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  الملخص
ف عن تاريخ الغناء هذه الدراسة إلى الكش تسع

الـجـمـاعي متعدد األصوات في األردن، وتسليط الضوء على 
بعض الِفرق والجوقات األردنية متعددة األصوات، ورصد 
ظروف نشأتها، ومراحل تطورها، والـمؤسسات الداعمة 

  .لـها
وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هذا الّلون من 

ائس، ولكّنه لم يكن موجودا في الغناء كان معروًفا في الكن
الّثقافة الـموسيقية الـمحّلية، إّلا أن الّظروف السياسية 
الـمحيطة باألردن، والبعثات الّتبشيرية، قد أسهمت في نشأة 
ِفرق وجوقات متعددة األصوات وتطورها؛ كما أظهرت 

هيئة الدراسة أن البيئة الـموسيقية الـمحّلية تفتقر إلى وجود 
رسمية واحدة جامعة، توحد هذه الـجوقات، وتنّظم عملها، 

  .وتكفل تبادل الـخبرات فيمـا بينها

الغناء الـجمـاعي، تعدد األصوات، : كلمات مفتاحية
  الِفرق، الـجوقات

  

Abstract 
This study aims to reveal the history of 

polyphonic group singing in Jordan, and to shed 
light on the emergence of some Jordanian bands 
and choirs, the stages of their development, and the 
institutions supporting them. 

This study concluded that this form of singing 
was known in the churches, but it was not present 
in the local musical culture. However, the political 
circumstances surrounding Jordan, and the 
missionaries, have contributed to the emergence 
and development of multi-voice ensembles and 
choirs. The study also showed that the local 
musical environment lacks a single official body 
that unifies these choirs, and organize their work, 
and ensure the exchange of expertise between 
them. 

Keywords: Group singing, polyphony, 
ensembles, choirs 
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  المقدمة
ّنها الّتعبير الـحقيقي لإلنسان لم يشهد الّتاريخ مؤّثرا أقوى على الّنفس اإلنسانية ومشاعرها من الفنون، إ

العالم والـحياة، وهي وسيلة إلغناء الّتجربة اإلنسانية، والّترفيه عن الّنفس، وتطوير في عن وجهة نظره 
ة، وإحداث الّتغيير االجتمـاعيخصية، اّلتي تضرب عميًقا في  .الشأحد الفنون الـمهم الغناء الـجـمـاعي ويعد

سانية، وهو أحد عناصر الـموسيقى الغنائية الـمرتبطة بطريقة األداء، ويتأّلف من عناصر جذور الّثقافة اإلن
 .ن والـجمهوريقائد الـجوقة والـمغّنكمهمة، 

مجموعة من المنشدين الهواة أو المحترفين،  أّنهوبشكل عام يعرف الغناء الجماعي متعدد األصوات ب
وكمثال على ذلك،  .أو دير أو رعية يئة رسمية أو كّلية أو جامعةتحت مؤسسة أو ه -عادة- ذين ينضووناّل

، )جوقة كنيسة سيستين(، و)جوقة المسرح اليوناني(، و)جوقة أطفال أوبرا باريس الوطنية(يمكن أن نذكر 
  .)Veuthey, 1995: 56-57; Vignal, 2005: 171( )جوقة أوركسترا ستراسبورغ الفيلهارمونية(و

بأّنه أداء مقطوعات موسيقية غنائية من  )Choral Singing(الغناء الـجمـاعي أو الكورالي ويمكن تعريف 
ِقبل مـجموعة من الـمغّنين غناًء جـمـاعيا بصوت أحادي، أو بعدة أصوات؛ تتوزع مبدئيا إلى سوبرانو، وآلتو، 

وقد ال يكون الغناء الـجوقي . 2وآلتو  ،1، وآلتو 2، وسوبرانو 1وتينور، وباص؛ وقد تتفرع إلى سوبرانو 
ا بآالت موسيقيف باسم األكابيّالمصحوبعرة، وعندها ي )A cappella(،  ةا بآلة موسيقيأو يكون مصحوب

  . أو أوركسترا كاملة آالتواحدة أو عدة 
بقيادة قائد يدرب عصر القرون الوسطى حّتى العصر الـحالي،  ذالكالسيكية من اوتقدم الـجوقات الـموسيق

وتؤدي الـجوقات العربية الـموشحات، . )Sheil, 2008: 7(ويقود العروض بإشارات الّذراع وإيماءات الوجه 
 .والـموسيقى الشعبية، والـموسيقى الدينية؛ كالّتراتيل الـكنسية، واألناشيد اإلسالمية

 الدراسة لةمشك
ق ر أن حّظ هذه الِفإال ،دة األصوات في األردن، وتطورهاق وجوقات متعدرعلى الرغم من نشأة ِف

هذه الدراسة في ضرورة تتبع تاريخ نشأة  مشكلةوعليه، تظهر .  ومتواضعاوالجوقات من الدراسة كان قليال
تي تقوم اّل ،ق الغنائية األردنيةرعرف على بعض الجوقات والِفمن خالل الّت ؛وع من الغناء في األردنهذا الّن

  .بالغناء متعدد األصوات
  أهداف الدراسة

في األردن، وتسليط الضوء  صواتتاريخ نشأة الغناء الـجـمـاعي متعدد األ تبعتهدف هذه الدراسة إلى ت
 .تطورها والـجهات الداعمة لها مراحلع ظروف نشأتها وق والـجوقات الغنائية متعددة األصوات، وتتبرعلى الِف

  سئلة الدراسةأ
هل كان الغناء الـجـمـاعي متعدد األصوات ضمن الغناء األردني في األصل، أو أّنه ظهر نتيجة ظروف . 1

  وأسباب معينة؟
ق والـجوقات األردنية اّلتي تؤدي الغناء الـجمـاعي متعدد األصوات؟ وهل توجد مؤسسات رما هي الِف. 2

 داعمة لها؟
 أهـمية الدراسة

ره في توفر وثيقة مرجعية عن نشأة الغناء الـجـمـاعي وتطوكونها الدراسة أهميتها من سعيها هذه ستمد ت
 والباحثون ليستفيد منها الدارسون اّلتي تؤدي هذا الّلون من الغناء؛ق والـجوقات األردنية راألردن، والِف

  .والـمشتغلون في هذا الـمجال

  تـحديات الدراسة
السابقة الـمتعّلقة بـموضوع  اتقّلة الدراس راسةبرز الّتحديات اّلتي واجهتها الباحثة في هذه الدمن أ
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  .الـجوقات الغنائية األردنية متعددة األصوات

  منهج الدراسة
 عبر دراسة ؛الـمنهج الوصفي الّتاريخي، اّلذي يهتم بـجمع الـمعلومات والـحقائق إلى هذه الدراسة ستندت

ق والـجوقات الغنائية األردنية رتاريخ نشأة الِف تبعوالّظواهر وت واألحداث واآلثار والـمواقف والسجّلات الوثائق
بسبب  ؛هي معرفة جزئية والجوقات قرمتعددة األصوات، وإن كانت الـمعرفة الّتاريخية الـمتحصلة عن هذه الِف

