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In September 2022, Université la Sagesse Faculty of Tourism and 

Hotel Management welcomed a new batch of future hoteliers during 

their Orientation Day. Students were greeted in the lobby with a 

welcome drink, and then an opening speech from the Acting Dean, 

Dr. Marlene Ishac.  
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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.  

  Welcome Days 2022  

لمناسبة افتتاح العام الجامعي وفي مستهل الخلوة التي يعععهع معا معجعلعع العجعامعععةي ابعتعّعل  ا عي   ع  ع  عة  
اس اإللهي فعي نعنع عسعة السع ع ة فعي     وت الما ون  ة وولي  جامعة الحكمة المط ان  ولع  ب  السات  باله  
المه  الص ّي للمط ان  ة في   ن سعادةي بحضو   ئ سة الجامعة الب وف سو  ال ا نع م العبعسعتعانعي ونعائع  

عو العمعطع ان   ئ سة الجامعة الب وف سو  جو ج نعمة والعم اء و  ضاء مجلع العجعامعععة  وفعي  عهعتعوي تعوج 
عا  نعتعً العمعسع ولع عن  م مذا اله اس مع بعضنا البعض  علعن نع  عتعيعً جعمع ععل  ب  السات  لإلدا ي ن بالهول: "نه  
الذين تهتمون بالجامعة وطال هاي ل عط كً ال ب الصحة والحكمة والمع فة لت   وا  مو  طال نا وطالعبعاتعنعا 

  ف كون لهً المستهبل الذي ي ي ون ويسامموا في  ناء مجتمع  فضل  ينما بل وا 
 

  

Orientation Day at the SFTHM  

ULS  Alumni - Success Stories  

 

 لقاء مع النقيب أنطونيو الهاشم.

ب ث باز  لن  هادة 'هللاي الح ية ولبنان' ثالث  نائز ي ن  النه   انطون و الها ً انها متالزمة مع جامعة الحكمة 
 5102 - 5102المحاماة قبل  ن يصع  سلً المهنة إلن  ن تبو  منص  نه   محامي    وت 

Read More  

Read More  

ULS  Alumni - Spotlight 
Me. Gina Gebara  has been selected By the President of BBA Me Nader 

Gaspard as an official Representative of Beirut Bar Association in Metn’s 

judicial District.  

  قّداس افتتاح السنة الجامعّية في الحكمة

Read More  

https://www.facebook.com/AlumniULS/
https://www.uls.edu.lb/fr/about-us/news/2022-2023/7168/%D9%82%D8%AF%D9%91%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://www.uls.edu.lb/fr/faculty/hospitality-management/news/2022-2023/7163/orientation-day-at-the-sfthm
https://www.uls.edu.lb/fr/about-us/news/2022-2023/7156/uls-alumni--success-stories

