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�سراكة بني »الي�سوعية« و«اإي�سمود«

تثمر اإجازة يف ت�سميم االأزياء

وّقعت جامعة القديس يوسف في بيروت ممثلة برئيسها 
ال��ب��روف��س��ور سليم دك���اش ال��ي��س��وع��ي وم��ج��م��وع��ة إيسمود 
ل��أزي��اء ممثلة مبؤسسها احمل��ام��ي م���ارون مسعود اتفاقية 
شراكة إلطالق شهادة »اإلجازة في تصميم األزياء وتفصيلها 
إيسمود« في جامعة القديس يوسف، وذلك في حفل ُأقيم في 

حرم االبتكار والرياضة – طريق الشام. 
وأل���ق���ى رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة ك��ل��م��ة ش����ّدد ف��ي��ه��ا ع��ل��ى جتّذر 
مدرسة  »تدخل  فقال:  التاريخ  في  التعليميتني  املؤّسستني 
تصميم األزياء »إيسمود« إلى جامعة القديس يوسف وحتديًدا 
إلى احلرم اجلامعي في شارع هوفالن حيث سيكون مقرها. 
إنه يوم استقبال كبير تكرسه جامعة القديس يوسف ملدرسة 
تصميم األزي����اء واب��ت��ك��ار امل��وض��ة »إي��س��م��ود«وه��ي أق���دم من 
جامعة القديس يوسف، إذا كانت مدرسة تصميم األزي��اء قد 
جعلت اآلالف من الناس، وامللوك واألمراء، والرجال والنساء 
املشهورين، والناس البسطاء يرتدون من تصاميمها، قامت 
جامعة القديس يوسف بتنشئة أشخاص كانوا وال يزالون 
اللبناني وال��ب��ل��دان األخ���رى بتقدمي  ال��وط��ن  يصنعون متيز 

التنشئة املتميزة إلى مبدعي املستقبل...«. 
من جهته، شكر احملامي مسعود جامعة القديس يوسف 
ورئيسها، كما توّجه بالشكر إلى كل من إمييه بولس والنقيب 
سليمان خ��ط��ار، وأع���رب ع��ن عميق س���روره ب��ه��ذه الشراكة 
خصوصا أنه ليس غريبا عن اجلامعة فهو متخرج منها وفرد 

من عائلتها. 
املرتكزة  اليسوعية  اجلامعة  ب��ني  ال��ت��ي جتمع  ال��ش��راك��ة 

على م��اٍض عريق ومدرسة »إيسمود« ذات احلضور املتألق 
واملستمر، جتعل من شهادة اإلج��ازة التي أثمرت عنها هذه 
الشراكة، محطة مشرقة في حياة كل طالٍب مبدٍع يبحث عن 
إط��ار أكادميي رفيع املستوى يساعده على املضي في مهنة 
ال تقبل سوى الفرادة واملوهبة احلقيقية املبنية على املعرفة 

الشاملة والعميقة. 
 Licence en وحت��م��ل اإلج����ازة اجل��دي��دة حتمل مسمى
 180 م��ن  وتتألف   stylisme et modelisme ESMOD
رصيًدا، خاضعة للنظام األوروبي الحتساب األرصدة املتراكمة 

 .)ECTS( والقابلة للتحويل
وش��روط االنتساب تفترض حصول الطالب على شهادة 
البكالوريا اللبنانية بكافة فروعها أو ما يعدلها، وخضوعه 
المتحان تنظمه ال�ESMOD، ومقابلة شخصية مع اإلدارة 

وأحد األساتذة. 
أما الطالب غير احلائزين البكالوريا فبإمكانهم االلتحاق 

بها وينالون في نهاية الدروس إفادة وليس إجازة. 
جدير بالذكر أن »إيسمود« واجلامعة اليسوعية ستوفران 
سلسلة من دورات التدريب املستمر املفتوحة أم��ام اجلميع 
األزي���اء،  أع��م��ال  إدارة  التفصيل،  األزي����اء،  تصميم  وتشمل: 
واملشاغل املتنوعة املوضوعات: البيع؛ تصميم املجوهرات؛ 
تصميم األحذية؛ صحافة األزياء؛ تسويق املنتجات الفاخرة؛ 

التصوير الفوتوغرافي واإلدارة الفنية.  
تبدأ الدروس مطلع العام األكادميي املقبل 2017-2018 في 

حرم العلوم االجتماعية، شارع هوفالن، األشرفية – بيروت.

دكاش ومسعود يوّقعان االتفاقية