 .ليها الباحثةمحدودية الـمصادر والوثائق اّلتي حصلت ع
اإلطار الّنظري  

والدينية، اّلتي  ،2والفلكلورية ،1ية الشعبيةئاغنعرف الـمجتمع األردني قبل تأسيس اإلمارة بعض األلوان ال
عليه حياة البداوة وحياة القرية غلبتي ذاّل ،ارتبطت بحياة اإلنسان األردني.  ر اإلنسان األردنيهذه في وعب

اّلذي يغلب عليه طابع  3)الهجيني( :ره في المناسبات السعيدة والـحزينة، ومن األمثلة عليهااألغاني عن مشاع
ع أقدام اإلبل في اء الـمرافقة لوْقداّلذي يغلب عليه طابع الـحزن، وأهازيج الـح )يقالشرو(الغزل الهادئ، و

  .)Haddad, 2005: 37- 38(الصحراء 
قعتها اّلتي را، واّتساع آسيا وإفريقيا وأوروب: ثمـانية في ثالث قاراتويمكن القول إن امتداد الدولة الع

والدين والّلغة والّثقافة، قد شجع المبشرين الكاثوليك والبروتستانت على  قاألعرا ةمختلف عوباضمت ش
ات الـمسيحية لـممارسة نشاطهم الّتبشيري، وحماية األقّلي ؛القدوم إلى واليات اإلمبراطورية العثمانية

حيث وصل الـمبشرون الكاثوليك إلى اإلمبراطورية العثمـانية في القرن السادس ؛ الـموجودة في القارات الّثالث
وملك فرنسا، م، وق1535ِّوفي عام  .عشر الـميالدي ،سليمان القانوني لطان العثمانيعت معاهدة بين الس

قبل غيرهم من  ا على حق الّتجارة، وعدد من االمتيازات األخرىفرانسوا األول، حصل الفرنسيون بموجبه
وبلغت األنشطة الّتعليمية للمبشرين الفرنسيين الكاثوليك ذروتها في أواخر القرن الّتاسع عشر  .األوروبيين

وأقيمت  ؛فأسست الـمؤسسات الّتعليمية للّذكور واإلناث، بمختلف درجاتها؛ الميالدي ومطلع القرن العشرين
 ؛دادهم إلدارة شؤون المدارس الّتبشيريةعوإ هوت،الرهبان والراهبات الاللتعليم مراكز اإلقامة الداخلية 

تينية واليونانية كالال ،وأنشئت المدارس العلمانية اّلتي قامت بتدريس الّلغة الفرنسية إلى جانب لغات أخرى
 يةيعوالعلوم الّطب كالّتاريخ والـجغرافيا والفيزياء والكيمياء: ةوتدريس مواد مختلف ية والّتركية،بروالع

 ).Hayajna, Malkawi, 2014: 727- 737... (اوالـموسيق
داخل  الجماعي متعدد األصواتوالغناء  امالمح الموسيقبعض هذه اإلرساليات الّتبشيرية  دخلتوقد َأ

حن، وازداد عدد المستغربين الموسيقيين اّلذين نقلوا بعض أشكال اّلتي رّكزت على أحادية الّل ،الّثقافة العربية
ر الموسيقيوأساليب الّتعليم والمناهج، وطرق الّتأليف والّتوزيع، واستخدام  ؛الّتطو ،كالّتدوين الموسيقي

ةبات الالّتقنية وليفونيفي مؤّلفاتهم  والهارموني)Al Sherman, 2005: 502(.  
ق المهاجرين اليهود إلى فلسطين، تعّلم بعض الموسيقيين وازدياد تدّف ،ب البريطانيوخالل فترة االنتدا

ة، والّتدغن العزف على آالت يالفلسطينيا أتاح تناقل المقطوعات واألغاني، وتدوين  وينربيمم ،الموسيقي
كالّنظريات الموسيقية  ؛هجوتم تكريس بعض أنظمة الّتربية الغربية الموسيقية في المنا ؛أنغامها، وتعميمها
             ج وغيرها فيالغربية وتحليلها وعلم الهارموني وتعدد األلحان والصول اوتاريخ الموسيق

)Saade, 1993, 213.(  
يحيى الّلبابيدي للقسم العربي  رئاسة، و)هنا القدس(م 1936ومع افتتاح دار اإلذاعة الفلسطينية 

ة، تمرقيين العرب للموسيقى الشلتعميق  ،كعازف الكمان جميل عويس من حلب ؛استقطاب عدد من الموسيقي
، يافاوي الـمولد والمنشأوهو ، ذي األصل اللبناني يوسف بيروتيكو ؛خبرة العازفين بالّنوتة الموسيقية الغربية

ت جوقة غنائية خاصة ل فرقة لإلذاعة من بعض الموسيقيين العرب واليهود في القدس، وأسسأسس أووقد 
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  .)Aljawzi: 142( ات من القرن الـماضييباإلذاعة الفلسطينية خالل األربعين
 )Al-Zoubi and others, 2006: 22-23( هجرة إلى الدول الـمجاورةالم، و1948وبحلول الّنكبة عام 

رغن ومن خالل العزف على األ األول كورالي، والّثاني: نشطت الحركة الموسيقية في األردن من خالل شكلين
في ذلك الوقت من مؤسسي الّنهضة الموسيقية الحديثة  4ن المايوالبيانو، ويعد المؤّلف الموسيقي أوغسط

)Al-Zoubi and others, 2006: 35-36.(  
تطورا ملحوًظا، ونشأت في ) م1952–1946( الله األول وقد شهدت الحياة الّثقافية في عهد الملك عبد

ل إذاعة في األردنة تابعة لها، وفرقتان  ،هذه الفترة أوست فرقة موسيقيها في رام الله، وتأسكان مقر
  ).Hamam, 2008: 22(الجيش  اموسيقيتان من موسيق

، وتم تأسيس الكثير من )م1999-1952(وقد حظيت الحركة الفّنية والّثقافية باهتمام الملك الحسين 
          م 1959مبنى اإلذاعة والّتلفزيون في أم الحيران عام : والّثقافية في حكمه؛ ومنها المؤسسات الفّنية

)Radio and Television Magazine, 1992: 3( ؛ ومعهد الفنون الـجميلة، ووزارة الّثقافة؛ وفرقة األمن
 م 1960العام)Hamam, 116(الّتابع لدائرة الّثقافة والف 1966نون ؛ والمعهد الموسيقي)Hamam, 103.(  

كما شهدت فترة حكم الملك الحسين الكثير من اإلنجازات الموسيقية؛ كتأسيس قسم الفنون الجميلة في 
؛ والـمعهد الوطني ام إلى كّلية تضم قسما للموسيق2000م، اّلذي تحول عام 1981جامعة اليرموك عام 

