
 
  

  
 

Bulletin d’information du réseau des Anciens de l’ULS 

Share your Story, Talk  about your experience at La Sagesse now that you have graduated. We would 

love to hear from you. All Stories will be part of our website and social media.  

شنبببببب   " ش بببببب بببببب بببببب بببببب   شوببببببف ش لببببببوببببببف  شوببببببابببببب بببببب   لببببببنبببببباببببببفت
االستاذة منى  LAMACهكذا وصفت رئيسة المركز اللبناني للوساطة والتوفيق 

حنا لبنان وعزم اللبنانيين على البقاء والنضال من اجل لبنان فيي حيفيل تي يريي  
أربع دفعات من الوسطاء المت صصين وذلي  بيالايراكية ميع جياميعية اليحيكيمية 
والذين ثابروا وعملوا في ظروف لبنان الصيعيبية وتيابيعيوا اليدورات اليتيدرييبييية 

 .٩١٩٩، ٩١٩٠، ٩١٩١، ٩١٠٢ألعيييييييييوام 

  

تايريين اليثيانيي  71و 71إستضافت جامعة الحكمة يومي ال ميس والجمعة فيي 
الحالي، إجتماعات الجمعية العامة الرابعة عارة لمؤتمر رؤساء جامعات منيطيقية 

، والييتييي نييظييمييتييلييا الييوكيياليية الييجييامييعييييية (CONFREMO)الاييرا األوسييط 
بيحيضيور اليميديير ا ليليييميي ليليوكيالية  (AUF)للفرنكوفونية في الارا األوسط 

و يميسييين  (Jean-Noel Baléo)الجامعية للفرنكوفونيية جيان نيوييل بياليييو 
ماارًكا من رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية في المنطيقية وال سيييميا مين 
لبنان ومصر والسودان وا مارات العربية المتحدة إضافة إلى ممثلين ميفيوضييين 

  لجامعات لطر والعراا واألردن وفلسطين ولبرص.

 جامعة الحكمة استضافت مؤتمر رؤساء جامعات الشرق األوسط  

  

 

 Beurie(ملرجان "بيروت ترنم"   ULU -إستضافت جامعة الحكمة 
CtaneC ( حيث لدم الفنان اللبناني ومغني األوبرا مار  رعيدي باز والفرلة

الموسيقية حفال تضمن برنامًجا غنيًا من األغاني واألناايد الميالدية من 
 Uulene ، طوبى للساعين للسالم،Aie Marua، e Belueieبينلا:

Nugte، mten  oi galr etroigt a UeorW.  
حضر الحفل وزير ا عالم زياد المكاري وحاد من الا صيات النيابية والنقابية 

 واألكاديمية والثقافية والفنية.

Read More  

Read More  

تحتفالن بتخريج أربع دفعات من الوسطاء  LAMACو  جامعة الحكمة 

Independence Day  

جامعة الحكمة رفعت علًما عماللًا أمام مد للا واحيتيفيليت ميع بياسيكيال صيقير 
  بذكرى ا ستقالل

البستاني: علم لبنان هو الوحيد الذي يرفرف فوا جامعتنا وصيرحينيا حياضين  
  للجميع

   حنين: في دا لنا ثورة صامتة ومصّرون على ا حتفال با ستقالل 

Read More  

ح لشويالديشلـ ني  تش  ا  شفيش فوعةش لحكوةش  لنس فاي:شاس عدشللويالدش  ألعيفدشنفل غ شوتش
    ألزوفت

Read More  
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https://www.facebook.com/AlumniULS/
https://www.uls.edu.lb/fr/about-us/news/2022-2023/8192/universit%C3%A9-la-sagesse-and-lamac-celebrate-the-graduation-of-4-batches-of-specialized-mediators
https://www.uls.edu.lb/fr/about-us/news/2022-2023/7199/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7
https://www.uls.edu.lb/fr/about-us/news/2022-2023/7200/independence-day
https://www.uls.edu.lb/fr/about-us/news/2022-2023/7209/%D8%AD%D9%81%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%80

