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 الروتيني إلى التعامل المباشر مع الناس.

وفــي حــين يقــّدم المعهــد، بمــن فيــه مــن إدارة 
وأســــاتذة، أفضــــل مســــتوى تعليمــــّي وتــــدريبّي 
الــذي يتناســب مــع البرنــامج العلمــي اللبنــاني 
واألوروبي، حصل فـي السـنة الماضـية علـى 
الموافقــــة علــــى مطابقــــة شــــهادته مــــع شــــهادة 

 معهد "ألتفيانا" اإلسبانّي. 

لـــذلك، نســـعى إلــــى تقـــديم أفضـــل تعلــــيم 
فـــي مجـــال إدارة الفنـــادق والخـــدمات للفتيـــات 

الســـياحّية مـــن أجـــل تحفيـــز البقـــاء فـــي لبنـــان 
 قيد اإلزدهار. والعمل في القطاع السياحي

ـــــــا، متابعـــــــة الســـــــنة  ـــــــى لكـــــــم، ختاًم نتمّن
الدراسّية على النحو األفضل، متعاونين مًعـا 

 لتقديم ما يفيد طالبنا.

 

 
مــــــــــن معهــــــــــد اإلدارة  - معــــــــــاد، جبيــــــــــل

اإلدارة والمعلمـين والتلميـذات من ، والخدمات
ــــة والمــــوظفين ــــة والتهنئ ــــيكم بالتحي ــــه إل ، نتوّج

ــــاد المباركــــة  ــــا، بهــــذه األعي التــــي مــــّرت علين
ـــــين أال تفـــــيض  المحّبـــــة والســـــالم بســـــوى آمل

 والوفاق.

إّننا بهذه النشرة نتطّلع إلى إمدادكم بكافة 
المعلومات عن نشاطات المعهد وأخبار 

فال التي حصلت. الطالبات وآخر التطّورات 
داٍع للتذكير بأّن اتكالنا ينصّب عليكم في 
أن تكونوا "سفراء" المعهد، وفي أن تعّرفوا 

اليهم وفي محيطكم، أمام طالباتكم وأهعنه 
عــن يتمتّ  اتتيع إلى فـتطلّ عهد يعلًما بأّن الم

بالمتطلبات الالزمة وبالشخصّية الديناميكّية 
 العمل المكتبي التي تدفعّهن إلى الخروج من

 

 معهد الزيارة المطران ميشال عون إلى 

احتفل سيادة المطران ميشال عون، النائب البطريركي العام 
ألبرشية جبيل المارونّية، بالذبيحة اإللهّية يوم األربعاء الواقع في 

في كنيسة مركز التالل. وقد شارك في  ٢٠١٤كانون األول  ١٠
مع فريق العمل فيه  اس تلميذات معهد اإلدارة والخدماتالقد

 والمعّلمات واألهالي واألصدقاء.

٢الصفحة   

 الحاج تلميذات المعهد مع الشيف أنطوان
طالبات من معهد اإلدارة والخدمات  ٤شاركت 

بنقل  ببرنامج الشيف أنطوان الحاج "مأكول الهنا"
 مباشر عن تلفزيون لبنان.

 �لمة املديرة

 IMS – Institute of Management and Services 

Email: imsmaad@gmail.com 

Tel: 09 / 750 131   ;   70 / 582 897 

Admit 

 أنديارا نوبريغا 
 مديرة معهد اإلدارة والخدمات 

mailto:imsmaad@gmail.com
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عي������د الم������يالد إحتف������االت  
 

ضمن البرنامج  مأدبة غذاءبمناسبة عيد الميالد المجيد، أقام معهد اإلدارة والخدمات 

التدريبي الذي يقّدمه في إدارة الفنادق والخدمات السياحّية، فاهتّمت الطالبات بتحضير الطعام 

والتوجيهات التي أعطت لهّن في الّصف. وقد شارك في مأدبة بحسب التعليمات  وخدمة الطاوالت

أصدقاء ومعارف دعتهم إدارة المعهد إلظهار دعمهم للطالبات وللبرنامج التدريبي الذي الغذاء 

 يحصلن عليه.

حبش  أساسيّ وطبق  "قريدسال "نوكي وقد تضّمن الغذاء مقّبالت متنّوعة وطبق أّول

 ثّم حلويات العيد ومشروب ساخن. العيد المحشي بالرز والمكسرات والفواكه

 )Bûche de Noël(هذا وقد أنتجت الطالبات الحلويات الخاصة بعيد الميالد 

قالب  ۲۰وتّم تحضير حوالى  وجهّزتها للبيع بحسب الطلب. القت هذه الفكرة نجاًحا كبيًرا
 وبيعها.

اإلدارة واألساتذة والموظفين والطالبات مًعا ت اجتمعبدء عطلة الميالد، وقبل 

، محافظين بذلك على أجواء العائلة التي هدايا وٕانشاد األغاني الميالدّيةللغذاء وتوزيع ال

 تمّيز المعهد.

 

الفتيات من هذا التدريب الذي 
سنوات بكالوريا   ٣يمتّد على 

 امتياز فني  وسنتين(BT)  فنّية
(TS)  في إدارة الفنادق والخدمات

 السياحّية. 

وبعد الذبيحة اإللهّية، جال 
المطران عون في أرجاء المعهد 
واختتم اللقاء بتقديم الضيافات 

 التي حضرتها طالبات المعهد.

 

وقد جاءت زيارة المطران 
دعًما ألهداف المعهد ن عو 

ومسيرته في تنمية المناطق الريفية 
فال وتعليم الفتيات وتدريبهّن 

يضطررن إلى مغادرة القرى للعمل 
في المدن. وشّدد المطران عون، 
في عظته، على أهمّية المشاريع 
اإلنمائّية في المناطق الريفّية كالتي 
ينفذها معهد االدارة والخدمات في 

آمًال أن  ٢٠٠٩المنطقة منذ عام 
يكبر المعهد  ويزداد عدد الطالبات 

  نــــــــمدٍد ـــــــر عــــــتفيد أكبـــــيتسـه، فــــــفي

احتفل  –معاد، جبيل 
سيادة المطران ميشال عون، 
النائب البطريركي العام 
ألبرشية جبيل المارونّية، 
بالذبيحة اإللهّية يوم األربعاء 

كانون األول  ١٠الواقع في 
في كنيسة مركز  ٢٠١٤

التالل. وقد شارك في القداس 
تلميذات معهد اإلدارة 

مع فريق  (IMS)والخدمات 
العمل فيه والمعّلمات واألهالي 

 واألصدقاء.

 

 زيارة المطران ميشال عون إلى معهد اإلدارة والخدمات

خالل ترأسه  المطران
 الذبيحة اإللهية 


	كلمة المديرة

