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بيروت2013-04-12 :

احتفاالً بمرور عشرين عاماً على تأسيس البرنامج:
معرض لفن الغرافيك في الجامعة األميركية في بيروت
دػب ثزّبٍح رصٌٍَ اىغزافٍل فً قظٌ اىؼَبرح واىزصٌٍَ فً اىدبٍؼخ األٍٍزمٍخ فً ثٍزود إىى
ٍؼزض ىالحزفبه ثَزور ػشزٌِ ػبٍبً ػيى رأطٍض اىجزّبٍح.
طٍقبً اىَؼزض فً صبىخ ثْل ثٍجيىص ىيفْىُ فً اىدبٍؼخ ،فً اىطبثق األرضً ٍِ ٍجْى أدا دودج
هىه وحٍث مبُ فً اىظبثق ٍقز ٍنزت اإلػالً واىؼالقبد اىؼبٍخ.
ٌُفززح اىَؼزض فً اىظبدطخ ٍِ ٍظبء األرثؼبء ٍّ 71ظبُ اىدبري ،ثحضىر داٍّبه هىف ودريف
فٍذىز ٍِ أىَبٍّب ،ومبرزٌِ ٍبك مىي ٍِ اىىالٌبد اىَزحذح.
واىَؼزوف أُ هىف وفٍذىز أطّظب فً اىؼبً 7991فً أىَبٍّب اطزىدٌى طبٌبُ اىذي ٌخزص ثبٍزٍبس
ثزنىٌِ اىهىٌّبد اىجصزٌخ ىيَؤطظبد اىثقبفٍخ واىؼبٍخ.
أٍب مبثزٌِ ٍبك مىي فزشزهز ثَْدشارهب مزئٍظخ ٍشبرمخ ىجزّبٍح اىزصٌٍَ فً أمبدٌٍَخ مزاّجزوك
ىيفْىُ.
وطٍظزَز اىَؼزض حزى ٍظبء  6أٌبر اىقبدً ،فبرحًب أثىاثه أٌبً اىثالثبء واألرثؼبء واىخٍَض واىدَؼخ
واىظجذ ٍِ ،اىحبدٌخ ػشزح قجو اىظهز حزى اىخبٍظخ ٍظبءً .أٍب األحذ واإلثٍِْ فَقفو.
وطزقبً خاله اىَؼزض اىفؼبىٍبد اىزبىٍخ:
 اىدَؼخ ٍّ 79ظبُ ،ػْذ اىظبدطخ واىْصف ٍظب ٌء فً قبػخ طهٍو ثطحٍش فً ٍجْى وطذ هىه:ٍحبضزح الطزىدٌى طبٌبُ ريخّص ػشزٌِ ػبًٍب ٍِ ربرٌخه.
 اإلثٍِْ ٍّ 11ظبُ ،ػْذ اىظبدطخ واىْصف ٍظب ٌء فً قبػخ ٍحبضزاد ٍزمش هىطزيزٍ :حبضزحىهبىخ حٍَصً ػِ رصٌٍَ اىغزافٍل فً األػَبه.
 اىخٍَض ٍّ 12ظبُ ،ػْذ اىظبدطخ واىْصف ٍظب ًء فً قبػخ طهٍو ثطحٍش فً ٍجْى وطذ هىه:ٍحبضزح ىجهٍخ شهبة ػِ ربرٌخ اىزٍجىغزافٍب (أّىاع اىخطىط).
ٌُذمز أُ أرثغ ٍئخ طبىت وطبىجخ قذ رخزخىا حزى اىٍىً ٍِ اىجزّبٍح.

جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً بٍسًت فً العبم ً 7666جعحود النظبم الحعلٍوً األهٍسكً اللٍبسالً
للحعلٍن العبلً كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيبً .الدبهعة ىً خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،
جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن أكثس هن  600أعضبء ًخسوبً طالبٍبً هن حٌالً  8000طبلب ًطبلبة .جقدّم
الدبهعة حبلٍبً هب ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌسً ،الوبخٍسحسً ،الدكحٌزاهً ،الدكحٌزاه
فً الطب .كوب جٌفّس جعلٍوبً طبٍبً ًجدزٌببً فً هسكزىب الطبً الري ٌضن هسحشفىً فٍو  014سسٌساً.
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