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إطالق شهادتين في الضيافة وفن الطعام في «اليسوعية»

كيدانيان :سنسعى ليعود لبنان منارة الشرق

USJ

خالل قطع قالب الحلوى بعد إطالق الشهادتين

َ
أطلق معهد إدارة الشركات في جامعة ّ
القديس يوسف شهادت ْي ماستر باللغة اإلنكليزية ،وذلك في احتفال
أقيم في مسرح فرنسوا باسيل حرم االبتكار والرياضة ،بمشاركة وحضور وزير السياحة أفيديس كيدانيان،
ّ
ّ
اليسوعي ،ومدير المعهد جو شهاب ،ونزار ألوف ممثل نقيب
ورئيس الجامعة البروفسور سليم دكاش
أصحاب الفنادق في لبنان ،ومايا بخعازي نون األمين العام لنقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والمالهي
والباتيسري في لبنان ،وجومانا ّ
دموس سالمة المدير العام لهوسبيتاليتي سرفيسز  ،وبحضور نواب رئيس
الجامعة ومديرين وأكاديميين وأصدقاء.
صدى البلد

ّ
تحد ث مدير المعهد جو شهاب عن الشهادات
حرصه على تأمين
العالية التي يمنحها المعهد مع
ّ
ا لمعر فة ا أل كا د يمية ا لمعمقة لطال به من خال ل
ّ
ّ
التعليمية العالمية
المؤسسات
شراكاته مع كبريات
على غرار باريس دوفين و IAE GrenobleوInstitut
.Paul Bocuse
ّ
وأكد شهاب أن خالل عشرين ً
عاما كان المعهد
ّ
ّ
يعد الطال ب أصحاب الكفاء ة الذين ساهموا في
إنجاح صناعة الضيافة في لبنان والمنطقة ،إذ لطالما

ً
خصوصا مع
مرحلة العمل الجاد بدأت،
وجود منافسة إقليمية شرسة يجب
العمل على مواجهتها

ّ
محورا للضيافة ّ
ً
وفن الطعام
سعى المعهد ألن يشكل
ً
خصوصا من خالل شراكته
وللدراسات المتخصصة
مع معهد بول بوكوز في العام  2016ودخوله شبكة
ّ
ّ
التعليمية العالمية التي تشاركه القيم
المؤسسات
نفسها وتهدف إلى تنشئة محترفين بمستوى
عال حول العالم .ثم عدد الشهادات الجديدة التي
ٍ
سيمنحها المعهد وهي:
• ال��ب��ك��ال��وري��وس ف��ي ف��ن ال��ط��ع��ام والمطاعم
Bachelor in Culinary Arts and Restaurant
.)2018
( Managementسيبدأ في
خريف َ
ّ
الرفاهية ون َمط العيش
• شهادة الماستر في
( Hospitality Management, Luxury and
.)Lifestyle
• شهادة الماستر في ّ
فن الطعام ونمط العيش
ّ
ف��ي لبنان وب��ل��دان المتوسط ( Lebanese and

.)Mediterranean Gastronomy and Lifestyle
وأشار إال أن هذه الشهادة هي األولى ليس فقط في
لبنان بل في العالم.
من جهتها ،أعربت جومانا ّ
دموس سالمة المدير
العام ل� Hospitality Servicesعن سرورها وفخرها
للمشاركة في إطالق هاتين الشهادتين ،مذكرة
بالجهود التي بذلها والدها نهاد دموس لتأسيس
أول مدرسة للضيافة في الشرق األوسط في العام
 ،1957مؤكدة االل��ت��زام بإعالء مستوى الضيافة
ف��ي لبنان م��ن خ��الل النشاطات التي تقوم بها
«هوسبيتاليتي سرفيسز» مثل معرض «هوريكا»
وغيره من النشاطات.
من جهته اعتبر نزار ألوف ممثل نقيب أصحاب
الفنادق في لبنان أن مرحلة العمل الجاد بدأت،
ً
خصوصا مع وجود منافسة إقليمية شرسة يجب
ً
داعيا الجميع إلى استعمال
العمل على مواجهتها،
معارفهم وخبراتهم لتطوير القطاع الفندقي في
ّ
لبنان ،مؤك ًدا أن «برنامج الشهادات الجديد سيساعدنا
على رفع مستوانا ،وأقول للجميع :نحن اللبنانيين لنا
مكانتنا في عالم الضيافة».
أما مايا بخعازي نون ،األمينة العامة لنقابة أصحاب
المطاعم والمقاهي والمالهي والباتيسري في لبنان
فقالت« :نحن في النقابة نتطلع إلى احتضان المواهب
الجديدة ،والمتخرجين الجدد الذين سيشكلون
قيمة مضافة بالنسبة إلى قطاع الضيافة من خالل
ّ
القد يس
تعليمهم العالي» ،كما شكرت جامعة
يوسف على مبادرتها القيمة».
ّ ب��دوره ،ألقى رئيس الجامعة البروفسور سليم
دكاش كلمة ّ
رحب فيها بالوزير ّالضيف والحضور
ّ
«أهنئ فريق األساتذة المعلمين الذين ّ
طوروا
وقال:
متميزة ومبتكرةّ ،
ّ
أود أن
هاتين الشهادتين بطريقة
أدلي بأربعة تعليقات سريعة:
األو ل هو ّ
التعليق ّالبرنامجين
أن هدف هذين
ّ
الجديدين يكمن في مواكبة سوق العمل المتعلق
بالفنادق والمطاعم وهذه السوق في ّ
تطو ر دائم
ّ
ّ
ّ
متقدمة.
ومستمر وتتطلب كفايات ومهارات

