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  األميرآية ستقيم معرضًا مزدوجًا لفنون طالبها

  
دعت دائرة الفنون الجميلة وتاريخ الفنون في الجامعة االميرآية في بيروت إلى معرض مزدوج ألعمال الطالب 

سيعرض أعماًال " استديوهات مفتوحة"القسم األول من المعرض وعنوانه . سُيقام في األسبوع المقبلالفنية 
لجميع الطالب وسيترّآز في نايسلي هول والطابق األسفل من جيسوب هول وسيُُفتتح عند السادسة من مساء 

الثاني من المعرض وعنوانه  القسم. أيار الجاري 27وسيستمر هذا القسم حتى مساء الجمعة . أيار 24الثالثاء 
التي صّممت ملصق (سيختص بأعمال طالب الدراسات العليا، وهم الطالبات تمارا العريس " ماذا بعد؟"

، وفرح بطل، وساره بوجكيان، ودانيا فّواز، وآريستيانا حداد، وآاسي ابراهيم، وسوزان عيتاني، )المعرض
صالون (وم في وست هول والطابق األرضي في فيسك هول وسيترّآز هذا القسم في قاعة العم. وناديا صّقال
. أيار 29أيار ويستمر حتى مساء األحد  25وسيفتتح هذا القسم عند السادسة من مساء األربعاء ). الحالقة سابقًا

مع استضافة أول معرض إفرادي لمصطفى  1929هذا وآانت الحرآة الفنية في الجامعة قد انطلقت في العام 
دأ تعليم الرسم في الجامعة في العام التالي وأصبح صّفه دورة تعليمية شعبية جدًا تحولت إلى دائرة فّروخ الذي ب

أطلقت الجامعة مرآزًا  2000وفي نهاية العام . 1976في منتصف الخمسينيات وأقفلتها الحرب في العام 
ث واالبداع في مجال الفنون الجميلة، واطالق حرآة فنية تتجاوز موقع للفنون سعيًا إلى إحياء الثقافة الفنية والبح

أعادت الجامعة إحياء دائرة الفنون الجميلة آما شّجعت الحرآة الفنية في   2005وفي العام  . الجامعة الجغرافي
  .معارض وأنشطة طالبية بعضها آان من إعداد نادي الفنون في الجامعة

  
 

   
وتعتمد النظام التعليمي األميرآي الليبرالي للتعليم العالي  1866ة في بيروت في العام تأسست الجامعة األميرآي

والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من . آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها
معة حاليًا ما يناهز مائة تقّدم الجا . طالب وطالبة 7000أعضاء وجسمًا طالبيًا من أآثر من  600 أآثر من

آما توّفر تعليمًا طبيًا . برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدآتوراه، والدآتوراه في الطب
 .سريرًا 420   وتدريبًا في مرآزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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