Under the patronage of His Excellency

Mr. Pierre Bou Assi
Minister of Social Affairs

You are cordially invited to attend a scientific conference on

LEADERSHIP IN SOCIAL WORK
organized by

The Arab Social Work Association | The Association of Arab Universities
&&

Modern University for Business & Science (MUBS)
in collaboration with

Al-Quds Open University

برعاية معايل وزير الشؤون اإلجتماعية

األستاذ بيار أبو عاصي
تتشرف

جمعية اخلدمة اإلجتماعية يف إحتاد اجلامعات العربية
و

اجلامعة احلديثة لإلدارة والعلوم
بالتعاون مع

جامعة القدس املفتوحة
بدعوتكم حلضور املؤمتر العلمي حول

القيادة يف العمل االجتماعي

برنامج املؤمتر
تقدمي الربنامج  :اإلعالمية يف املؤسسة اللبنانية لإلرسال  LBCاآلنسة رنيم أبو خزام
املتحدثون:
أ.د.هدى سليم		

أمني عام جمعية كليات ،معاهد ،أقسام ومؤسسات العمل اإلجتماعي

				

العربي يف إحتاد اجلامعات العربية

د .عماد إشتيه		

عميد كلية اخلدمة اإلجتماعية يف جامعة القدس املفتوحة

		
د .عيسى البلوشي

عضو جملس إدارة الشبكة العربية األوروبية لقيادات التعليم ARELEN

		
السيدة كرزيال سيف

رئيسة إحتاد السفراء الدوليني للتكامل العاملي يف الواليات املتحدة األمريكية

د .حامت عالمي		

رئيس جملس أمناء اجلامعة احلديثة لإلدارة والعلوم

أ.د .سلطان أبو عرابي

أمني عام إحتاد اجلامعات العربية

األستاذ بيار أبو عاصي

معايل وزير الشؤون اإلجتماعية

املكان :لبنان ،بريوت ،فندق  ،Crowne Plazaاحلمراء
الزمان :يومي الثالثاء واألربعاء املوافقان  19-18نيسان  ٢٠١٧الساعة التاسعة والنصف صباحا
لتأكيد احلضور أو اإلعتذار | 961 5 601 801 :الربيد اإللكرتوينswa@mubs.edu.lb :

Conference Program
Welcome: Conference Presenter Raneem Bou Khzam, LBCI

Opening Speech:
Prof. Dr. Houda Sleem 		

Secretary General of the Arab Social Work Association

					at the Association of Arab Universities

Participating Delegation Speakers:
Dr. Imad Ishtayyeh 			

Dean, Faculty of Social & Family Development, Al-Quds Open University

Dr. Issa Al Balushi		

Member of ARELEN GAB

Graziella Z. Seif			

President of the United Ambassadors-at-Large for Global Integration, USA

Dr. Hatem Alamy 			

Chairman, Board of Trustees, MUBS

Prof. Dr. Sultan Abu Orabi 		

Secretary General of the Association of Arab Universities

Mr. Pierre Bou Assi

Minister of Social Affairs
April 18 -19, 2017 | 9:30 am - 5:00 pm
Crowne Plaza Hotel, Hamra, Beirut, Lebanon
RSVP your attendance before April 10 at swa@mubs.edu.lb / 05 601 801

