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 كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في افتتاح مبنى معهد إدارة األعمال
IGE ج غولبنكيان، في حرم العلوم االجتماعيّة. – 29/11/2022، في ومختبر الطهي فيه   مدرَّ

 

ص لمعهد إدارة بافتتاح ترميم مبنى مخصّ ، Huvelinمع هذا المساء لالحتفال، في حرم هوفلين تجننّه لمن دواعي سروري أن إ
فعل  قول إنّهشيء وكأنه ينهار. دعونا ن ، في وقت يبدو فيه كلّ يّةمدرسة الفندقالاألعمال وإنشاء مختبر طهي كبير الحتياجات 

 تنا.احتجاج ومقاومة. نحن نقف ونواصل مهمّ 

بل تذّوق ملذّات الطبخ، ألّن اليوم هو افتتاح مبنى معهد إدارة عادةً، ال تقتصر اللحظة على الكالم، بل على البصر والنظر بالعين ق
)، وكذلك مختبر الطهي Huvelin هوفلين (وهو ليس سوى المبنى القديم لكليّة الهندسة التي أّسسها  في بيروت IGEاألعمال 

  دارة األعمال.الحديث للغاية التابع للمدرسة الفندقيّة في بيروت التي تُعَدّ جزًءا ال يتجّزأ من معهد إ

ة، على تمويل أعمال الترميم ة التي ساعدت، في أوقات األزمات الحاليّ لعناية اإللهيّ إلى ا!  أكثر من شريكإلى شكري يتوّجه 
!  ةل باهتمام وأبوّ اعماأل هووسيم سلوان وجاك بارود الذين تابعوا هذ ،رةعافادي ج ادة؛ جزيل الشكر للسواإلبداع هذه وإتمامها 

، واالنتقال والعودة ةأوا على قبول عرض مغادرة التلّ هم تجرّ ألنّ  IGE في معهد إدارة األعمال دة سيلين وفريقهالسيّ أيًضا لالشكر 
ه أكثر ! إنّ  IGE أُنشئ معهد إدارة األعمالحيث  USJ لجامعة القدّيس يوسفي رمزّ المرتفع المكان ال، Huvelin هوفلين إلى

السابقين  دراء والمديراتا للمإعادة االندماج. شكرً من فت ساعات من العمل وكلّ  إنشاء ةإعاد اه! إنّ ما د مبنى ومطبخ نفتتحهمن مجرّ 
ولئك الذين ألشكر أيًضا ال!  IGE معهد إدارة األعمالو IUTالمعهد الجامعّي للتكنولوجيا  (ن) صنعوا(اللواتي) الذين والسابقات 

ا لوساطة. شكرً ل المهنيّ  مركزالة والمعهد العالي للدراسات المصرفيّ  IGE األعماللكي يُنشئ معهد إدارة  المكان إخالءقاموا ب
لمعلّم هذا اإلنجاز، شركة ا ا ايضً ! شكرً  IGEمالعمعهد إدارة األ (ن) نصنعويو (ن)صنعوا  (اللواتي) الذين دراء والمديراتللم

  ! وبشجاعتهم ستثنائيينإبحماس رجال ونساء تُخاض دائًما رائعة المغامرة الوذوق ومهارة.  بقلب كبير،نا ن أجلالتي عملت م حكيمه

هم كّرميجين الذين نُ وآالف الخرّ  دراء،وقادة وم ،بينمين ومدرّ ومعلّ  ،عن رجال ونساء رائع تاريخ وهإّن معهد إدارة األعمال 
 اليوم.

