغرب بالموسيقى العربية. يشارك بعض اTساتذة اTجانب في 
العزف ضمن الفرقة، وتقوم الفرقة حاليp بعزف مقطوعات خاصة، ويعكف المعهد 
على إصدار أسطوانة للفرقة. تعزف الفرقة مقطوعات موسيقية من تأليف وتوزيع 
ضياء رشماوي، وكان أول عرض لهذه المقطوعات في تشرين الثاني. وتسعى الفرقة 

إلى تسجيل هذه المقطوعات الموسيقية على أسطوانة.

فرقة بيت لحم للموسيقى العربية
Bethlehem Arabic Music Ensemble

فرقٌة موسيقيٌة فلسطينيٌة مقدسية، تحاكي زمانها بوجودها وتستنبُط معزوفاتها 
من رحم المعاناة، تجّسُد آالمها بواقٍع ينبثُق منُه نور اTمِل المتجدد، وذلك من خالل 
ألحانها ا)بداعية باستخداِم لكنٍة مقدسيٍة متميزة مستمدٍة من رمزيِة أسواِر القدِس 

بمقّدساتها وُقدسّيتها.

"مزاج" فرقٌة تمزُج في إنتاجها الفنّي بين الموسيقى الّشرقية والغربية، ويتم� توزيع 
الموسيقى في إطاٍر  اللونين من  الفرقة بهدِف دمج هذين  ألحانها من قبِل أعضاء 
واحٍد متميٍز، يعكُس واقعp فنيp فريدU لمجموعٍة من الحضاراِت الثقافيِة التي عاشتها 

فلسطين منُذ قرٍن من الّزمان.

تأّسست الفرقُة العام 2014، وتضم مجموعة شبابية فلسطينية مكونة من: جريس 
ُبالطة (بيانو)، مرال خوري (قانون)، أسامة أبو عرفة (عود)، محمد غوشة (كمان)، عبد 

السالم صّباح (إيقاع).

عن  الباحثِة  المتجددِة  للروِح  غذاًء  الموسيقى  تكوُن  الكالِم  لغُة  تتعطُل  عندما 
الحقيقِة وعن الحياِة والسالم، وعندما يسكُن الليُل تختبئ في ثوِب سكونه اTحالُم 

واTمنيات، وهكذا نحن.

مزاج
Mazaj



فرقة الفارابي بقيادة الفنان سامي خشيبون
سامي خشيبون - كمان

جميل منصور  - عود
عيسى عواد - قانون

عزيز نداف - رق

من  أغرودة  هي  حب  نّوارة  حب".  "نّوارة  عنوان  يحمل  الذي  الموسيقي  العرض  هذا 
الورد والياسمين في ضوء القمر حيث "لقلب ينشد  المغرب العربي الذي غّنى لنّوار 
في  النظرة  الحبيب.  وعتاب  هموم  لطرد  يضمك"  قلبي  تجاوب  كيف  صبري؟  وينه 
العين حكاية أنا وانت نعيشوا فيها أنظر لي وما تحرمنيش. قالت لي نحبك وروحي 
عندك من قلبها مش من شفتها وشميت عطر الورد بحذا عينك ممزوج بالياسمين.

جوقة عود الند أدت منذ نشأتها جميع ألوان الغناء العربي منذ نشأتها أدت الجوقة 
والتراتيل  الصوفي،  وبخاصة  ا)سالمي،  وا)نشاد  اTصيل  العربي  الغناء  ألوان  جميع 
المسيحية. وشاركت في العديد من المهرجانات الموسيقية والمشاريع داخل الوطن 
وخارجه. تبحث الجوقة باستمرار عن كيفية نشر الثقافة العربية اTصيلة، من خالل 
أي  إليه مجردU من  الند سحر مميز عندما تستمع  ولغناء عود  أنماط مختلفة.  غناء 
مرافقة آلية، حيث يبرز معنى ما تحمله الكلمة من تعبير ووصف. الشعور باالنتماء 
التي  الشرقية  ا|الت  لدور  إغفال  اTداء وعمقه، دون  والمحبة ينعكس على تعبيرية 

تبعث أجواء مغايرة دون أن تفقد خصوصيتها.

في ا|ونة اTخيرة التقت الجوقة وتدربت مع الفنان العالمي اندري دي كوادروس من 
أمريكا، بهدف تطوير ا)صغاء واالستماع في الغناء الجماعي. كما تدربت الجوقة مع 

عازف ا)يقاع المميز يوسف حبيش.

