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Al Falah University Discusses Cooperation with

Upcoming Events
األحداث القادمة

Dubai Culture and Arts Authority
جامعة الفالح تبحث سبل التعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون
Dr. Noor Aldeen Atatreh, Al Falah University’s Chancellor
received the Acting Director General of the Dubai Culture
and Arts Authority, H.E. Saeed Al Nabouda, at AFU Campus
in Dubai to enhance cooperation and set in motion creative
and innovative initiatives in the fields of tourism, culture, and
arts.
Posted on: 22 Oct 2018
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اســتقبل الدكتــور نورالديــن عطاطــرة المديــر المفــوض لجامعــة
الفــاح المديــر العــام باإلنابــة لهيئــة دبــي للثقافــة والفنــون،
ســعادة ســعيد النابــوده فــي مقــر الجامعــة ،وذلــك بهــدف
تعزيــز التعــاون وتفعيــل المبــادرات اإلبداعيــة والمبتكــرة فــي
قطاعــات الســياحة والثقافــة والفنــون ،باإلضافــة إلــى تدريــب
وتنميــة الثقافــة الســياحية لــدى الطــاب.
اقرأ أكثر ...

نشر في 22 :اكتوبر 2018

Al Falah University participates in the opening
World Green Economy Summit 2018 of the
جامعة الفالح تشارك في افتتاح القمة العالمية لالقتصاد األخضر2018
H.H. Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
Deputy Ruler of Dubai, attended the opening of the 2018
World Summit on Green Economy with the participation of
international speakers, dignitaries, officials and representatives
of government institutions, experts and academics.

Posted on: 25 Oct 2018

Read more...

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب حاكم دبي ،افتتاح الدورة الخامسة من القمة العالمية
لالقتصاد األخضر  ،2018تحت شعار «تعزيز االبتكار ..قيادة
التغيير» بمشاركة العديد من المتحدثين العالميين وكبار
الشخصيات والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية
والخبراء واألكاديميين.
اقرأ أكثر ...

نشر في 25 :اكتوبر 2018
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Brainstorming Session for AY 2018-2019
عصف ذهني ألعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في جامعة الفالح
Al Falah University recently organized a brainstorming session
for faculty and administrative staff in the presence of Dr.
Noor Aldeen Atatreh, Chancellor, Prof. Abdelhafid Belarbi,
President and Dr. Sameer Barghouthi, Vice President for
Academic Affairs to discuss ideas and solutions that could
contribute to the development of the educational process
within the university.
Read more...

... اقرأ أكثر

2018  اكتوبر18 :نشر في

Announcement of New Student Council Members
حفل اعالن نتائج انتخابات مجلس الطلبة

The Deanship of Student Affairs at Al Falah University in the
presence of the University President Prof. Abdelhafid Belarbi
and the Vice President for Academic Affairs Dr. Sameer
Barghouthi announced the results of the student council
election for the Academic Year 2019-2018.
Posted on: 03 Oct 2018

نظمــت عمــادة شــؤون الطلبــة فــي جامعــة الفالح بحضــور رئيس
الجامعــة االســتاذ الدكتــور عبدالحفيــظ بلعربــي ونائــب رئيــس
 حفــل،الجامعــة للشــؤون األكاديميــة الدكتــور ســمير البرغوثــي
2018 اعــان نتائــج انتخابــات مجلــس الطلبــة للعــام األكاديمــي
 حيــث تــم التصويــت الكترونيــا عبــر الموقــع اإللكترونــي،2019
2018  اكتوبر03 :نشر في

األحداث القادمة

Posted on: 18 Oct 2018

 جلسة عصف ذهني ألعضاء،نظمت جامعة الفالح مؤخرا
الهيئة التدريسية واإلدارية بحضور المدير المفوض للجامعة
 ورئيس الجامعة االستاذ الدكتور،الدكتور نورالدين عطاطرة
عبدالحفيظ بلعربي ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية الدكتور

Read more...
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