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  يعلنان عن منح درجة الماجستير المشتركة في إدارة الضيافة الدولية

 
  ---/  PRNewswire بي آر نيوز واير/2014 فبراير 25ليون، فرنسا، 

  
، وھو أحد INSTITUT PAUL BOCUSE في شراكة مع معھد بول بوكوس،  EM LYONأعلنت كلية ليون �دارة ا�عمال 

إدارة الفنادق وفن الطھي في العالم، عن تطوير درجة الماجستير التخصصية في إدارة الضيافة الدولية بدءا في المدارس الرائدة 
  .من شھر أغسطس الجاري

  

 :ولAطAع على النشرة المصورة، فيرجى النقر على

msc-joint-emlyon-bocuse-paul-institut-65013/mnr/com.multivu.www://http  

ة مع ازدھار صناعة الضيافة في جميع أنحاء العالم، فقد تم تصميم برنامج جديد لتغطية العجز المتزايد في ا�دارة المھنيو
  .المتخصصة

تحتاج الشركات للمديرين الذين EMLYON" : I ، مدير كلية ليون �دارة ا�عمالBruno Bonnell ويقول برونو بونيل
يفھمون التوقعات المختلفة لعمAئھا في ا�سواق العالمية فقط، ولكن يمكنھم أيضا السيطرة على الھيكل المعقد والفريد لنماذج 

 وتجمع درجة الماجستير الجديدة في إدارة الضيافة الدولية ھذه أفضل ما في ھذين .ة على حسن الضيافةلتجارية القائما�عمال ا
  ". المبادرةالعالمين، وتتميز بالتركيز القوي على روح اIبتكار و

 شھرا 16 مدى وعلى. والطAب لديھم فرصة للتعلم في ھاتين المؤسستين الرائدتين في العالم في مجاIت ا�دارة وحسن الضيافة
 Aب في ورش عمل، وزيارات للشركات ومشاريع الشركات، سواء في فرنسا وفي شنغھاي بالصين، فضAسوف يشارك الط

  .عن إجراء تدريب لمدة أربعة شھور في أي مكان في العالم

 من مدوليا وغيرھوتتم الدراسة باللغة ا�نجليزية، وسيقوم البرنامج أيضا بعرض الطلبة على مصممين وطھاة مشھورين 

  .المتخصصين في ھذه المھنة

تشتھر "  INSTITUT PAUL BOCUSE ، الرئيس التنفيذي لمعھد بول بوكوسHervé Fleury ويقول ھيرفي فلوري
منطقة آسيا والمحيط الھادئ في عالم الضيافة لتمسكھا بآداب الضيافة وجودة الخدمة المقدمة للعمAء، في حين تعتبر فنون الطھي 

والفصول الدراسية  .نسية معترف بھا للغاية في جميع أنحاء العالم وتعرف ليون بعاصمة فن الطھي الفرنسي ومركز اIبتكارالفر
لطAب أحد الدعائم تقدم لوف س EMLYONوكلية ليون  INSTITUT PAUL BOCUSEفي كل من حرم معھد بول بوكوس 

 في إنشاء مشروع جديد، وإدارة الضيافة، ونمط الحياة، وتصميم ا�ساسية في ا�دارة العامة، وكذلك المعرفة المتخصصة
 ".العAمات التجارية وإدارة اIبتكار

com.hospitality-msc.www://http 

 :معلومات ا(تصال
 EM LYON Business Schoolكلية ليون �دارة ا�عمال 

       Valérie Jobard فاليري جوبار
  02-70-81-07-6(0)33+: ھاتف

    com.lyon-em@jobard: بريد الكتروني

   INSTITUT PAUL BOCUSEمعھد بول بوكوس 

 Géraldine Derycke جيرالدين ديريك

 68-54-18-72-4(0)33+: ھاتف
 omc.institutpaulbocuse@derycke.geraldine: بريد الكتروني

 EM Lyonكلية ليون �دارة ا�عمال : المصدر