ملك الحسين، ولمؤسسة الملك الحسين في عهد الملك الّتابع لمؤسسة نور الحسين في عهد ال( اللموسيق
م نقابة 1997م، اّلتي أصبحت في عام 1981م؛ ورابطة الموسقيين األردنيين عام 1986عام ) عبد الله الّثاني

وظهرت . م1954العسكرية عام  االقوات المسّلحة بعد تأسيس مدرسة الموسيق اوتطورت موسيق. للفّنانين
لحسين عدة ِفرق موسيقية، رّكزت على الغناء الجماعي ضمن أنشطتها، اندرج بعضها تحت في عهد الملك ا

  .مؤسسات تعليمية، واندرج البعض اآلخر تحت هيئات اجتماعية ودينية
وقد تابع الملك عبد الله الّثاني خطوات أبيه في رعاية الّثقافة والفنون، وتشجيع الحركة الفّنية 

م؛ وكّلية الفنون والّتصميم في الجامعة األردنية 2001تم إنشاء مهرجان األغنية األردنية عام  والموسيقية؛ إذ
  .م؛ وظهرت عدة ِفرق أولت اهتماما للغناء الجماعي2002عام 

كبيرة في المجتمع  5وخالل فترة حكم الملك الحسين والملك عبد الله الّثاني حدثت تغييرات ديـموغرافية
د في الـجذور واألصول األردنيفأصبح هناك تعد ،)Ahmad: 2(،  على الحركة بشكل أو بآخر انعكس تأثيرها

عام  ل األردن أعدادا كبيرة من الّلبنانيين الوافدين، بسبب الحرب األهلية الّلبنانيةااستقبكـالفّنية والموسيقية؛ 
 أسهم في زيادة عدد األجانب العاملين في هذه مامـمؤسسات إقليمية للعمل من األردن،  الوانتق م،1975

  .الغنائية الجوقاتالفرق الموسيقية والمؤسسات، وانضمام بعضهم إلى 
وفي مطلع الّتسعينيات، كان لحرب الخليج الّثانية، وعودة معظم األردنيين والفلسطينيين من الكويت، 

الفرق  ورفد) khumas, 2011: 52(ّتبادل الّثقافي في الوهجرة أعداد من العراقيين إلى األردن؛ دور 
حدة األمريكية للعراق عام بالموسيقيين، مثلما كان الحتالل الواليات المّت الغنائية الجوقاتالموسيقية و

هذه  دور في هجرة الكثير من العراقيين والفلسطينيين المقيمين في العراق، ومنهم من انضم إلى م2003
  .جوقاتالو الِفرق

د األصوات في األردنمتعد ق الغناء الجوقيِفر  

  على مستوى المؤسسات الّتعليمية: أوال

  :6)جوقة المدرسة األهلية للبنات سابًقا(جوقة األهلية والمطران 
درج م، اهتماما بالغناء الجماعي، اّلذي ُأ1926منذ تاريخ تأسيسها عام  ،أولت المدرسة األهلية للبنات

م، 1958نهاد كاتبة عام معّلمة البيانو ، وأسست أول جوقة في المدرسة على يد احصص الموسيق ضمن
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م إحياء هذه 1976عام  غّنوم سامية امعّلمة الموسيقم، وأعادت 1960وكان الغناء فيها بصوتين حّتى عام 
، 1سوبرانو(، وثالثة )آلتووو، سوبران: (ها بصوتينفيتها مدة أربعة وأربعين عاما، وكان الغناء ادوق ،الجوقة

، وتم تدريب الّطالبات على القراءة الموسيقية، وتمارين الصوت والّتنّفس )آلتوو، 2سوبرانوو
)Documentary records of the Ahliyyah and Mutran School(.  

ية عام قفس األسة القديين لمطرانتالّتابع ،وبعد دمج المدرسة األهلية للبنات ومدرسة المطران للبنين
أيمن عماري أستاذ الّتربية الموسيقية  ىوتوّل ).جوقة األهلية والمطران(: م، أصبح اسم الـجوقة2008

  .موسيقيينمعّلمين بمشاركة عدة  ،م حّتى اليوم2010 عام قيادتها منذ
ي القطع الموسيقية با وطالبات من الصف األول حّتى الّثاني عشر، وتؤدطال اليوم وتضم هذه الجوقة

بذائقتهم الفّنية  ىوالغناء، وروح العمل الجماعي، وترق االمختلفة، وتكرس لدى الّطلبة حب الموسيق
مرة كّل  تبادل الزيارةتوتشارك هذه الجوقة في إحياء حفل سنوي ألهالي الّطلبة وأصدقائهم، و .7الجماليةو

  .ز األلمانيةلنمع جوقة مدرسة هيلمو عامين

ة في القسم الّثانوية األرثوذكسي8جوقة المدرسة الوطني:  
م، اّلتي توّلت مهام الّتدريب 1981تأسست جوقة المدرسة الوطنية األرثوذكسية على يد سامية غّنوم عام 

جوقة وأعادت معّلمة الّتربية الدينية سهى نصار إحياء . م1991والقيادة والمرافقة على آلة البيانو حّتى عام 
عالء  ام، وبدأت بعدد محدود من الّطلبة بمرافقة أستاذ الموسيق1996المدرسة في القسم الّثانوي عام 

المصري، ثم تعاونت الجوقة مع طلبة المدرسة، اّلذين يدرسون في معاهد موسيقية خاصة؛ ليرافقوا الجوقة 
  .في تأدية الّتراتيل البيزنطية، وأغاني الميالد

قة اليوم ما يزيد على مئة طالب وطالبة، وتباشر تدريباتها منذ بداية العام الدراسي، بواقع وتضم الـجو
مرتين إلى ثالث في األسبوع، وتلتزم بزي موحد، وتؤدي الغناء بصوتين أو ثالثة؛ توزع في سوبرانو وآلتو 

  .غالبا، وتشارك في عيد الميالد، ويوم مشاريع الّطلبة

  :9ات الورديةجوقة مدرسة راهب
 أّنها توّقفت عام م، إال1992عام  10تأسست جوقة مدرسة راهبات الوردية بصوتين على يد ديانا تلحمي

م، 2007م؛ بسبب عدم استمرار ديانا في العمل لدى المدرسة، وأعيد تأسيس هذه الجوقة عام 1995
الّتدريبات والمصاحبة الموسيقية، ثم بتوجيه من األخت فرانشيسكا خميس، وتوّلى ديفيد زوايدة وعبير حداد 

وعند توّلي األخت لوريت زوايدة اإلشراف على الجوقة وقيادتها . انضم إليهما رياض زيادة وتمارا سماوي
هذه  .ُكلِّفت تمارا سماوي بقيادة الجوقة، ورياض زيادة بمرافقتها على آلة األورغن واألورغن الكهربائي وتضم

عاما، ومجموعة من المعّلمين ) 16–10(لبة، تتراوح أعمارهن ما بين بعين طاالجوقة اليوم نحو أر
 ة القديمة والحديثة، وتقوم بأداء المقطوعات بالمنشدين، وتهتمةاألشكال الموسيقية بلغتها األصليالموسيقي :

