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جامعة الفالح تحتفل بعيد العمال

وفد من جامعة الفالح يزور مؤسسة
الشارقة لإلعالم

نشر في :مايو 2016 ,01

نشر في :مايو 2016 ,02

نظمــت جامعــة الفــاح بالتعــاون مــع وحــدة شــؤون الطلبــة
فــي يــوم  1مايــو  ،2016حفــاً بالحــرم الجامعــي بمناســبة
عيــد العمــال ،شــارك فيــه نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون
األكاديميــة الدكتــور ســمير البرغوثــي ،إضافــة إلــى جميــع
أعضــاء الهيئــة األكاديميــة واإلداريــة فــي الجامعــة .للمزيــد

ضمــن مــا تقــوم بــه كليــة االتصــال الجماهيــر المتماشــية
مــع خطــط الجامعــة بغيــة تعزيــز أطــر التعــاون والتفاعــل
المجتمعــي ،قــام وفــد مــن الجامعــة فــي يــوم االثنيــن 2
مايــو  ،2016برئاســة األســتاذ الدكتــور نصــر عبــاس والدكتــور
محمــد خيــر بنــي دومــي وعــدد ًا مــن طــاب الكليــة ،بزيــارة
مؤسســة الشــارقة لإلعــام لالطــاع علــى ســير العمــل
فــي تليفزيــون الشــارقة وإذاعتهــا .للمزيــد

حفل توزيع جوائز الفائزين في أسبوع
الفالح للقراءة

إذاعة نور دبي تستضيف طالب من جامعة الفالح
على الهواء مباشرة

نشر في :مايو 2016 ,11

نشر في :مايو 2016 ,11

احتفلــت كليــة االتصــال الجماهيــري بالجامعــة فــي
يــوم األربعــاء  11مايــو  ،2016بتوزيــع الجوائــز والشــهادات
التقديريــة علــى الفائزيــن والمشــاركين مــن الطــاب وأعضــاء
الهيئــة اإلداريــة ،فــي مســابقة الفــاح للقــراءة والــذي
انعقــد فــي خــال الشــهر الماضــي فــي الفتــرة مــن  17أبريــل
وحتــى  22أبريــل  .2016للمزيــد

بالتنســيق مــع وحــدة شــؤون الطلبــة فــي جامعــة الفــاح
اســتضافت إذاعــة نــور دبــي فــي يــوم األربعــاء  11مايــو
 2016وفــد طالبــي مــن كليــة االتصــال الجماهيــري ،ضمــن
برنامــج لمــن يهمــه األمــر الــذي يبــث أســبوعيا علــى الهــواء
مباشــرة عنــد الســاعة الثامنــة مســاء علــى أثيــر إذاعــة نــور
دبــي .للمزيــد
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أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية تجتمع
لمناقشة آخر التطورات واألحداث الجارية
في الجامعة

محاضرة بعنوان "إجراءات التقاضي في ضوء
"قانون اإلجراءات المدنية

نشر في :مايو 2016 ,22

نشر في :مايو 2016 ,17

عقــدت جامعــة الفــاح فــي
يــوم األحــد  22مايــو ،2016
اجتماعــ ًا ألعضــاء الهيئــة
األكاديميــة واإلداريــة لبحــث
آخــر التطــورات واألحــداث
الجاريــة فــي الجامعــة حيــث
تــرأس االجتمــاع نائــب رئيــس
الجامعة للشؤون األكاديمية

نظمــت كليــة القانــون
فــي جامعــة الفــاح يــوم
فــي يــوم الثالثــاء  17مايــو،
بالتعــاون مــع محاكــم دبــي
محاضــرة بعنــوان "إجــراءات
التقاضــي فــي ضــوء قانــون
اإلجــراءات المدنيــة" ألقاهــا
ســعادة القاضــي خالــد

الدكتــور ســمير البرغوثــي ،الــذي أثنــى بــدوره،
علــى الجهــود المبذولــة مــن قبــل أعضــاء الهيئــة
األكاديميــة و اإلداريــة جميعهــم ،مــن أجــل الوصــول
بالجامعــة إلــى مراتــب متقدمــة علــى المســتويين
المحلــي والدولــي .للمزيــد

عبيــد المنصــوري  ،بحضــور عميــد كليــة القانــون الدكتــور محمد
الدســوقي ،والدكتــور محمــد المناصيــر ،وذلــك إلطــاع طــاب
كليــة القانــون في الجامعــة علــى اإلجــراءات القانونية المتبعة
فــي محاكــم دبــي .للمزيــد

جامعة الفالح تنظم محاضرة في علم النفس
التربوي لمعلمي المدارس األهلية الخيرية

وفد من جامعة الفالح يزور مؤسسة دبي
لرعاية النساء واألطفال

نشر في :مايو 2016 ,28

نشر في :مايو 2016 ,25

ضمــن سلســلة المحاضــرات التــي تجريهــا جامعــة الفــاح
بهــدف التفاعــل مــع المجتمــع المحيــط ،نظمــت جامعــة
الفــاح فــي يــوم الســبت  28مايــو  ،2016بالتعــاون مــع
وحــدة اســتقطاب الطلبــة بالجامعــة ،محاضــرة لمعلمــي
المــدارس األهليــة الخيريــة فــي دبــي ،بعنــوان "إدارة ســلوك
الطــاب نحــو خفــض المشــكالت الســلوكية" .للمزيــد

انطالقــا مــن إيمانهــا بأهميــة التفاعــل األكاديمــي مــع
المجتمــع المحيــط ،قــام وفــد مــن جامعــة الفــاح برئاســة
الدكتــور ســمير البرغوثــي نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون
األكاديميــة فــي يــوم األربعــاء  25مايــو  ،2016بزيــارة
مؤسســة دبــي لرعايــة النســاء واألطفــال ،لبحــث ســبل
التعــاون المشــترك بيــن الطرفيــن خــال الفتــرة المقبلــة.
للمزيــد
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