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جامعة الحكمة توقع اتفاق شراكة مع دار المشرق
 ليس أفضل من التعاون على نشر المعرفة:البستاني
 ممثلة برئيست ا البروفسور الرا كرم البستانيSLU - و عت جامعة الحكمة
إتفاق شراكة مع دار المشرق للنشر المكتبي واإللكتروني ممثال بالمدير العام
للدار األب داني يونا اليسوعي ي د إل نشر مشترك لعدد من األعمال
.المنتقاة
Read More

مؤتمر في جامعة الحكمة حول "برنامج التعافي
 وضعنا ال يحتمل التمهل وعلى:الوزير سالم
المجلس الجديد إقرار القوانين اإلصالحية
 نحتاج إلى نموذج خاص للنهوص:الوزير خوري
وعلى الدولة اإلعتراف بخسائرها

" مؤتمرا حول "بررنرامرل الرترعرافري اإل رتر راد
SLU- نظمت كلية اإلدارة واألعمال في جامعة الحكمة
ً
شارك فيه وزير اإل ت اد أمين سالم ووزير اإل ت اد السابق رائرد ورور ب بررعرايرة وحارور راعري
أبرشية بيروت للموارنة وولي الرجرامرعرة الرمرورران برولرا عربرد السراترر وحشرد مرن اإلورتر را ريريرن
واألكاديميين والوالبب وذلك في إوار سرلرسرلرة نردوات ونشراورات لرلركرلريرة تر رد إلر
Read More
.المساعدة عل رسم ووة ن وض تنتشل لبنان من أزمته

ULS students participating actively in fighting corruption
on election day
On elections day, the ULS students participated in the
Lebanese Transparency Association’s large campaign to
promote fighting corruption and to raise awareness
against vote buying.
The students explained to the voters their duty in fighting
corruption and informed them about the Lebanese Advocacy and Legal Advice Center (LALAC) specialised in
supporting the victims and witnesses of Corruption in
providing free legal advice 24/7 when they Read More
call LALAC’s hotline on 03 86 83 03.

ULS Alumni - Spotlight
Ms. Rasha G. Haddad, First Secretary at the Embassy of Lebanon to the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland.
Read More

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.