كان لجوقة عود الند، في ملتقى الحضارات، لقاءات مع قياديي جوقات من استونيا 
حول غناء المقامات الشرقية والغناء اTستوني.

"من ينثر رائحة عود الند" بقيادة كيتي جرجورة

سميح الشيخ سليمان، غادة بولسمنى، بواردي حنين زعبي، كرستين ديب، جورجيت 
غريب، نجوان مبصلة، والء جدعون، عبير نّصار.

جوقة عود الند
Ud Al-Nad Choir

ا)شراف والتدريب الموسيقي: لؤي عباسي
أعضاء الفرقة:

لؤي عباسي - عود
باسل فتيحة - عود

هبة العمري - تشلو
قانون رهف مضية -  

كاترينا نحاس - كمان
أفنان عباسي - كمان
عزات قبطي - كمان
محمد الغول - إيقاع
إيقاع معن الغول -  

سميرة خروبي - غناء

مجموعة موسيقية تقدم برنامجp موسيقيp كالسيكيp عربيp، وتضم في عضويتها 
دراستهم  أنهوا  الذين  الطلبة  من   Uوعدد المتقدمين  المعهد  طلبة  من  مجموعة 
 pالموسيقية في المعهد. تعزف الفرقة على ا|الت الشرقية والغربية التي تشكل مع
وتوزيعات  بروح  العربية  الموسيقى  تقديم  تستطيع  موسعة،  عازفين  مجموعة 
أذهان  إلى  الثمين  الشرقي  الكالسيكي  التراث  إعادة  إلى  الفرقة  وتهدف  جديدة. 
الشباب، وإرسال رسالة إلى كل العالم بأن فلسطين، بأهلها وموسيقييها، هي جزء 
من التراث الشرقي العربي اTصيل. تأسست الفرقة في العام 2010، ويقوم بتدريبها 

وا)شراف عليها ويوزع موسيقاها لؤي عباسي.

تقدم فرقة مقامات القدس برنامجp موسيقيp مميزU يعتمد على تقديم مجموعة 
موسيقيي  وأهم  Tبرز  الكالسيكية  الشرقية  الموسيقية  واTغاني  المقطوعات  من 
الزمن الجميل؛ مثل موسيقار اTجيال محمد عبد الوهاب، ورياض السنباطي، ومحمد 

القصبجي، وأم كلثوم، زكريا أحمد، واTخوين رحباني، ومحمد فوزي.

مقامات القدس
 Maqamat Al Quds



التدريب والتوزيع الموسيقي: سامر بشاره
الجوقة:

ورود جبران
بلسم درويش

بوليانا قسيس
صفا قاسم
ماريا منصور
قمر ابوصالح

عالء بشاره
رامي ابراهيم

طلعت سبيت
صالح ارشيد

لؤي سروجي
نور درويش

اسماء العازفين

يوسف مخول - كمان
سرور صليبا - كمان

تشارلي صافيه - كمان
علي بكري - كمان

عادل جبران - شيلو
اسامه بشاره - قانون

عالء بشاره - عود
نور درويش - بزق

بدورها  التي  سراج  جمعية  رعاية  تحت  الرامة،  في   2005 العام  سراج  جوقة  تأسست 
تقوم بفعاليات ثقافية وتربوية واجتماعية.

اهتمت الجوقة بجمع معظم المواهب داخل عائلة واحدة لتساهم في إثراء وإغناء 
المجتمع على المستويين الفني واالجتماعي.

تقوم الجوقة بإحياء وإعادة توزيع أغان لها معنى وطابع إنساني اجتماعي ملتزم؛ 
الحاجة  بأمس  نحن  ظروف  في  منقرضة  باتت  التي  اTغاني  من  اللون  لهذا  كدعم 

إليها.

من  وغناء،  وتوزيع،  ولحن،  ككلمة،  الموسيقي  فكرها  تجسيد  على  الجوقة  تعمل 
خالل أغاٍن خاصة بها، أو أغاٍن تعاد صياغتها من جديد.

للجوقة عروض كثيرة داخل البالد وخارجها، منها: سوى ربينا، حبايبنا حوالينا، زهرة 
درويش"،  "سيد  عرض  البلدان  من  الكثير  في  عرض  الذي  المميز  والعرض  الحرية، 

ومؤخرU عرض تكريم وديع الصافي برفقة جوقة بيات القدس.

