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Al Falah University and Emirates Newspaper Discuss
Cooperative Agreement
جامعة الفالح وصحيفة اإلمارات اليوم تبحثان سبل تعزيز التعاون
Dr. Noor Aldeen Atatreh, AFU Chancellor with Prof. Abdelhafid
Belarbi, AFU President met with the Editor-in-Chief of Emirates
Newspaper H.E. Sami Al Riyami possible opportunities for
training mass communication students by conducting
seminars and practical training for the students to observe
media’s development and the work from various sections
of the newspaper. This agreement would greatly benefit the
students and improve the educational outcome within the
university
Read more...

األحداث القادمة

Posted on: 26 Sep , 2019

بحث الدكتور نورالدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة مع
، سعادة سامي الريامي،رئيس التحرير لصحيفة اإلمارات اليوم
،فرص التعاون ومجاالت تدريب طلبة كلية االتصال الجماهيري
 واالطالع على األداء والتطور اإلعالمي،ونقل الخبرات لهم
،الحاصل في المؤسسة وسير العمل في أقسامها المختلفة
.بهدف تحسين المخرجات التعليمية داخل الجامعة وتطويرها

2019  سبتمبر26 :نشر في

Upcoming Events

... اقرأ أكثر
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أكتوبر

اليــوم العالمــي للمعلميــن
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Lecture on «Happiness»

Oct
أكتوبر

AFU hosts artist Hani Ramzi in an open meeting with COMC students
جامعة الفالح تستضيف الفنان هاني رمزي في لقاء مفتوح مع طلبة اإلعالم
Through the efforts of the College of Mass Communication,
Al Falah University hosted an open meeting with the students
and Egyptian artist Hani Ramzi and Director Amr Abdeen to
discuss their art and media work.
Prof. Abdelhafid Belarbi, President of the University welcomed
the distinguished guests. He also added that Media in general
no longer encompassed newspaper, television or radio only,
but also includes the different social media platforms such as
YouTube and other contemporary mediums

Read more...

Posted on: 18 Sep , 2019

استضافت جامعة الفالح وبتنسيق من كلية االتصال الجماهيري في
الجامعة الفنان المصري القدير هاني رمزي والمخرج عمرو عابدين في
لقاء مفتوح مع طلبة اإلعالم في كلية االتصال الجماهيري بهدف
.استعراض اعمالهم الفنية واإلعالمية
في البداية رحب األستاذ الدكتور عبدالحفيظ بلعربي رئيس الجامعة
 وقال " كلنا ندرك مدى األهمية الكبيرة التي يحتلها،بالضيوف الكرام
 ومدى تأثيرهما الكبير في،الفن واإلعالم في حياتنا اليومية والعملية
"مخاطبة عقول الشباب
2019  سبتمبر18 :نشر في
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معــرض ويتيكــس
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Academic Cooperation with Goce Dolcev University
جامعة الفالح توقع اتفاقية تعاون دولي مع جامعة اوروبية
At the opening session of the 6th International Scientific
Conference of the Goce Dolcev University in Macedonia,
Al Falah University signed academic cooperation through
which scientific cooperation is integrated between the
two institutions of higher education in terms of research
and exchange of students and faculty members. The AFU
delegation included the Dean of the College of Law, Dr.
Mohammed Dessouky and the Dean of the College of Mass
Communication, Dr. Hassan Mustafa.

Upcoming Events
األحداث القادمة

Posted on: 12 Sep , 2019

Read more...

وقعت جامعة الفالح في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي
 اتفاقية تعاون دولية،السادس لجامعة "جوسي ديلسيف" في مقدونيا
يتم من خاللها التعاون العلمي المتكامل بينهما فيما يخص االبحاث
 وذلك بهدف اثراء للبحث العلمي،وتبادل الطلبة واعضاء الهيئة التدريسية
والتنوع الثقافي وتبادل الخبرات بين الجامعتين حيث ضم الوفد المشارك

05
Oct
أكتوبر

WORLD TEACHERS› DAY

اليــوم العالمــي للمعلميــن

كل من عميد كلية القانون الدكتور محمد الدسوقي وعميد كلية
.االتصال الجماهيري الدكتور حسن مصطفى
... اقرأ أكثر

2019  سبتمبر12 :نشر في

08
Oct
أكتوبر

New Students’ Orientation for the AY 2019-2020
جامعة الفالح ترحب بطالبها الجدد
During the new students’ orientation for the AY 2019-2020,
AFU President, Prof. Abdelhafid Belarbi welcomed the new
students and wished them success in their academic life.
Organized by Dr. Samer Abdelhadi, Dean of Student Affairs,
the College Deans and its faculty members also attended the
orientation; College of Business Administration headed by Dr.
Panagiotis Kokkalis, College of Law led by Dr. Mohammed
Dessouky and the College of Mass Communication with its
Dean, Dr. Hassan Mustafa.
Read more...

Posted on: 16 Sep , 2019
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Lecture on «Happiness»
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اليــوم الدولــي للصحــة النفســية
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World Obesity Day
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أكتوبر

اليــوم العالمــي لمكافحــة مــرض الســمنة

22

WETEX EXHIBITION

 بالطلبة الجدد،رحب رئيس الجامعة االستاذ الدكتور عبدالحفيظ بلعربي
 متمني ًا لهم التوفيق، 2020-2019 المنضمين في العام األكاديمي
.والنجاح في حياتهم الدراسية
جاء ذلك خالل اللقاء اإلرشادي مع الطلبة الجدد من كافة كليات الجامعة
 بحضور عميد،للعام الجامعي الجديد والذي نظمته عمادة شؤون الطالب
 وعميد كلية القانون،كلية إدارة االعمال الدكتور بنايوتس كوكاليس
 وعميد كلية االتصال الجماهيري الدكتور حسن،الدكتور محمد الدسوقي
. باإلضافة إلى عميد شؤون الطلبة الدكتور سامر عبد الهادي،مصطفى
2019  سبتمبر16 :نشر في

... اقرأ أكثر

Oct
أكتوبر

معــرض ويتيكــس