وزيعات الـهارمونية ض الّتغالبا، مع بعوتقوم طريقة الغناء بصوت واحد . تينية والسريانية واإلنجليزيةالال
  .وتشارك الجوقة في االحتفاالت المدرسية والكنسية والمجتمعية. تي تـحتوي على صوتين فقطالبسيطة اّل

  :11فرقة جامعة فيالدلفيا
م؛ 2010م، اّلذي توّلى قيادتها حّتى عام 1996عام  12تأسست هذه الفرقة على يد نضال نصيرات

وتسعى هذه الفرقة إلى تقديم األغنية الشعبية األردنية في قالب . افية والحضاريةوأصبحت واجهة الجامعة الّثق
با وطالبات من كّليات الجامعة المختلفة؛ فقد كان الّطلبة ا كانت هذه الفرقة تستقبل طالولم .حديث ومعاصر

سهم الفّني وأذنهم تطوير موهبتهم وحوتأدية صوتين أو ثالثة ل تدريبات مكّثفة أسبوعيا؛ليخضعون 
  .الـموسيقية

وتشارك في المناسبات الخاصة  ،13طالبا وطالبة، بقيادة روال نصر 60تضم هذه الجوقة اليوم نحو 
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بالجامعة، داخل الجامعة وخارجها، وتؤدي المقطوعات الغنائية العربية بمصاحبة اآلالت الموسيقية العربية، 
وقد شاركت هذه الجوقة في مهرجان جرش، وفي . ية؛ كاألورغ، والجيتاروالغربية بمصاحبة اآلالت الغرب

  .مهرجانات عربية

  :14فرقة الجامعة األردنية
م، بدعم من إدارة الجامعة، ويقوم اختيار الّطلبة 2001عام  15تأسست هذه الفرقة على يد محمد واصف

ق الفّنيالفرقة . فيها على معيار الّتفو ا يتراووتضمما بين عازفين ومغّنين )70–50(ح عددهم ما بين أفراد ،
وتقدم الفرقة أنواع الغناء الـمختلفة، وبـخاصة الغناء العربي، بصوت واحد أو . وراقصين استعراضيين

  .وتستثمر الفرقة العطل الرسمية لتكثيف الّتدريبات، وتشارك في المحافل المحّلية والعربية والدولية .صوتين

  :16لجامعة األلمانيةفرقة ا
م، 2012م على يد نضال نصيرات، اّلذي استمر في قيادتها حّتى عام 2008تأسست هذه الفرقة عام 

يجمع برنامج هذه الفرقة بين األغاني األجنبية والعربية، وتعزف الفرقة . قيادتها اليوم 17ويتوّلى مازن عبده
والكالرينيت، ويتم الغناء فيها بصوتين، وتخضع إلى تدريبات  على اآلالت الغربية؛ كالجيتار والبيانو والفلوت

ألمانيا؛ الرتباط الجامعة بوزارة الّتعليم  مهرجانات وفي ارك في مهرجانات محّلية وعربيةمكّثفة أسبوعيا، وتش
  .والبحث الفيدرالية

  على مستوى المؤسسات االجتماعية: ثانيا

  :18)م2009 –م 1980( جوقة جمعية الشابات المسيحية
تطوير الغناء الجماعي لم؛ سعيا 1980تأسست هذه الجوقة الّتابعة إلى جمعية الشابات المسيحية عام 

سامية غّنوم، : دور بارز في تأسيسها، أهمهم ابأربعة أصوات، وكان لشخصيات مميزة في الموسيق )الكورال(
قيادة بكريم بواب وهو مهندس فلسطيني األصل، لديه شغف كبير وتانيا ناصر وهي فّنانة فلسطينية األصل، و

، )غّنوم، وناصر، وبواب(وبفضل . م1991وقد قاد بواب هذه الجوقة منذ تأسيسها حّتى عام . الجوقات
وقد أسهم تجاوب . تمّكنت الجوقة من تقديم أول عرض موسيقي لها أمام الجمهور في نهاية عامها األول

ه وإقباله على الجوقة في استمرارها، وجعل عروضها من أهم أحداث عيد الميالد لدى الجمهور ودعم
ة في األردناب، تسّلمت معّلمة الموسيق. الّطوائف المسيحية في والمسرح  ابعد كريم بوالـمدرسة الـمعمداني

     خضر ا شيرين أبو وتلته م2000باربرا جونسون وهي أمريكية األصل قيادة الجوقة حّتى عام  في عمان
م، حيث اشترك 2009وكان آخر عرض لهذه الجوقة عام . م2008حّتى عام  - لموسيقية الفلسطينية األردنيةا-

. )Robert Reyes Landicho( ديانا تلحمي، وكرم شّكور، وروبرت رييز الندتشيو نوالموسيقي في قيادته
ّنية الموسيقية، حيث قدمت الكثير من األعمال لكبار وقد كانت هذه الجوقة عالمة بارزة في الساحة الّف

  .هاندل، وموزارت، وبيتهوفن، وغيرهم: الموسيقيين، أمثال

  :19جوقة مؤسسة دوزان وأوتار
، اّلتي أسستها شيرين أبو خضر )دوزان وأوتار(تعد جوقة دوزان وأوتار جوقة علمانية، تابعة لمؤسسة 

أفرادا تراوح عددهم ما بين  فرصة االنضمام ألي مواطن أردني، وضمت أتاحت هذه الجوقة. م2002عام 
، الغنائية، وشاركت في المحافل الوطنية والدولية اشخصا، وقامت بأداء أنواع مختلفة من الموسيق) 60–50(

م في في حفل موسيقي دولي لتعزيز السال )األصوات من أجل فلسطين(مشاركتها مع جوقة : ومن أهمها
         م 2006الشرق األوسط؛ ومشاركتها في أولمبياد الجوقات الغنائية في الصين في صيف عام 

)Choir Olympic in Xiamen, China(.  
وكرم  ماريانا هلسةالموسيقيين ، بقيادة )أطفال دوزان وأوتار(م، أسست شيرين جوقة 2011وفي عام 

م، توّلى قيادة الجوقة فريق موّلف من عدة أشخاص،أبرزهم ندي 2013وبانتقال شيرين إلى كندا عام . شّكور
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م، وقيادة جوقة صغيرة تفرعت 2016المنى، اّلذي توّلى منصب المدير الموسيقي لجوقة دوزان وأوتار عام 
  .م2014عنها قبل سنتين عام 

م، في مدينة 2016عام أهلتها لدخول منافسة الجوقات العالمية  ،وقد حازت الجوقة على جوائز ذهبية
سوتشي، وحصولها على ميداليتين ذهبيتين، وقدمت نشاطات موسيقية محّلية، ومّثلت األردن في عدد من 

وتأتي إنجازات هذه الجوقة حصيلة جهود أعضائها كّلهم، وتدريباتهم المكّثفة والدورية،  .البالد العربية
، )سوبرانو، آلتو، تينور، باص: (ء في الجوقة بأربعة أصواتواستعدادهم الكافي، وقد كانت طريقة األدا

