
 -دعت الندوة الصحية التثقيفية العلمية التي عقدتهاهك هه هلهيهة ههالصهحهة ههالهعهككهة هه ه  هه هككهعهة هها هحه همهة هه

برعكية وزير الصحة العككة الدكهته ف هه هراي ههالبهيهعا ههتقهي ههلتعهكدة ههيهقهيهيها ههالهنه هك  ههال ه ه  هه ه  ههله هنهك  

بحيث يتا وضع استراييجية كستداكة للتم يه"لا ههكهن ههضهمهن ههالهته تهيهكا ههاه   ههلكسهتهقه ه" ههالهرعهكيهة 

الصهحههيههة هه هه  ههكههراههلههة ههكههك ههنههعههد هها ههمههك ههحههةلا ههتلههر هه ههلههسهة هه هقههك  هه دافتههاههك ههعههمههيههدة هه ههلههيههة ههالصههحههة ههالههعههككههة 

الدكت فة ديكال ا خ فيا بحض ف كمث" وزير الصحة العككة كدير العنكية الط ية ههالهدكهته ف هه ه ز  

ا ههحههلهه ا ههوكيههكفكههة هه ههقههيههر ههال هه ههكن ههالههمههرو سهه ف هه ههر  هه بهه  هه ههر ا ههو ههقههيهه ههة هها ههمههرضههكا ههوا ههمههرضهه هه  

الدكت فة فيمك سكس   قكزا  و قير ا عك م   الف زيك ي   الدكت ف تيل  ق يق و قير يقنيي ال عهة 

ب   كقدس ي. كمك اضر هه هك هر ههف هعهسهة هه هككهعهة هها هحه همهة ههالا ههمه  ههسهركهعه  ههكهمهثه  ههف هعهسهة هها همهككهعهة 

   .لمرو س ف الفا كر  البستكنيا

 مستقبل الرعاية ما بعد الجائحة ... ندوة في جامعة الحكمة تسلط الضوء 

 بروتوكول تعاون بين جامعة الحكمة وأمن الدولة واللواء صليبا يثّمن المبادرة 

ا ركز هههههال    ههههها خكل هههههبتقديا ههههها خدككا هههههالصحية هههههللت ك ة   SLUا تتحت ههههه ككعة ههههها ح مة ههههه

والسكي ة واإلدافي   وذلك برعكية واض ف فاع   بر ية ب روا للم اف ة ووقّ  ا مككعة ا طرا  

ب ل  ع د السكير وك لك ف عسة ا مككعة المرو س ف الفا كر  البستكني والعمدان و ريق عم" 

و   ههه لمة هههلا ههه كد ههها طرا  هههع د هههالسكير ههه   هههلك ا ههها ركز ههه ع   هههفسكلة ههها ح مة هههالتي هههال ا ركز. ههه

 ي تفي بكلعلا وينيئة الط ا ل نكن و ن   ض" ب" تعطي الول ية للخدكة اإلنسك يةل.

نعت العيكدة القك   يهة ههوعهمهكدة هه هبو  ههالهطه ا ههنسهلهسهلهة ههااهحهكضهراا ههاه   ههالهتهنهيهئهة ههالسهيهكسهيهة يك

ال  نية  تنكولت ااحكضرة الثك ية كسألة لالنسكن    النهزاعهكا هها سهلهحهةل. ههوقهد ههيهطهرقهت ههااهحهكضهرة 

الستهكذة ههكه هرا ههسهعهكدةا ههكهنهسهقهة هه هريهق ههالهعهمه" ههالهقهك ه نهي ههو،ه ه هرة ههقهك ه  هيهة ههف هعهسهة ههلهد  ههديهك ه  هيهكا ههتقهي 

 النسكن كضحيكا للعنف بجميع   ككلا    النزاعكا ا سلحة.  

Read More  
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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.  

كههمههثههلههة هههبهههر ههعههسههمههاههك هههالههمههرو سهه ف هههالفا هههكهههر    SLUوقههعههت ههه ههككههعههة ههها ههحهه ههمههة ههه

البستكني وا ديرية العككة لكن الدولة كمثلة بك هديهر ههالهعهك  ههالهله ان هه ه نهي 

تلي ك بروي     تعكو    كديمي يتيح لعنكتر  كن الدولة ههيهحهسه ه  ههوف هع 

كست   يح يلها العلمي كهن هه،ه   ههاال هتهسهكا ههتقهي هها همهككهعهة ههالهتهي ههيهلهتهز  

بتقديا الدعا العلمي وا كدي لعنكتر ا ديرية ههو  هراد هه سهركها ههالهرا ه ه ه  

 ه  هها هحهه ه   ههعهلههي ههالهتهعههلهيها هها همهككهدهه  هه ه  ههنههعهع ههاال،هتهه هكتهكا هها هعهتهمههدة 

 لدياك.

 
Read More  

  اإلنسانية المطران عبد الساتر في افتتاح المركز الصحي لجامعة الحكمة: أولويتنا الخدمة

  محاضرة بعنوان: النساء في النزاعات المسلحة

Read More  

Read More  

https://www.uls.edu.lb/fr/faculty/public-health/events/2021-2022/3724/centre-de-sant%C3%A9-de-luls
https://www.facebook.com/AlumniULS/
https://www.uls.edu.lb/fr/about-us/news/2021-2022/7085/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9
https://www.uls.edu.lb/fr/about-us/news/2021-2022/7088/
https://corona.ministryinfo.gov.lb/news/show/12662/

