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 لهم تقيمه الجامعة األميركية في بيروت تبرز أعمال خريجيها الفنية في أول معرض

شببط  52ٔ 51ج، بٕٚيٙ اندًؼت ٔانغ ،عخمٛى اندبيؼت األيٛشكٛت فٙ بٛشٔث ٔاندًؼٛت انؼبنًٛت نخشٚدٛٓب
ج ْٕل. ٔعٛضى انًؼشض أػًباًل فُٛت ألكثش يٍ أٔل يؼشض فُٙ نخشٚدٙ اندبيؼت ٔرنك فٙ لبػت ٔع ،اندبس٘

األػًبل ٔعخشًم عخٍٛ خشٚدًب يٍ نبُبٌ ٔدٔل انششق األٔعظ ٔشًبل أفشٚمٛب ٔأٔسٔبب ٔانٕالٚبث انًخحذة. 
 فٕحٕغشافٛت ٔخضفٛبث ٔحصًٛى يدْٕشاث. انًؼشٔضت نٕحبث ٔيُحٕحبث ٔصٕس

ٔعٛخخخى انًؼشض ٕٚو ، اعخمببل ٕٚو اندًؼتالل حفم ب خٛهمٙ سئٛظ اندبيؼت انذكخٕس بٛخش دٔسيبٌ خغببٔع
ٕٚد، ٔخبيغ انخحف سيض٘ عؼٛذ٘، ٔانفُبٌ َذٚى كشو، ْٔى يٍ خشٚدٙ ج بًحبضشاث نهخّضافت أيم يَشبانغ

 اندبيؼت.

كبالٌ ٔنُٛب كٛهٛكٛبٌ ٔداٚفذ ْٕٔغٛج ٔعٛضى انًؼشض أػًباًل نفُبٍَٛ نبُبٍَٛٛ ببسصٍٚ يثم عخٛهٕٛ عكبيُغب 
سٚى ػمم  انًشكبت( )أٔاألػًبل، إنٗ خبَب أػًبل نًٕاْب َبشئت يثم فُبَت انخدٓٛض كٕساَٙ ٔكًٛم صخشٚب

 انهخٍٛ حؼًالٌ فٙ نُذٌ. ،ٔانخّضافت َٕس ػهٙ

اندبيؼت األيٛشكٛت فٙ بٛشٔث يؤخشًا فٙ   ٔٚؼكظ اَذفبعألعشة خشٚدٙ اندبيؼت  ل يٍ َٕػّٔٔانًؼشض ْٕ األ
ٔانًُغمت. ٔلذ بشص رنك بشكم ٔاضح فٙ يُخصف انؼبو انًبضٙ  ،ٌحشدٛغ ٔحفظ انخشاد انثمبفٙ نهفٌُٕ فٙ نبُب

(، أحذ يؤعغٙ انفٍ انحذٚذ فٙ نبُبٌ، فٙ 5594-5431حٍٛ ألبيج اندبيؼت يؼشضًب ألػًبل خهٛم انصهٛبٙ )
صبنت ػشض اندبيؼت. ٕٚيٓب لبل انشئٛظ انذكخٕس دٔسيبٌ "ْزِ خغٕة أٔنٗ يٍ يخغظ بؼٛذ انًذٖ ندؼم انحشو 

ٍّ انحذٚذ ٔانًؼبصش". حبضًُب اندبيؼٙ  نهف

ٔاندبيؼت األيٛشكٛت ٔخًؼٛت خشٚدٛٓب حٕل انؼبنى حغبػذ فٙ ححمٛك ْزا انٓذف ػبش ػشض أػًبل انخشٚدٍٛ فٙ 
 ْزا انًؼشض.

نصبنت ػشض ًٚكٍ االعالع ػهٗ بشَبيح انًؼشض ٔالئحت ببنفُبٍَٛ انًشبسكٍٛ ػهٗ انًٕلغ االنكخشَٔٙ 
 http://www.aub.edu.lb/alumni/calendar/Pages/ArtGallery.aspx   6 اندبيؼت

 
   

https://owa.aub.edu.lb/owa/redir.aspx?C=Mu7maeXzxU-ptBtQneNT80bd-UYR189Ig9qWJqBan_xVxLg0ZKvnfJu9Fu5AxMNoKpMma_312Ec.&URL=http%3a%2f%2fwww.aub.edu.lb%2falumni%2fcalendar%2fPages%2fArtGallery.aspx


  نهخؼهٛى انؼبنٙ   انهٛبشانٙ   األيٛشكٙ   ٔحؼخًذ انُظبو انخؼهًٛٙ   5422انؼبو    بٛشٔث فٙ   حأعغج اندبيؼت األيٛشكٛت فٙ  
 حضى ْٛئت حؼهًٛٛت يٍ   خبيؼت بحثٛت حذسٚغٛت،   ٔاندبيؼت ْٙ  . كًُٕرج نفهغفخٓب انخؼهًٛٛت ٔيؼبٚٛشْب ٔيًبسعبحٓب 
ُٚبْض يبئت    يب   حمّذو اندبيؼت حبنًٛب     . عبنب ٔعبنبت   8000   حٕانٙيٍ    عالبًٛب   ضبء ٔخغًًبأػ  600  ٍي شثكأ 

  عبًٛب   كًب حّٕفش حؼهًًٛب  . انغب   ٔانذكخٕساِ فٙ   ٔانذكخٕساِ،   ٔانًبخٛغخش،   بشَبيح نهحصٕل ػهٗ انبكبنٕسٕٚط،
ًٗٚضى يغخ   انز٘   يشكضْب انغبٙ   فٙ   ٔحذسٚبًب    . عشٚشًا   091    فّٛ   شف
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