ومع استقرار  ).2، باص1، باص2، تينور1، تينور2، آلتو1، آلتو2، سوبرانو1سوبرانو: (وأحياًنا ثمانية
م، وجوقة دوزان وأوتار الصغيرة عام 2018شيرين في كندا، تم إغالق جوقة دوزان وأوتار الكبيرة عام 

  .م2019

  :20زاييكاجوقة مو
إن اشتمال جوقة موزاييكا على أفراد منحدرين من خلفيات وثقافات وأعمار وخبرات موسيقية ومهنية 

وقد تأسست هذه الجوقة . مختلفة، وتوحيدهم تحت مظّلة موسيقية واحدة، قد ألهم أصحابها اسم موزاييكا
، وجوقة أطفال )الحجرة(تشامبر  م، وتضم ثالث مجموعات رئيسة، هي جوقة موزاييكا، وجوقة2019عام 

  .موزاييكا
وترحب جوقة موزاييكا بأي مشترك، أنهى الدراسة الّثانوية، واجتاز امتحان القبول والصوت والقراءة 
الموسيقية، وتغتني بالّتنوع، وتقدم مجموعة متنوعة من األساليب الكالسيكية والحديثة، بعدة لغات، وأربعة 

، 2، آلتو 1، آلتو 2، سوبرانو 1سوبرانو : (، وثمانية أصوات)و، وآلتو، وتينور، وباصسوبران: (أصوات
  ).2، باص 1، باص 2، تينور 1تينور 

وقد أنشأت إدارة الفرقة مجموعة سميت جوقة تشامبر، اّلتي تشترط في أعضائها أن يكونوا مشتركين 
مدار السنة للمشاركة في المناسبات الخاصة  في جوقة موزاييكا، وتؤهلهم عبر تدريب موسيقي مكّثف على

وقد حازت جوقة تشامبر على المركز األول لجوقة العام، في مهرجانات . والمهرجانات والمسابقات الدولية
 من م، وضمت أطفاال2020موزاييكا عام وقد أنِشئت جوقة أطفال  .م2019الجوقات في الشرق األوسط عام 

  .الثة عشرعمر السابعة حّتى الّث
 تنظيميا، مؤّلًفا من المدير الموسيقي والمدير العام والمؤسس المشارك وتمتلك جوقة موزاييكا هيكال

ندي المنى، والمديرة الفّنية والمؤسسة المشاركة مرسيدس ألونسو، ومديرة العمليات والمؤسسة المشاركة 
مم جرافيك، وقائد فريق اإلعالم والّتوزيع، وقائد فريق ولدى الجوقة فريق إدارة، يتأّلف من مص. هالة قبعين

 .المبيعات، وقائد الفريق االجتماعي، وهذا يسمح لها بتنظيم العمل، واالرتقاء بأدائها وبرامجها، والدعاية لها
 كما يرى ندي المنى وهالة-وهذه الجوقة . وتتلّقى الجوقة الدعم من عدد من الشركات الداعمة والراعية

تخطو برؤية واضحة، وتعمل على إلهام األشخاص وتوحيدهم، ورعايتهم فّنيا وموسيقيا، وتوّفر بيئة  - قبعين
داعمة وملهمة وآمنة لهم، وتسعى إلى الّتميز الموسيقي، والعمل الّتعاوني، ونشر المحبة، والّتحّلي باإلبداع 

  .21لكوراالت العربيةوجوقة موزاييكا عضو في شبكة ا. والّطاقة اإليجابية

  :22جوقة ناي لألطفال
م بقيادة ديانا تلحمي؛ لرعاية مواهب األطفال الموسيقية، وتنمية 2009تأسست جوقة ناي لألطفال عام 

الحس الموسيقي لديهم، وتعليمهم مبادئ الغناء الجوقي، والّتعبير عن أنفسهم، وتعرف عادات مجتمعهم، 
عاما، وتقدم األغاني ) 17–8(تضم الجوقة أطفاال، تتراوح أعمارهم ما بين  .وثقافات المجتمعات األخرى

واأللمانية، واإلسبانية  واإليطالية الّتقليدية والّتراثية األردنية والعربية، والغربية بعدة لغات، كاإلنجليزية
د المجيد في أماكن مختلفة؛ أقيمت الحفالت الموسيقية للجوقة في موسم عيد الميال .والفرنسية وغيرها
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كقاعة كّلية دي السال الفرير في جبل الحسين، ومسرح الحسين الّثقافي في رأس العين، وفي بعض الكنائس 
وتعد آلة البيانو هي األساس في المرافقة الموسيقية لهذه الجوقة، اّلتي اشترك فيها  .المختلفة في عمان

ّنوم، وغدير عبيدو، ومحمد عثمان صديق، وكانت الحفالت وأمسيات موسيقيون مختلفون، أمثال سامية غ
  .الجوقة مجانية في السنوات األولى، ثم صارت برسوم رمزية

  على مستوى المؤسسات الدينية: ثالًثا

  :23جوقة كنيسة قلب يسوع األقدس
منطقة تالع العلي في  تين، فيمية لكنيسة قلب يسوع األقدس الالتعد هذه الجوقة هي الجوقة الرس

وعشرة أعضاء فقط، وهي تقوم بأداء الّترانيم بأربعة  ،24م، بقيادة أكرم نصار1993عمان، وقد تأسست عام 
قيادتها مدة اثني عشر  25م، تسّلم سيف عباسي1998وبعد خمسة أعوام من الّتأسيس عام . أصوات أو أكثر

ا، وحازت على أفضل جوقة ترتيل في األردناسي. عامتسّلم فارس عب م، وازداد عدد 2010قيادتها عام  26ثم
تنظيمية، واجتماعية، ولجنة مواقع : (عضوا، وصارت أكثر تنظيما عبر أربع لجان 50منتسبيها ليبلغوا 

، وتقوم هذه الّلجان بالّتحضير لألمسيات والقداديس والّتحضير )الّتواصل االجتماعي، والّلجنة الروحية
ث االجتماعية والّتواصل مع أبناء الرعية ونشر نشاطات الجوقة والحفاظ على تواصل أفراد الجوقة لألحدا

أمسية اآلالم : وتحيي الجوقة ثالث أمسيات أساسية خالل العام، وهي. روحيا والّتحضير لنشاطات روحية
شهر آب عادة، وأمسية بمناسبة  والقيامة خالل فترة عيد الفصح، وأمسية خاصة للسيدة مريم العذراء في

عيد الميالد تختتم بها السنة، كما تشارك في إحياء أمسيات دينية داخل األردن وخارجه، وتكون الدعوة 
  .لألمسيات والحفالت الموسيقية العامة مفتوحة ومجانية للـجميع

ف فارس عباسي، تحت إشرا )جوقة أطفال قلب يسوع األقدس(وقد تأسست في كنف هذه الجوقة 
م أول أمسية مريمية لها في 2016، وأقامت في عام ، بعشرين طفالم2020حّتى عام  27نتالي سمعان وقيادة

