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Memorandum of Snderstanding between SLU & CIUH
مذكرة تفاهم مع المركز الدولي لعلوم اإلنسان وتأكيد على تعزيز التبادل الثقافي
والخبرات
البستان والمركز
البوفسور الرا كرم
وقعت جامعة الحكمة SLU -ممثلة برئيستها ر
ي
أن
ي
الدول لعلوم اإلنسان اليونيسكو بيبلوس ممثال برئيسة المركز الدكتورة دارينا صليبا ر ي
شديد مذكرة تفاهم وتعاون ،بحضور عميدة كلية الصحة العامة يف الجامعة الدكتورة
صفب ،وذلك خالل زيارة قام
دياال الخوري ومديرة مكتب العالقات الدولية السيدة رينا
ر
بها وفد الجامعة للمركز حيث كانت جولة عىل مختلف أقسامه.
Read More

FACSLTÉ DE UANTÉ PSBLIQSE
Dr. El Khoury Guest Upeaker at Sniversité de Lille
And Continuous Uupport for the Master Program in Hospital
Management
Dr. Diala El Khoury, Dean of the Faculty of Public Health was
invited as guest speaker by Université de Lille - France during
the month of May 2022.
Read More

وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور جامعة الحكمة ويبحث في تعزيز التعاون
البوفسور الرا كرم
البستان يف مكتبهاا يف
إستقبلت رئيسة جامعة الحكمة  SLUر
ي
مبن رئاسة الجامعة – فرن الشابااو وفاد الاوكاالاة الادولاياة لالا ااقاة الاذرياة الاذي
يزور لبنان برئاسة رئيسة قسم التاعااون الاتاق يان لامانا اقاة اارح طساياا والاماحايا
الهادئ يف الوكالة السيدة مارينا ميشار وعضوية مسؤولة باراماا الاتاعااون الاتاق يان
ربي الوكالة ولبنان السيدة رلي يانغ يرافقهما مدير الهيئة اللبنانية لل اقة الاذرياة
نصول.
الدكتور بالل
ي
Read More

Qualification des étudiants de l’SLU au Concours de Plaidoiries devant la Cour
Pénale Internationale
Les étudiants Karl Abou-Mrad, Magalie Azar, Marie-Joe
Hneineh et Rebecca Traboulsi se sont rendus à La Haye entre
le 30 mai et le 4 juin pour représenter l’ULS et le Liban lors de
la phase orale du Concours de Plaidoiries devant la Cour Pénale Internationale, organisé par l’Académie de Droit International de La Haye.
Read More

حفل تخريج مندوبي الرعايا للعمل الراعوي االجتماعي ٢٢٢٢
ار أبارشااياة ب رابوت الاماارونايااة الاما اران باولا عابااد
بارعاايااة وحضاور ر ي
ارة ،بااالاتاعاااون ما كالاايااة الاعالااوم
الساااتاار ،احاتافاال الامااركااز الاراعااوي ا با ي
مندون الرعاياا لالاعامال
الدينية والالهوتية يف جامعة الحكمة ،بتخريا ااا
ري
وف كلمته ،قاال
الراعوي
اإلجتمار يف مسرح الجامعة يف فرن الشباو .ي
ي
الم اران عاباد السااتار لالاخارياج راي والاخارياجاات أوصاياكام با ن ال تاكاون
محبتكم لمن تخدمونهم ظاهرة ر
أكب من محبة هللا لهم .أشكاركام عاىل
بي عىل عملهم وتفانيهم.
جهودكم ،وأشكر المدر ر
Read More

Uhare your Utory, Talk about your experience at La Uagesse now that you have graduated. We would
love to hear from you. All Utories will be part of our website and social media.