تعليقي الثاني هو ّأن هذا النوع من البرامج
ّ
ّ
المتقد مة التي تعطي تنشئة في الماستر
العلمية
الفندقية ّ
ّ
وفن الطهي ،يحتاج ،بالتأكيد،
في مجاالت
ّ
نجاحه
المهني من أجل ضمان
إلى دعم شركاء العالم
ّ
ّ
ّ
وعملي في الوقت نفسه .وسيتكلل
ألنه برنامج نظري
ّ
هذا البرنامج بالنجاح بالقدر الذي ّ سيتم فيه دعمه
من شركائنا وبالقدر الذي ستتوفر فيه لطالبنا في
ّ
تدريبية يتبعونها مع كبار الطهاة
المستقبل دورات
ّ
والمتخصصين.
ّ
التعليق الثالث يتعلق بلغة التدريس في هذاّ
اإلنكليزية التي
البرنامج .عن طريق اختيار اللغة
ً
استخداما في عالم األعمال ،نحن ال
أصبحت األكثر
الفرنكوفونية للجامعة ،مع العلم أنّ
ّ
ّ
الهوية
ننكر
ّ
ّ
الفرنكوفونية تعترف بالتعددية اللغوية .رؤيتنا في
ّ
البرامج التي تستخدم اللغة اإلنكليزية هي
تطوير ّ
يتجزأ من رؤية جامعة ّ
القديس يوسف للسنة
جزء ال
 ،2025السنة التي ستحتفل فيها الجامعة ً بالذكرى
السنوية ال� 150على تأسيسها» .وتابع قائال :وأخيراً،
ّ
ّ
ّ
الدولية
ألن هذا البرنامج يقوم على أساس ّالشراكات ّ
والقائمة بين الجامعات مثل االتفاق الذي وقعه
ّ
الفندقية مع معهد بول بوكوز Paul Bocuse
قطاع

هدف هذين البرنامجين الجديدين
ّ
يكمن في مواكبة سوق العمل المتعلق
بالفنادق والمطاعم
سيكون
 ،Worldwide Allianceفهو بالتالي
ّ
رفيع المستوى ،منذ البداية ،وقاعدة متينة ليتمتع
ّ
ّ
والفعالية».
بالمصداقية
ً
وختاما ،شكر وزير السياحة أفيديس كيدانيان
ّ
جامعة القد يس يوسف وقال“ :السياحة بالنسبة
ً
لي هي فن التعامل مع الضيف» مشيرا ّإلى المهارة
الفطرية التي يتمتع بها اللبناني ،مؤك ًد ا سعيه
ّ
اإلقليمي و»ليعود
الستعادة لبنان دوره السياحي
ً
معتبر ا أن الشهادتين الجديدتين
منارة الشرق»
ً
السياحة ،مذكر ا أن الدول
هما البرهان على أهمية
ً
المحيطة بنا لديها مشاكلها أيضا من زحمة سير
ّ
وتلوثً ...
اإليجابية
داعيا الجميع إلى النظر إلى األمور
ا لتي يتمتع ّ بها و طننا من منا خ و طبيعة و حب
ً
ُ
للضيف ،مذكر ا ّأن من «ينجح السياحة في الدول
المجاورة هم الطالب اللبنانيون».