كنيسة قلب يسوع األقدس، وشاركت في مناسبات دينية مختلفة، باإلضافة إلى المشاركة مع جوقة قلب يسوع 
لجوقة إلى ضم أكبر عدد من األطفال الراغبين في وتطمح ا. تقود هذه الجوقة حاليا هبة عباسي. األقدس

  .والّتراتيل؛ وتحضيرهم إلى االنضمام لجوقة قلب يسوع األقدس للبالغين اتعّلم الموسيق

  ):Fountain of Love( 28جوقة ينبوع المحبة
إبراهيم الموسيقي وقيادته، ومساعدة  29طعمة جبارةالشماس م بإدارة 2002تأسست هذه الجوقة عام 

وقد توسعت هذه  .واس، وبمرافقة مجموعة من العازفين على اآلالت الوترية وآالت الّنفخ واآلالت اإليقاعيةنع
عضوا، ما بين منشدين وعازفين من مختلف الفئات العمرية، ويضم رصيدها ترانيم غربية  80الجوقة لتشمل 

جوقة بالكثير من الجوالت في األردن والبالد وقد قامت ال. قديمة وحديثةوكالسيكية وبيزنطية، ووشرقية، 
وفيّنا والسويد وإسبانيا، بدعوة من مؤسسات  ااألوروبية؛ كفرنسا وألماني، والبالد العربية؛ كسوريا ولبنان

 بك حبر أهال(م، و2008 )أشفي نفسي(: وأصدرت الجوقة عددا من األلبومات، مثل .كنسية أو موسيقية
م، بمناسبة تطويب ماري ألفونسين، 2011 )باوية ماري ألفونسين في وحدتي أنت الرفيقالّطو(، و)السالم
م، 2019عام  )كّل نسمة فلتسبح الرب(بها، حمل عنوان  أصدرت الجوقة كتاب تراتيل خاص كما .وغيرها

  .تروجيةلترنيمة، تخدم الّترتيل في المناسبات ا 100ويحتوي على 
جوقة ينبوع المحب تحت عنوان وتعد ،ل جوقة تقوم بتأليف أوراتوريو أردنية أو)يسوع ينبوع الحب( ،

مقطوعة عن  25، ويتضمن )التينية، وبيزنطية، وكلدانية(اّلذي يجمع بين ألحان طعمة جبارة وألحان طقسية 
يد الميالد م في عيد الفصح، وفي ع2015الميالد والخالص وحياة المسيح، وقد تم عرضه في األردن عام 

بيت ينبوع (م، من خالل إنشاء مؤسسة 2013وقد توسعت الجوقة بشكل أكبر في عام . م2016عام 
، اّلتي ضمت مسرح ينبوع المحبة، وجمعت بين الّتمثيل والّترتيل في حفالتها، وكانت حفالتها مجانية )المحبة
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  .في العامين األولين، ثم أصبحت بأسعار رمزية
، وكانت ثمرة للمبادرات اّلتي قام )ينبوع المحبةجوقة أطفال (م، تأسست جوقة لألطفال 2017وفي عام 

بها قائد الجوقة طعمة جبارة على مدى ثالث سنوات مع األطفال المنشدين من بعض المدارس الكاثوليكية 
وهما من ويشرف على جوقة األطفال عماد بصل وحنين جدعون . إلقامة حفل سنوي في عيد الميالد

) 17–8(طفال، تتراوح أعمارهم ما بين  35نحو األعضاء الفاعلين في جوقة البالغين، وتضم جوقة األطفال 
  ).سوبرانو، وآلتو(عاما، ويكون الغناء فيها بصوت أحادي، أو بصوتين 

  :30جوقة األردن البيزنطية
ة وفصحية، وتأسست رسميا عام م، بتقديم أمسيات ميالدي1998ابتدأت الجوقة بمبادرة شبابية عام 

وقد شارك في تدريب الجوقة خبراء . بدعم من جمعية كاريتاس األردنية ،31م على يد حسام حداد2005
وحظيت باستقبال قداسة البابا يوحّنا بولس خالل زيارته لألردن عام . سمير الور: موسيقيون مميزون، منهم

2000وتبّث . م2014م، وقداسة البابا فرنسيس عام 2009ادس عشر عام م، وقداسة البابا بندكتوس الس
) الميالد المجيد(: الجوقة العديد من الّتسجيالت المرئية والمسموعة على قناتها، وقد أصدرت ألبومين

توّقفت نشاطات الجوقة في عام . م2007 )مع المسيح في خدمة يوم الجمعة العظيمة المقدسة(م، و2005
  .ثم استأنفت أنشطتها مع عودته ،32سفر قائدها ومديرها الحالي حسام حداد للّتفرغ العلميم، بسبب 2017

تشار موسيقي، واسع وللجوقة هيكل تنظيمي، مؤّلف من قائدها حسام حداد، ومدير إداري، ومس
، باإلضافة إلى مسؤول البيزنطية والّليتورجيا، وبالّلغتين العربية واليونانية اهوت والموسيقالمعرفة بالال

  .إعالمي، ومستشار فّني لألزياء والديكور، ولجنة اجتماعية، وأمين صندوق

33فرقة اليرموك لإلنشاد اإلسالمي:  
نسبة إلى مؤسسها، واقتصرت على  )أبو أحمد(م تحت مسمى فرقة 1979انطلقت فرقة اليرموك عام 

م، أعادت الفرقة صياغة عملها 1984، وفي عام )سالمغرباء اإل(منشدين ذكور، وبعد عامين عرفت بفرقة 
. تحت لواء نادي اليرموك في عمان )فرقة اليرموك الفّنية(الفّني في الساحة المحّلية والخارجية، وعرفت باسم 

 عن الموقع اإللكتروني لمجّلة فلسطين المسلمة، عملت الفرقة بإشراف محمد الغرابلة على نقل أعمالها ونقال
الفّنية إلى قطاعات واسعة من الجماهير، في الجامعات والّنقابات والمدارس وغيرها، وأحيت الكثير من حفالت 

فاف في مناطق مختلفة من األردنوتقوم الفرقة باإلنشاد بصوت أو صوتين، ولها عدد من إصدارات . الز
لّتسجيالت اّلتي لم تحظ بالشهرة ، وغيرهما، كما أصدرت بعض ا)ساعة فرح(و )أفراح اليرموك(: األعراس

عشرون (، و)ال شيء يهم(، و)أمي الحنونة(، و)قادمون، أغاريد للوطن(وقد القى ألبومها الّثامن . محّليا
عض األعمال وقد شاركت الفرقة بلوحاتها االستعراضية في ب. احتفاًء جماهيريا وشهرة محّلية )عاما

، وأقامت الكثير من الفعاليات )أبو محجن يظهر في القدس(، و)تعرف الحدود مدينة ال(المسرحية، كمسرحية 
  .والجزائر واإلمارات ولبنان والسعودية والكويت والسودان وفرنسا داخل األردن وخارجه؛ في أمريكا الفّنية

