
Le jeudi 4 novembre 2021 a eu lieu au sein de l'université 
un colloque en partenariat avec le Gridauh* intitulé 
"l'urbanisme en contexte de reconstruction". 

Ce colloque a couronné le partenariat qui fut signé entre 
les représentants des deux institutions, Madame Lara  
Karam Boustany, Recteur de l'Université La Sagesse, et 
Monsieur Norbert Foulquier, Professeur de droit public à 
l’Université Paris I Panthéon Sorbonne et directeur du  
Gridauh. 

  Colloque au sein de l'ULS en partenariat avec le Gridauh 

L'Université La Sagesse, représentée par sa présidente, le pro-
fesseur Lara Karam Boustany, a le plaisir d'annoncer la signa-
ture d’un protocole d'entente avec l'association Youssef Sader, 
représentée par son président et ancien de l’ULS, l’avocat Rani 
Sader.  

Protocole d’accord signé entre l’ULS et la Fondation Youssef Sader  

تّم توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني وجامعة الحكمك،كةت ككتكتكهكّ،كخ ككت ك كيك   كك كا كة 

كع ككا تكفكاقكيكة 
ّ
للع مريين في الخدمة الفعلية واملتقاعديخ وعائ   الع مريكيكن ككالءك كداع  ككوق

عخ الجانب اللبناني قائد الجيش الع،اد جوزاف عون وعخ الجامكعكة ككتئكيك كركفكا ككالك ك و  كوت 

  تا كرم الب تاني بحهوت عدد مخ الهباط وو د مخ إداتة الجامعة   

وقيع اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني وجامعة الحكمةت  

كة ككتكعكاون ككمكع   برئكيك كركفكا ككالك ك و  كوت كك تا ككككرم ككالكبك كتكانكي ككاتكفكاقكيَّ
ً
لة

َّ
عت جامعة الحم،ة م،ث

ّ
وق

 برئيس مجلس إداتته ال  و  وت ككجكوتب ككلكبكطكي ككفكي ككإطكات ككتكو كيكع 
ً

 
َّ
املع د الوطني لإلداتة م،ث

قاعدة التعاون بين املع د والصروح األكادي،ية الم  ى في لبنانت إي،اًنا منف،ا ككبكتكعكاون كك و ك  

 بين القطاعين العام والخاص    

  توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الحكمة واملعهد الوطني لإلدارة

كرمت وزاتة الثقا ة بدعوة مخ مؤ  ة  تض املبدعين ال  و  وت  نطوان ككجكدعكون ككعك،كيكد 

كلية ال ند ة في جامعة الحم،ةت إلنجازاته على الصعيديخ األكاديمي والبحث ككالكعكلكمكي  ككت كى 

ض كي ككمكحك،كد ككاملكرتشك كن ككو كس ككحءكد ككمكخ ككال كيكا كيكيكن ككو  ك  ككالكفكمكر قاا حتفال وزير الثقا ة ال

 ككاملكون ك كيكوت كك نكطكونكيكو 
ً
واملجت،ع واألع،ال والصحا كة ككوو كائك  ككاإلعك م  ككحهكر ككا حكتكفكال كك يهكا

 ككتئكيك كة 
ً
  يادة املطران بولس عبد ال اتر وا ب الدكتوت طانيكو  كك كلكيك  ككمك،كثك 

ً
واكيم م،ث 

 جامعة الحم،ة ال  و  وتة  تا ب تاني 

البروفسور أنطوان جدعون عميد كلية الهندسة في جامعة الحكمةتكريم   
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To post your messages, news and events, you are kindly requested to send them at the following email address: 

alumni@uls.edu.lb 
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