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يـــد املصمم  عــلــى  بـــاريـــس  فـــي   1841
ــقــــواعــــد  الــــكــــســــي الفــــــــن وأرســــــــــــت لــ
وتفصيلها،  األزيــــاء  تصميم  مــهــنــة 
ــن خـــال  ــي املـــنـــطـــقـــة مــ حـــضـــورهـــا فــ
ــي مــخــتــلــف  ــ ــا املـــــتـــــعـــــددة فــ ــ ــهـ ــ ــــروعـ فـ
ــاورة، وفـــي لــبــنــان حيث  ــجـ ــدول املـ الــ
نهج   Culture Mode مؤّسسة  تنشر 
على  واملحافظة  الفرنسّية  املــدرســة 
ــزن لـــخـــبـــرة عـــمـــرهـــا  ــتــ ــخــ اســـمـــهـــا املــ
176 عــامــا، وهـــي خــبــرة تــتــجــّدد من 
خـــــال لــــقــــاء ُيــــقــــام ســـنـــويـــا فــــي بــلــد 
، ويــشــارك فيه  اخــتــيــاره مسبق يــتــّم 
ــمــــود«  ــســ  فــــــــروع »إيــ

ّ

ــلـــون لــــكــــل ــثـ ــمـ مـ
املنتشرة في 14 بلدًا عبر 21 مدرسة، 
املــخــتــلــفــة  اإلدارات  مــمــثــلــو  فــيــلــتــقــي 
واألســـاتـــذة والــخــبــراء، ويــتــّم تــبــادل 
األفكار الجديدة، والخبرات املتعلقة 
بـــــــأحـــــــدث الـــــصـــــيـــــحـــــات، وتــــحــــديــــد 
االتـــجـــاهـــات الــفــنــيــة الـــتـــي ســتــشــّكــل 
عـــصـــب املــــوضــــة املـــقـــبـــلـــة بــمــعــنــاهــا 
ــل، ثــــّم يـــصـــار إلــــى نـــقـــل هـــذه  ــامـ الـــشـ
إلى  املنتسب  ب 

ّ

الــطــا إلــى  املــعــرفــة 
املدرسة في مختلف أنحاء العالم.

دورات  مــــــن  ســـلـــســـلـــة  ــــــران 
ّ
ســــــتــــــوف

ــتـــدريـــب املــســتــمــّر املــفــتــوحــة أمـــام  الـ
الــجــمــيــع وتــشــمــل: تــصــمــيــم األزيــــاء، 
ــاء،  ــ ــ األزيــ ــال  ــمــ أعــ إدارة  الـــتـــفـــصـــيـــل، 
ــاغـــل املــتــنــوعــة املـــوضـــوعـــات:  واملـــشـ
املجوهرات؛ تصميم  البيع؛ تصميم 
األحـــذيـــة؛ صــحــافــة األزيــــاء؛ تسويق 
املــــنــــتــــجــــات الــــــفــــــاخــــــرة؛ الـــتـــصـــويـــر 

الفوتوغرافي واإلدارة الفنّية.

وقد وقعت الجامعة، أخيرًا، اتفاقية 
ــع مـــجـــمـــوعـــة »إيـــســـمـــود«  ــة مــ ــراكــ شــ
بمؤّسسة  لبنان  فــي  ممثلة  لــأزيــاء 
الترخيص  )صاحبة   Culture Mode

إيسمود(. لتمثيل 
ولـ »ايسمود« التي تأّسست في عام 

إجازة في تصميم األزياء من الجامعة اليسوعية

اختصاص

ب غير الحائزين 

ّ

يمكن الط

البكالوريا االلتحاق

بالبرنامج ونيل إفادة

مطلع العام الجامعي املقبل، تنطلق 
في جامعة القديس يوسف الدراسة 
ــتـــصـــاص »تـــصـــمـــيـــم األزيــــــاء  فــــي اخـ
شهادة  لنيل  إيــســمــود«  وتفصيلها 
ــع مـــدرســـة  ــ ــة مـ ــراكــ ــالــــشــ اإلجــــــــــــازة، بــ
ـ  العاملية  الفرنسية  األزيـــاء  تصميم 

.)ESMOD( إيسمود
ــتـــدّرس  ــتـــي سـ ــازة الـــجـــديـــدة الـ ــ ــ اإلجــ
االجتماعّية، شارع  العلوم  حرم  في 
 180 من  تتألف  األشرفية،  ـ  ن  هوف
رصيدًا، وخاضعة للنظام األوروبي 
ــة  ــمــ ــراكــ ــتــ الحـــــتـــــســـــاب األرصــــــــــــــدة املــ
ــلــــتــــحــــويــــل. وتـــفـــتـــرض  والــــقــــابــــلــــة لــ
ــادة  ــ ــهـ ــ ــــى شـ ــلـ ــ ــول الـــــطـــــالـــــب عـ ــ ــــصــ حــ
كافة  بفروعها  اللبنانية  البكالوريا 
أو ما يعادلها، وخضوعه المتحان 
ــلــــة  ــابــ ــقــ ــــمــــه »ايـــــــســـــــمـــــــود«، ومــ

ّ
تــــنــــظ

شخصّية مع اإلدارة وأحد األساتذة.
ــر الـــــحـــــائـــــزيـــــن  ــ ــيــ ــ ب غــ

ّ
أمـــــــــــا الـــــــــطـــــــــا

الـــبـــكـــالـــوريـــا فــبــإمــكــانــهــم االلــتــحــاق 
بالصفوف على أن ينالوا في نهاية 
الـــدروس إفـــادة وليس إجـــازة. كذلك 
 الجامعة اليسوعّية و»ايسمود« 

ّ
فإن
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