جوقة سراج
Siraj Choir

ادهم درويش - كنترباص
ريمون ضو - كيبورد واكرديون

روبير ايوب - ناي
فادي حنا - ايقاع

الياس حبيب - ايقاع

افنان عباسي - (كمان)
الما ابو ليل - (غناء)

اميرة امام - (كالرينيت)
انتصار ابو شلباية - (عود)

رامة بدارنة - (قانون)
رند خوري - (غناء، تشيلو)

رهف مضية - (قانون)
ريم عبيدي - (قانون)

زينة بركات - (غناء)
سارة مشعشع - (غناء)

سهى ابوعكر - (غناء)
سلمى العباسي - (عود)

سهيد العزة - (غناء)
شادن مكاوي - (غناء)

رغم ما درج في منظور الجمهور المتذوق للموسيقى بشكل عام والجمهور العربي بشكل 
خاص من حصر دور المرأة في الغناء فقط، إال أن المعهد الوطني للموسيقى ومنذ لحظة 
تأسيسه في العام 1993 أحدث تميزا ملحوظا في مستوى طالباته في العزف على مختلف 
للطالبات في  العالية  المشاركة  نسبة  وبرز ذلك في  والغربية،  العربية  الموسيقية  ا|الت 
إلى  إضافة  وجوقات،  موسيقية  أوركسترات  من  المختلفة  الموسيقية  المجموعات 
المسابقات و البرامج والمشاريع الموسيقية اTخرى، وعلى الدوام كانت إدارة المعهد مصرة 
مناسبة  وتنظيمية  تعليمية  بيئة  خلق  خالل  من  ا)يجابي  الفارق  هذا  تحدث  أن  على 

لمشاركة الطالبات في العزف والتعلم ومن ثم التعليم في الموسيقي.

وفي نفس السياق، وفي السنوات اTخيرة، برزت مجموعة من العازفات الماهرات في العزف 
على آالتهن الموسيقية في فرع القدس، سواء كانت هذه ا|الت عربية مثل: العود، القانون 
العربية مثل:  التي يمكن تطويعها واستخدامها في الموسيقى  الغربية  أو ا|الت  وااليقاع، 
الكمان، التشيلو، الكونترا باص، فلوت وكالرينيت. هذا التميز للطالبات المقدسيات، تطلب 
من المعهد أن يكون له دورا مضاعفا في رعايتهن موسيقيا، لكي تكون مساهمة أساسية 
من المعهد في تطوير معرفتهن ومهارتهن في العزف الموسيقي، وبالتالي مساهمتهن 
في اثراء وإحياء وتنشيط الموسيقى العربية اTصيلة في فلسطين بشكل عام، وفي مدينة 

القدس بشكل خاص.

 من هنا أتت فكرة تأسيس فرقة بنات القدس في العام 2013 والتي يشرف على تدريبها كال 
عروضا  القدس  بنات  فرقة  قدمت  حيث  عباسي  لؤي  واTستاذ  خوري  سهيل  اTستاذ  من 
جديدة  وغنائية  موسيقية  إنتاجات  تضمنت   2015 إلى   2013 من  اTعوام  خالل  متعددة 

لموسيقيين فلسطينيين وعرب.

 تتشكل   الفرقة   من    72    عازفة   ومغنية   من   طلبة   المعهد   الوطني   للموسيقى   –   فرع   القدس 
وستقدم   في   هذه   االمسية   أغاٍن   ل�خوين   رحباني   والشيخ   إمام   ومحمد   عبد   الوهاب

 وحسين   نازك   وفريد   اTطرش   وأحمد   قعبور   وسهيل   خوري.

فرقة بنات القدس
Banat Al Quds

عايدة قنبر - (غناء)
عرين ابوصوي - (غناء)

كاترينا نحاس - (غناء، كمان)
لينا كمال - (غناء، فلوت)

مارغو مصلح - (غناء)
مجدل هندي - (فيوال)

مريم عفيفي - (كنتراباص)
مي الخطيب - (ايقاع)

نور علوي - (غناء)
نور فحام - (غناء)

هيفاء متولي - (غناء)
يارا قاسم - (غناء)

ياسمين ابو شلباية - (ايقاع)