  نتائج الدراسة
من الغناء األردني في األصل ؟ أو هل كان الغناء الجماعي متعدد األصوات ض: بالعودة إلى السؤال األول

  أّنه ظهر نتيجة ظروف وأسباب معينة؟
هذا الّلون من الغناء كان موجودا في الكنائس، ولم يكن موجودا في الّثقافة الموسيقية أن فاإلجابة هي 

لغناء الجماعي األردنية في األصل، ولكن الّظروف السياسية واألحداث المحيطة باألردن قد أسهمت في نشر ا
، وتطوير الحركة الفّنية الموسيقية، ورفدها بالخبرات الجديدة؛ كالّنكبة عام )الكورالي(/متعدد األصوات

م، اّلتي أسهمت في هجرة عدد من الفلسطينيين الموسيقيين إلى األردن، 1967م؛ والّنكسة عام 1948
ية والّثقافية األردنية، وتطوير الغناء الجماعي؛ والحرب وتكريسهم لخبراتهم الموسيقية في خدمة الحركة الفّن
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ين إلى األردن، وعدد من م اّلتي أسهمت في انتقال عدد من الوافدين الّلبناني1975الّلبنانية األهلية عام 
الّثقافية اّلذين انضم بعضهم إلى الجوقات والفرق األردنية، وأسهموا بخبراتهم ومواهبهم وخلفياتهم  األجانب

ومن األحداث السياسية اّلتي لعبت دورا مهما في . والفّنية في دعمها، ودعم الغناء الجماعي متعدد األصوات
حدة دعم الجوقات والفرق األردنية، حرب الخليج الّثانية، في بداية الّتسعينيات، واحتالل الواليات المّت

ببتا في عودة معظم األردنيين والفلسطينيين من الكويت والعراق، الّلتان تس م2003األمريكية للعراق عام 
انضموا ووالغناء،  اوهجرة أعداد من العراقيين إلى األردن؛ وكان من بينهم كثير من المشتغلين في الموسيق

  . إلى الجوقات والِفرق األردنية، وأسهموا في دعمها، وكرسوا خبراتهم وإمكاناتهم في تطويرها
سهمت الحركات الّتبشيرية الدينية المسيحية، وقدوم خبراء من تخصصات مختلفة للعمل في األردن، وأ

ممن يتمّتعون بدراسة موسيقية، أو خبرة في مجال الجوقات؛ في نشر الغناء الجماعي متعدد األصوات 
  .والّثقافة الكورالية

ات األردنية اّلتي تؤدي الغناء الجماعي متعدد ما هي الفرق والجوق: أما بخصوص السؤال الّثاني
  األصوات؟ وهل هناك مؤسسات داعمة لها؟

ّنه تأسست ِفرق وجوقات اعتمدت الغناء متعدد األصوات في عروضها وتدريباتها، وهي فاإلجابة إ
  .تنضوي تحت هيئات مختلفة، كالمؤسسات الّتعليمية والكنسية واالجتماعية

رق والجوقات ما توّقف ولم يعد موجودا، ومنها ما هو مستمر بدعم من أعضائه وقيادته، ومن هذه الِف
  .أو من هيئات معينة

ولكن المالحظ أّنه ال توجد مؤسسة رسمية واحدة جامعة، تأخذ على عاتقها دعم هذه الجوقات والِفرق، 
  .وضمان استمرارها، وتوجيهها، وتبادل الخبرات فيما بينها

  ّتوصياتال
إيجاد مؤسسة رسمية للغناء الجماعي متعدد األصوات في األردن، تضمن توافر الشروط األساسية . 1

إلنشاء الجوقات؛ كالهيكل الّتنظيمي، ومعايير العضوية، وطرق اإلعالة، واألدوات والّلوازم، والقوانين 
 سية، وتضمن استمرارها، وقيامها على كيان مؤسال على األفراد، وتعمل على بناء رصيد الّتنظيمي

 . موسيقي لهذا الّنوع من الغناء، وتكفل الّتعاون بين الجوقات، وإنتاج أعمال غنائية موسيقية مشتركة بينها
الحاجة إلى عمل دراسات إضافية تختص بتاريخ تأسيس جوقات المجتمع الـمحّلي النشطة وتطورها . 2

 .ودراسة أثرها على المجتمع
إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول الغناء الجماعي متعدد األصوات في األردن، وعقد ندوات . 3

  .ومؤتمرات لتطويره، والّنهوض به
  

  :الهوامش
  
ّھا تلك  1 تي تجري على ألسنة الشّ "تعرف األغاني الّشعبیّة بأن ّ  ).18، 1969العمد، " (عبالـمقطوعات الـمنّغمة ال
ّذي عقد في أرنھایم بھولندا عام  أوصى الـمجتمعون 2 ّھ الـمأثورات 1955في مؤتـمر الفولكلور، ال م، بتعریف الفولكلور على أن

ّذي یدرس ھذه الـمأثورات أیًضا  ّراث الّشفوّي، وھو العلم ال  ).35، 1965العنتیل، (الّروحیّة الّشعبیّة، وبصفة خاّصة الت
ّسمیة مأخوذة من الھجن، أي الـجمال: لھجینيا 3 ّوافق مع مشي . الت ًا، بالت ّوع من الغناء بألـحانھ البسیطة والبطیئة نسبیّ یتمیّز ھذا الن

ّناوب مع مؤدٍّ، ومـجموعة من المرّددین  ًا، بالت ًا أو جـماعیّ  ). 26عبیدات، (اإلبل، ویؤّدى غناء الھجیني فردیّ
ّف: أوغسطین الما 4 ّغات، وتتلمذ على یده عدد من الـموسیقیّین الفلسطینیّین ھو مؤل قام . موسیقّي فلسطینّي، أتقن العدید من الل

ّرتیل الكنسیّة، وكتب أعماًال موسیقیّة دینیّة لـھذه الجوقات  ، 2006الّزعبي وآخرون، (أوغسطین بتأسیس العدید من جوقات الت
59.( 

الـمعروفة بعلم الّسّكان؛ ھي عبارة عن دراسة لـمجموعة من خصائص الّسّكان، Demographyالّدیـموغرافیا باإلنـجلیزیّة  5
ّمّو، والحجم، وھیكلیّة الّسّكان، باإلضافة إلى الخصائص : وھي الخصائص الكّمیّة، ومنھا ّوزیع، والن الكثافة الّسّكانیّة، والت
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ّوعیّة، ومنھا ّعلیم،: العوامل االجتماعیّة، مثل: الن ّنمیة، والت ّروة الت ّغذیة، والث  " demography", Business.والت

2021-7-Dictionary, Retrieved 10 
ّوم، یوم األربعاء  6 مكالـمة ھاتفیّة مع دیانا تلحمي، . صباًحا في منزلھا 11:00م، الّساعة 2019-8- 14مقابلة الباحثة مع سامیة غن