  !رائع ويا له من مسار  رائع تاريخ، يا لها من معهد إدارة األعمال

 Jean وييه ل األب جان دوكربَ ، من قِ IGE معهد إدارة األعمال )، وهو سلفIUTللتكنولوجيا ( إنشاء المعهد الجامعيّ  تمّ 
Ducruet  إنشاؤه للمعهد تمّ  ، في حرم جامعيّ 1981 )يوليو( شهر تّموز وضعه في بدارو، في البداية، تمّ  في. 1980عام الفي، 

إلى الحكمة األشرفية إلكمال السنة األّول . بعد بضعة أشهر، كان االنتقال الفوتوغرافيّ  التصويرولخياطة والرسم ل مشاغل مع
 شهر أيلول عدنا إلى بدارو، في ثمّ ومن والمكتبة.  السرّ  ى إلى نهب كامل ألمانةا وأدّ كان قوي  الضغط العسكريّ  ة ألنّ الجامعيّ 

شيء، وكان علينا  ل، ونهب كلّ تدمير الطابق األوّ  ، تمّ جتياح اإلسرائيليّ مع االف ،ةمصيريّ  العودة كانت ،ة، لكن هذه المرّ )سبتمبر(
، فهم ال يعرفون ماذا يعني العناد. Ducruet هيأولئك الذين لم يعرفوا األب دوكرويإلى أن نجد مكانًا آخر لالستمرار. لكن بالنسبة 

ي تال معاركالعناد من جانب ال أتىة وقت الحق. هذه المرّ في  1983-1982عام لت الدروس لفَ ل واستؤنِ عيد بناء الطابق األوّ أّ 
 ،1984 )فبراير( شهر شباط ضت للقصف فية، وأصبح من المستحيل على الطالب الوصول إلى بدارو التي تعرّ بقوّ  تفَ استؤنِ 

: بعد  جعيتا. ولم ينته األمر بعدفي اللويزة  سيّدةة بعيدًا، في كليّ  نتقالر االتقريبًا ليًال ونهاًرا، األمر الذي جعل رئيس الجامعة يقرّ 
راهبات  مدرسةة أخرى، إلى مكان أبعد، ، مرّ 1985عام الا في ، أصبح االنتقال ضروري 1985-1984العودة إلى بدارو في العام 

في  رسة "الجودة"مدللتكنولوجيا إلى  المعهد الجامعيّ  نتقلإ، 87-86و 1986-1985في كفرحباب. في األعوام  ينقدساأل بينالقل
، وهو عام خروجه من 1993عام الى حتّ  Huvelin هوفلين إلى IUT المعهد الجامعّي للتكنولوجيا نتقلإالديب. بعد ذلك،  جلّ 

لمعهد من لحوالي ثالثين عاًما. لم يمنع هذا التاريخ المضطرب تمتدّ لفترة طويلة  Mar Roukoz مار روكز في الحرم الجامعيّ 
 الحائزون على صتخصّ يإدارة األعمال، بعد عامين من تأسيسه. بعد ذلك، و) DUTلتكنولوجيا (في اة ات جامعيّ شهادل تقديم أوّ 

المعهد الجامعّي  ، بدأ1985عام العالن والمبيعات. في المحاسبة والتمويل؛ واإلوات في إدارة تكنولوجيا المعلومات ؛ شهادال
  شهادات الماستر. 1996عام ال، وفي جازةفي إصدار شهادات اإل IUT للتكنولوجيا
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في إدارة  متخّصصة ة برامج تنشئة، مع ثالثIGE معهد إدارة األعمال IUT المعهد الجامعّي للتكنولوجيا ، أصبح2001عام الفي 
، IGE لوجياالمعهد الجامعّي للتكنو نتقلإ، 2003عام التكنولوجيا المعلومات، واإلعالن والمبيعات، وإدارة الفنادق والسياحة. في 

 ت شهادةصبحـأوهكذا  .ECTS األوروبّي الحتساب األرصدة القابلة للتحويل نظامالبأكملها، إلى  القدّيس يوسف جامعةب أسوةً 
  الماستر.في شهادات  ال بل، شهادة ماستر ماجستيرال

والماستر في  جازةدرجة اإل:  كالتالي فأصبحت بمراجعة عناوين شهاداته IGE قام معهد إدارة األعمال، 2016عام الفي 
  .لفندقيّةدارة ااإلفي إجازة شهادة وفي التسويق واإلعالن ؛  ودرجتا اإلجازة والماسترة ؛ قة على األعمال التجاريّ المطبّ  المعلوماتيّة

