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Journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein  

À l’occasion du mois d’Octobre (Rose) consacré à la lutte contre le cancer 

du sein, et en présence du recteur de l’ULS, Prof. Lara Karam Boustany, et 

du vice recteur Prof. Georges Nehme; la faculté de santé publique, diri-

gée par la doyenne de la faculté Dr. Diala El Khoury, a organisé le jeudi 

13 octobre 2022, une journée de sensibilisation au dé-

pistage du cancer du sein.    
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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.  

  عشاء جامع لخريجي الحكمة والبستاني تؤكد: راسخون في هذه األرض
   رئيسة جمعية الخريجين: نتطلع ألن نعيد وطننا دولة ديمقراطية يسودها القانون 

اا لالا ارياجاياا فاي كالاياة ال اياا اة    ا    أقامت جمعية خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة عشاا  جااماعل
الفنا ق التابعة للجامعة في األشرفية  التي انتهت أعمال ترميمها بعدماا تاعارلات لالاتادمايار شايا  الا الاي فاي 
خالل انفجا  المرفأ،  ذلك بحضو  ممثلة  ئيس أساقفة بير ت للموا نة   لي الجامعة المطارا  باولاس عاياد 
ال اتر،  ئي ة جامعة الحكمة الير ف و  ال ا كرم الي تاني، النائب فريد هيكل ال از ، محافظ اليقاع كاماال 
ابو جو  ، نقيب المحاميا نالر ك يا ، نقيية محامي الشمال ما ي تيريز القوال، نقيب الماحااماياا ال اابا  
 الرئيس ال اب  لجمعية الا ارياجاياا أناطاوناياو الاهااشاا،  الارئايا اة الاحاالاياة لالاجاماعاياة  ا ياة األساطاا،  قضاا  

    بلوماسييا  نقابييا  الييا  سابقيا   شد ما ال ريجيا.

 حفل عشاء جمعية خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة  

  

فرن الشّباك: "دعونا ال  -المطران عبد الساتر خالل افتتاح العام الجامعي في جامعة الحكمة 
 نضّيع الوقت هدًرا"

ا   لمناسية افتتاح العام الجامعي، ا اتافال  اعاي أبارشايواة بايار ت الاماا  نايواة   لايو الاحاكاماة باالاقادو
فر  الشيواك، عا ن  في  المرشد العام للعمل الراعاوي الاجااماعاي األ   -اإللهي في جامعة الحكمة

  ني الجميل الي وعي  مارشاد الاجااماعاة الا او ي جاوزياش ناا ال، باماشاا كاة لافايا  ماا الا اهاناة، 
 بحضو   ئي ة الجامعة الير في و  ال ا كرم الي تاني  نائب الرئي ة الايار فايا او  جاو   ناعاماة 

  عائلة الجامعة ما إ ا يويا  عمدا   أساتذ   موظوفيا  موظوفات  طالو   طاليات.

  فرن الشّباك -قداس افتتاح العام الجامعي في جامعة الحكمة    
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The SFTHM at the Kempinski Summerland Hotel & Resort  

The SFTHM would like to thank Mr. Markus W. Iseli, General Manager 
of Kempinski Summerland Hotel & Resort Beirut, and his team for wel-

coming our first year students for a site visit on their premises and for 
sharing their knowledge and expertise in different departments.  
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https://www.facebook.com/AlumniULS/
https://www.uls.edu.lb/fr/faculty/public-health/news/2022-2023/7169/journ%C3%A9e-de-sensibilisation-au-d%C3%A9pistage-du-cancer-du-sein
https://www.uls.edu.lb/fr/faculty/law-human-rights-legal-clinic/news/2022-2023/7179/عشاء-جامع-لخريجي-الحكمة-والبستاني-تؤكد-راسخون-في-هذه-الأرض-رئيسة-جمعية-الخريجين-نتطلع-لأن-نعيد-وطننا-دولة-ديمقراطية-يسودها-القانون-
https://www.uls.edu.lb/fr/about-us/news/2022-2023/7172/قداس-افتتاح-العام-الجامعي-في-جامعة-الحكمة--فرن-الشبّاك

