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Visit to Smart Dubai Office

Upcoming Events

جامعة الفالح تبحث سبل التعاون مع دبي الذكية

األحداث القادمة

A delegation from Al Falah University headed by Dr. Noor
Aldeen Atatreh, Chancellor visited the Smart Dubai office
to meet with Dr. Aisha Bint Buti Bin Bisher, Director General
for a partnership in the fields of education, community
engagement and scientific research.
Read more...

Posted on: 22 Jan 2019

قام وفد من جامعة الفالح برئاسة المدير المفوض الدكتور
 بزيارة مقر دبي الذكية لبحث أوجه،نورالدين عطاطرة
التعاون بين الطرفين وتعزيز الشراكة في المجاالت التعليمية
 حيث كان في استقبال الوفد.والمجتمعية والبحث العلمي
المدير العام لدبي الذكية سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي
.بن بشر
... اقرأ أكثر

2019  يناير22 :نشر في

Al Falah University Visits Dubai Cares
جامعة الفالح تبحث سبل التعاون مع مؤسسة دبي العطاء

A delegation from Al Falah University headed by Prof.
Abdelhafid Belarbi, President, visited the headquarters of
Dubai Cares in Dubai to discuss cooperation and to enhance
partnership between the two parties in the fields of education,
community engagement and scientific research.

Read more...

Posted on: 17 Jan 2019

قام وفد من جامعة الفالح برئاسة األستاذ الدكتور عبدالحفيظ
 بزيارة مقر مؤسسة دبي العطاء في،بلعربي رئيس الجامعة
دبي لبحث أوجه التعاون بين الطرفين وتعزيز الشراكة في
.المجاالت التعليمية والمجتمعية والبحث العلمي

2019  يناير17 :نشر في

... اقرأ أكثر
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Cooperation with Mediclinic
تعاون بين جامعة الفالح ومجموعة مستشفيات ميديكلينيك الشرق األوسط

Upcoming Events
األحداث القادمة

Dr. Noor Aldeen Atatreh, Al Falah University Chancellor, visited
Mediclinic Middle East where he was welcomed by Executive
Director Ahmed Ali Ayach. The meeting’s purpose is for the
two parties to discuss possible collaboration and to enhance
partnership in the field of training and to increase medical
research output by the faculty members and students.
Read more...

Posted on: 29 Jan 2019

،زار المدير المفوض لجماعة الفالح الدكتور نورالدين عطاطرة
مجموعة ميديكلينيك الشرق لبحث أوجه التعاون بين الطرفين
وتعزيز الشراكة في مجال التدريب وتشجيع النتاج البحثي
 حيث كان في.الطبي بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة
استقباله المدير التنفيذي للمجموعة سعادة أحمد علي

2019  يناير29 :نشر في

... اقرأ أكثر

The Role of Financial Analysis and its Importance in Investment Decision
Making Workshop
"ورشة عمل بعنوان "دور التحليل المالي وأهميته في اتخاذ القرارات االستثمارية
Al Falah University organized a lecture entitled «The Role of
Financial Analysis and its Importance in Investment Decision
Making» presented by the economist Mr. Wadah Taha.

Read more...

Posted on: 27 Jan 2019

نظــم المكتــب اإلعالمــي فــي جامعــة الفــاح محاضــرة
 وأهميتــه فــي اتخــاذ القــرارات-بعنــوان "دور التحليــل المالــي
.االســتثمارية" قدمهــا الخبيــر االقتصــادي االســتاذ وضــاح طــه

2019  يناير27 :نشر في

... اقرأ أكثر
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