 7:30م، الّساعة 2020-3-6ة مع أیـمن عّماري، یوم الجمعة مكالـمة ھاتفیّ. صباًحا 11:45م، الّساعة 2020-3-1یوم األحد 
 .مساء

قامت الباحثة بزیارة مدرستي األھلیّة والمطران، حیث زّودتھا نور الحمود مدیرة مكتب المدیرة العاّمة للمدرستین بوثیقة توّضح  7
ّالثاءالموافق   .ظھًرا 1:30م، الّساعة 2020-3- 3نبذة مختصرة عن تاریخ جوقة المدرسة، یوم الث

ّوم، یوم األربعاء  8 مكالـمة ھاتفیّة مع سھى نّصار، یوم . صباًحا في منزلھا 11م، الّساعة 2019-8-14مقابلة الباحثة مع سامیة غن
 .مساء 4:15م، الّساعة 2020-3-23األحد 

لـمة ھاتفیّة مع األخت لوریت زوایدة مكا. مساءً  8:30م، اإلثنین في الّساعة 2020-2-17مكالـمة ھاتفیّة مع دیانا تلحمي بتاریخ  9
، الخمیس في 2020- 3-7مكالـمة ھاتفیّة مع تـمارا سـماوي بتاریخ . صباًحا 9:40م، األربعاء في الّساعة 2020-3-4بتاریخ 
 .ظھًرا 1:30الّساعة 

 .م2020ان عام من الـجامعة األردنیّة في عمّ  اموسیقیّة حاصلة على درجة الماجستیر في الـموسیق: دیانا تلحمي 10
ّالثاء، بتاریخ  11  .مساءً  5:30م، الّساعة 2020-3- 3مكالـمة ھاتفیّة مع نضال نصیرات، یوم الث
یّة الفنون : نضال نصیرات 12 ّ ًا رئیًسا لقسم الموسیقى في كل ّربیة، ویعمل حالیّ حاصل على دكتوراه في الفلسفة في أصول الت

ّصمیم في الجامعة األردنیّة في عّمان  .والت
 .مشرفة موسیقیّة في جامعة فیالدلفیا، حاصلة على درجة الماجستیر في الموسیقى: روال نصر 13
 .صباًحا 11:50م، الّساعة 2020- 3-8مكالـمة ھاتفیّة مع محّمد واصف، یوم األحد، بتاریخ  14
یّة الفن: محّمد واصف 15 ّ ًا مساعد عمید كل ّصمیم في الجامعة حاصل على درجة الّدكتوراة في الموسیقى، ویعمل حالیّ ون والت

 .األردنیّة في عّمان
ّالثاء، بتاریخ  16  .مساءً  5:30م، الّساعة 2020-3-3مكالمة ھاتفیّة مع نضال نصیرات، یوم الث
موسیقّي أردنّي، عازف، ومدّرس على آلة العود، حاصل على درجة البكالوریوس في المحاسبة الّدولیّة من : مازن عبده 17

 .األردنیّة الجامعة األلمانیّة
مقابلة الباحثة ـل  .صباًحا، مقابلة شخصیة في مكتبھ في عّمان 10م، الساعة 2018-8-6مقابلة الباحثة لـ كریم بواب اإلثنین  18

ّوم، مقابلة شخصیّة في منزلھا،  مكالمة ھاتفیّة مع تانیا ناصر، الثالثاء . صباًحا، في عّمان 11، الساعة 2018-9-26سامیة غن
 .صباًحا 11:00الساعة ، 25-6-2019

مكالـمة ھاتفیّة مع ھالة قبعین، یوم الجمعة، بتاریخ ؛.م2019-6-27، یوم الخمیس بتاریخ "شیرین أبو خضر"مكالـمة ھاتفیّة مع  19
 9:00م، الّساعة 2020-3-5صباًحا؛ مكالـمة ھاتفیّة مع ندي المنى، یوم الخمیس، بتاریخ  11:10م، الّساعة 2020- 6-3

 .صباًحا
صباًحا؛ مكالـمة ھاتفیّة مع ندي المنى، یوم  11:10م، الّساعة 2020-3-6كالـمة ھاتفیّة مع ھالة قبعین، یوم الجمعة، بتاریخ م 20

 .صباًحا 9:00م، الّساعة 2020-3-5الخمیس، بتاریخ 
، ویساعدھم على ھو موقع یـخدم مـجموعات متنّوعة من الكوراالت، ومنشدي الكوراالت في جـمیع أنـحاء العالم العربيّ  21

ّرویج فیما بینھم، إضافة إلى استقطاب أعضاء جدد ّواصل، وتكوین الّشبكات، والـمشاركة، والت وفي الوقت الحاضر، تدیر . الت
لـجنة صغیرة من الـمـتطّوعین شبكة الكوراالت العربیّة، علًما بأّن العضویّة مـّجانیّة على الّشبكة 

https://arabchoralnetwork.com/ar/ 
 .صباًحا 9:00م، الّساعة 2020-2-17مكالـمة ھاتفیّة مع دیانا تلحمي، یوم اإلثنین الـموافق  22
ّالثاء، بتاریخ  23  .مساءً  6:30م، الّساعة 2020-2- 18مكالـمة ھاتفیّة مع فارس عبّاسي، یوم الث
 . في معھد مانیفیكات للموسیقى في القدسیحمل الجنسیّة الفلسطینیّة، متـخّصص في الّصوت والعزف على البیانو : أكرم نّصار 24
خالل فترة قیادتھ، حازت الجوقة على لقب . م2010 – 1998قائد جوقة كنیسة قلب یسوع األقدس خالل األعوام : سیف عبّاسيّ  25

 .م2008أفضل جوقة ترتیل عام 
ّألیف من الجامع: فارس عبّاسيّ  26 ة األردنیّة، وقائد جوقة قلب یسوع موسیقّي، حاصل على درجة الماجستیر في القیادة والت

 .م2010األقدس منذ عام 
عن أصبحت الـمـسؤولة  موسیقیّة حاصلة على درجة البكالوریوس في الموسیقى من المعھد الوطنّي للموسیقى،: نتالي سمعان 27

 .م2016تدریب جوقة أطفال قلب یسوع األقدس في عام 
 .صباًحا 8:50م، الّساعة 2020- 3-2ن بتاریخ مكالـمة ھاتفیّة مع طعمة جبارة، یوم اإلثنی 28

درس القیادة . م2013حریصا، لبنان، عام القّدیس بولس حاصل على بكالوریوس الّالھوت والفلسفة، من معھد : طعمة جبارة 29
 .في األكادیـمیّة األردنیّة للموسیقى في األردنّ 

 .صباًحا 11:30م، الّساعة 2020- 3-2مكالـمة ھاتفیّة مع حسام حّداد، یوم اإلثنین بتاریخ  30
 .حاصل على درجة الّدكتوراه في الـمحاسبة: حسام حّداد 31
ّحضیر ألطروحة الّدكتوراه في الـمحاسبة 32  الت
ّة فلسطین المسلمة 33   .الموقع اإللكترونّي لمجل
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