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Partnership with the Sharjah Government Media Bureau

Upcoming Events
األحداث القادمة

جامعة الفالح تبحث سبل التعاون مع المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة

Dr. Noor Aldeen Atatreh, Al Falah University Chancellor paid
an official visit to H.E. Advisor Ibrahim Bumelha, Advisor to H.H.
the Ruler of Dubai for Humanitarian and Cultural Affairs and
Vice-Chairman of the Board of Trustees of Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Charity Establishment with AFU President
Prof. Abdelhafid Belarbi.
Posted on: 19 Apr 2018

AFU hosts a lecture on: «Life Lessons Learned from
»Careers
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"واقــع الحيــاة العمليــة
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AFU hosts a Session on Communication Skills
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لقــاء علمــي حــول األداء الصوتــي ومهــارات التواصــل
فــي حــرم الجامعــة
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الموعــد النهائــي لالنســحاب بــدون رســوب
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Read more...

اســتقبل الدكتــور نورالديــن عطاطــرة المديــر المفــوض لجامعــة
الفــاح فــي مكتبــة يــوم أمــس ســعادة طــارق ســعيد عــاي
مديــر المكتــب اإلعالمــي لحكومــة الشــارقة ،حيــث جــرى خــال
اللقــاء تبــادل األحاديــث الوديــة والمواضيــع المشــتركة فيمــا
يتعلــق بتعزيــز التعــاون بيــن الجامعــة والمكتــب اإلعالمــي
لحكوميــة الشــارقة فــي مجــال توفيــر فــرص تدريبــة لطــاب
كليــة االتصــال الجماهيــري ،وربــط المــادة النظريــة بالمــادة
العمليــة علــى أرض الواقــع.
نشر في 19 :ابريل 2018

اقرأ أكثر ...

Arab Media Forum: Responsible Leadership in the Media Industry
جامعة الفالح تشارك في منتدى االعالمي العربي الدورة 17
Al Falah University, in its resolve to establish an effective
community engagement, visited the Emirates Association of
the Visually Impaired to discuss ways of cooperation between
the two parties in spreading awareness on intellectual
property. Initiated by the College of Mass Communication

Posted on: 04 Apr 2018

Read more...

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه اهلل-
شاركت جامعة الفالح في المنتدى اإلعالمي العربي في
دورته السابعة عشرة و الذي يقام تحت شعار تحوالت إعالمية
مؤثـــرة لمعرفة تأثير اإلعالم في األوضاع العربية الحالية.

JUN
حزيران

اقرأ أكثر ...

نشر في ٠٤ :ابريل 2018
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Symposium on UAE Education Development

Upcoming Events
األحداث القادمة

جامعة الفالح تشارك في ندوة لتطوير التعليم بدولة اإلمارات نظمها مركز سلطان
بن زايد
Under the patronage of His Highness Sheikh Sultan bin Zayed Al
Nahyan, His Highness the President’s Representative, Al Falah
University represented by Prof. Abdelhafid Belarbi, President,
Dr. Khaled Heneidi, College of Mass Communication Dean,
Dr. Samer Abdel Hadi, Dean of Student Affairs and Dr. Islam
Bourini, College of Business Administration’s Assistant Professor
attended the Symposium on UAE Education Development
Posted on: 05 Apr 2018
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تحــت رعايــة ســمو الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان ،ممثــل
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة ،رئيــس مركــز ســلطان بــن زايــد
وبحضــور معالــي حســين بــن إبراهيــم الحمــادي وزيــر التربيــة
والتعليــم شــاركت جامعــة الفــاح فــي نــدوة «تطويــر التعليــم
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة» نظمهــا مركــز ســلطان بــن
زايــد تحــت شــعار "مــن أجــل نظــام تعليمــي مواكــب للعصــر"
اقرأ أكثر ...
نشر في 05 :ابريل 2018

A Lecture for AFU Students Regarding the Life of Sheikh Zayed

ح بعنوان قراءات في حياة الشيخ زايد
محاضرة لطالب جامعة الفال 

The Deanship of Student Affairs at Al Falah University
organized a lecture on the topic of the Life of the late Sheikh
Zayed by Mr. Mohammed Al Qudsi, a senior member of the
Abu Dhabi TV team.

Posted on: 24 Apr 2018

Read more...

نظمــت عمــادة شــؤون الطلبــة فــي جامعــة الفــاح محاضــرة
بعنــوان قــراءات فــي حيــاة المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد
رحمــه اهلل ،ألقاهــا الدكتــور محمــد القدســي أول مذيــع أعلــن
لشــعب االمــارات قيــام االتحــاد ورفــع علــم الدولــة فــي قصــر
الضيافــة بالصــوت والصــورة.

اقرأ أكثر ...

نشر في 24 :ابريل 2018

