
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، موّجهة إلى الُدفعة الجديدة 
، في 2018حزيران )يونيو(  19 في، خالل حفل تخّرج ُأقيم "مدرسة تصميم األزياء "إيسمودمن متخّرجي 

 الساعة السادسة والنصف مساًء في قصر الصنوبر.

 

، هذه ESMOD ""إيسمود بتهانّي الحاّرة، أعّزاءنا المتخّرجين من مدرسة تصميم األزياءوّجه إليكم تأوّد أن أ
لعديد من الناس في ل الفرح يبغون الف من المبدعين الذين المدرسة التي دّربت ألكثر من قرن ونصف قرن اآل

 من جميع الطبقات اإلجتماعّية الذين يهتّمون بارتداء أشخاصرادلة و كأمراء وأميرات و من هذا العالم، أنحاء 
كسسوارات مجموعات من المالبس واأل إبداععلى  ينقادر  ملقد أصبحت. المناسب لوظائفهم لزيّ وا قةياألن المالبس
نتاج  ُدفعتكم، وهي األولى. المعالم دةمحدّ  عمل سوق  ضمن كمصتخّص في مختلف المجاالت من خالل  هاوا 

في مجال  ة إضافّيةالمع ةكون سوى نجمتيس يوسف في بيروت، ال يمكن أن شعار جامعة القدّ حمل تي تال
افي مجال اإلبداع والجمال العزيز  ةمختلف اهولكنّ الموضة  . ESMOD ""إيسمود مدرسة تصميم األزياء على ين جدًّ

ب الحاّر واجبها في الترحي عن تأدية تتوان  لم   جامعة القّديس يوسفنّ إ أستطيع أن أقولاء، أصدقائي األعزّ 
يجاد المساحات العمليّ  الجدد بهاميها وطاّل ومعلّ  تصميم األزياء بمدرسة  ، وهذه المّرةاتهة الالزمة لمواصلة مهمّ وا 
إلى اإلجازة التي أقّرتها رسميًّا وزارة التعليم العالي  اإلجازة اللبنانّية إضافة ، ستتمّ وهكذا. أكاديميّ  إطار ضمن

وأعّزائي الطلبة ، المدرسة عناء ها المسؤولون األعزّ ، أيّ تشّكل بالنسبة إليكم، وهي في تصميم األزياء الفرنسّية
تاح لكم حيث سيُ  لبلدان الُمضيفةوعلى مستوى ا ،هنا في لبنان م،ضافة لمهنتك، قيمة مُ 2018العام  من ُدفعة

 .بداعبالممارسة واإل لالمجا

أال المدرسة  التي تغلب على التسميةمعنى تمّكنتم من تحقيق  سنوات،ثالث في نهاية مساركم الذي استمّر 
بداع األشكالهذا الفّن  .تصميم األزياء وهي موضة التي تترجم اإلبداع يرتبط بطريقة عملّية بال في االبتكار وا 
للحصول عليه من دون أن  ،كثر وهم ،اآلخرون وهكذا، كّل واحد منكم يتقن ما يسعى . والخياطة تفصيلبال

وم األخرى، تلعب كما هو الحال في العل. بين ما هو تقنّي وفنيّ  التركيبة الهاّمة: يام به يكونوا قادرين على الق
جامعة القّديس و  ESMODلقد كانت مدرسة تصميم األزياء . دوًرا رئيسيًّا اليوم في إنجاز مهنتكم المعلوماتّية
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يجعله يفتخر بشّقيه الفرنسّي والّلبنانّي فعلى دبلوم  من الحصول كّل واحد منكم نليتمكّ  تين هنادجاو تم يوسف
 .وجامعة القّديس يوسف مدرسة تصميم األزياء فخر ويحمل بنفسه

السادة والسّيدات المعّلمين و السّيدة نيكول، و ، السّيد مارون، ESMODولي مدرسة تصميم األزياء مسؤ  أعّزاءنا
تقديمها بمعزل عن  ال يمكنتهاني وهذه المن المتخّرجين، والمسؤولين، تهانّي لطاّلب هذه الُدفعة الجديدة 

هة لى المسؤولين أيًضا كمإلي منكم التهانّي الموجَّ جامعة القّديس يوسف إلى  لها إنتقالكمأوّ :  ، لسببين على األقلّ وا 
بفضل مساهمة الجميع في مدرسة تصميم األزياء وجامعة ال تجدر اإلشارة إليه قتنا وهو مشكلة، دون أيّ من 

 .عتبار وتقديرا  مّنا كلّ  ون تستحقّ  مأنت. لتحقيق النجاح ةالجديد ومن ناحية أخرى، ايصالكم الُدفعةالقّديس يوسف، 

الصنوبر، تلك الصفحة التي ال ختاًما، كيف ال نشكر القّيمين على هذا المكان المرموق، هذا القصر، قصر 
في الواقع . ُتمَّحى من سّجل التاريخ الّلبنانّي والفرنسّي، القصر الذي يرّحب بنا اليوم من أجل حفل التخّرج هذا

شكًرا لكم سعادة السفير، شكًرا لكم . إّنه الجمال الذي يرّحب بالجمال، إن لم يكن كّل ما يمّت إلى الجمال بصلة
 .جميًعا