في فنون الطهي وإدارة  إجازة:  ةفي اللغة اإلنجليزيّ  جديدة ةتنشئ ة برامجثالث IGE أدخل معهد إدارة األعمال، 2017عام الفي 
في لبنان وحوض البحر  يالطه : فنّ فندقيّة دارة الاإلماستر في و ؛ الرفاهية ونمط الحياةو:  ةفندقيّ دارة الاإلالمطاعم ؛ ماستر في 

  وأسلوب الحياة. األبيض المتوّسط

 تي، الةالمستقبليّ  ةالرياديّ  الكوادرة تدريب مهمّ أال وهي  ،دة في إطار الجامعةة محدّ مهمّ  IGE معهد إدارة األعمال د، فقد حدّ هكذاو
على  ةة وفنون الطهي، وقادرفندقيّ وال ،وتكنولوجيا المعلومات ،د للغاية مثل التسويقع بخبرة كبيرة في مجال تدريب محدّ تمتّ ت

  .اتعقيدً تزداد ف مع بيئة معاصرة التكيّ 

قادة في مجاالتهم، والمصطلح ال  اصبحوقد أمعهد في مهنهم، ويجو هذا الق خرّ أستطيع أن أخبركم، كشهادة، إلى أي مدى يتألّ 
ة كبيرة، ، واآلخر في شركة دوليّ Googleلشركة  الرئيسيّ  ! أحدهما في المقرّ  اندماجهم وقدراتهم وكذلك مهاراتهم وصفيكفي ل

!  ة كبيرةعالمة تجاريّ  ضمن في الطبخدرجة أولى  "طاهٍ لقب "يحمل  (أخرى) آخرمتخّرج (ة) واآلخر رائد في دار أزياء، و
  ! يقصص نجاحهم أفضل منّ  ونتعرف ماألمثلة وأنت توالىت

رات في األسواق جعلت البرامج أكثر تغيّ ميات وال! التحدّ  ادً ه جيّ استمالوقد  ّما هو دوليّ المختلفة، ال يخاف م برامج تنشئتهب ،المعهد
فترة طويلة، التحالف بين برامجه منذ ، وقد عرف IGE معهد إدارة األعمالها إّن !  ب على الصعوباتة وأكثر مالءمة للتغلّ عمليّ 
 ، بحيث أصبح مدرسة في هذا الشأن.عمالواأل

 

؛  ه في حرم العلوم والتكنولوجيا في مار روكزإلى مقرّ انتقل قد  IGE معهد إدارة األعمال كان 1993عام الالثاني من  فصلفي ال
  وجامعة. وحرم جامعيّ  حّي،اآلالف وقد تجاوزت سمعته حدود  يومال اتهيجيجيه وخرّ يبلغ عدد خرّ 

ة ات اإلدارة الجامعيّ يئة تطوير كليّ ه جه نحو الحصول على اعتمادالتي تتّ  إدارة األعمال والعلم اإلداريّ ة اليوم، بالقرب من كليّ 
لخدمة ل جاهًزا يكون والبناء المشترك لقطبلتعاون لالعثور على جسور  IGE معهد إدارة األعمال، يمكن لـAACSB ةالدوليّ 
  عمال.ة لألة والعمليّ الفكريّ 

بلوحة رسم ممتلكاتكم،  ، ضمنحتفظوا باعتزازاإلدارة والطالب، يجب أن تأعضاء ، IGE أعضاء معهد إدارة األعمال ائيأعزّ 
المرأة التي تقرأ. مثلها،  الرسم يحمل اسم : في سوق السلع المستعملة ؛  1980عام الفي  ييه قد حصل عليها األب دوكركان ة يّ أصل
 من أجل سعادة الكثيرين. صناعتهفي  ونالتاريخ وتستمرّ  ون، تصنعتاريخكم ونتقرأأنتم 

 في جامعة القدّيس يوسف  معهد إدارة األعمال حياي

 لبنان. حياوي


