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جامعة الفالح تنظم معرض ًا للتعريف باألعمال
الخيرية التي يقدمها الهالل األحمر اإلماراتي

نرش يف :أكتوبر 2016 ,18

جامعــة الفــاح تشــارك في افتتــاح مؤتمر
ثقافــة التفكيــر اإليجابــي

نرش يف :أكتوبر 2016 ,18

ضمــن إطــار التفاعــل المجتمعــي ،نظمــت جامعــة الفــاح
وبالتعــاون مــع هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي معــرض
تعريفــي لتســليط الضــوء علــى األنشــطة واألعمــال الخيريــة
التــي يقــوم بهــا الهــال األحمــر اإلماراتــي فــي مختلــف
دول العالــم  .للمزيــد

شــاركت جامعــة الفــاح يــوم أمــس متمثلــة بالدكتــور
نورالديــن عطاطــرة المديــر المفــوض للجامعــة فــي افتتــاح
المؤتمــر الدولــي ثقافــة التفكيــر اإليجابــي واقــع وتحديات
تحــت شــعار "الرســالة" .للمزيــد

جامعة الفالح ومؤسسة دبي لإلعالم ينظمان
ورشة عمل حول تكنولوجيا اإلعالم الجديد

جا معــة ا لفــا ح و مجلــس د بــي
ا ال قتصــا د ي يبحثــا ن ســبل ا لتعــا و ن فــي
مجــا ل ا لبحــث ا لعلمــي

نرش يف :أكتوبر 2016 ,23

نظمــت كليــة االتصــال الجماهيــري فــي جامعــة الفــاح
يــوم أمــس ،بالتعــاون مــع مؤسســة دبــي لإلعــام ورشــة
عمــل بعنــوان "تكنولوجيــا اإلعــام الجديــد" ضمــن إطــار
أنشــطة الجامعــة فــي التفاعــل مــع المجتمــع.2016.2016.
للمزيــد

نرش يف :أكتوبر 2016 ,12

قــام وفــد مــن جامعــة الفــاح اليــوم األربعــاء  12أكتوبــر
 ،2016بزيــارة مجلــس دبــي االقتصــادي ،لبحــث وتعزيــز
أطــر التعــاون والشــراكة بيــن الطرفيــن فــي مجــال البحــث
العلمــي .للمزيــد

Page 1 of 2

جامعة الفالح تشكر كل من زار المنصة التعريفية
في معرض نجاح

نرش يف :أكتوبر 2016 ,27

جامعــة الفــاح تعقــد لقــاء علمي ًا لطالب
مدرســة دبي كرمل

نرش يف :أكتوبر 2016 ,23

يختتــم اليــوم فعاليــات معــرض «نجــاح» للتعليــم
والتوظيــف ،الــذي اســتمر لثالثــة أيــام ،حيــث تشــارك جامعــة
الفــاح فــي المعــرض عبــر منصــة لتعريــف الطلبــة ببرامــج
الجامعــة وتخصصاتهــا األكاديميــة المتنوعــة التــي تلبــي
االحتياجــات المســتقبلية لســوق العمــل .للمزيــد

نظمــت وحــدة اســتقطاب الطلبــة فــي جامعــة الفــاح
يــوم أمــس وبالتعــاون مــع كليــة االتصــال الجماهيــري ،لقــاء
علميـ ًا لطــاب مدرســة كرمــل دبــي حــول موضــوع "توكيــد
الــذات" و "فــن التعامــل األمثــل مــع اآلخريــن مــن المنظــور
الدينــي" أداره الدكتــور ســامر عبــد الهــادي أســتاذ مســاعد
فــي علــم النفــس بالجامعــة ،والدكتــورة لميــا رســان مــن
كليــة القانــون" .للمزيــد

جامعة الفالح تشــارك فــي اإلعالن عن المؤتمر
الدولــي بعنوان "ثقافــة التفكير اإليجابي
"واقع وتحديات

محاضــرة بعنــوان "تدويــر وإعــادة
اســتخدام زيــوت الطبــخ"

نرش يف :أكتوبر 2016 ,11

فــي إطــار دورهــا العلمــي والمجتمعــي  ،شــاركت جامعــة
الفــاح ممثلــة بعميــد كليــة االتصــال الجماهيــري الدكتــور
خالــد هنيــدي اليــوم فــي المؤتمــر الصحفي الــذي عقدته
جمعيــة النهضــة النســائية فــي دبــي لإلعــان عــن تفاصيــل
المؤتمــر الدولــي الــذي ســيعقد فــي الفتــرة مــن 19 - 18
أكتوبــر  .2016للمزيــد

نرش يف :أكتوبر 2016 ,31

ضمــن إطــار التفاعــل مــع المجتمــع المحيــط ،نظــم قســم
المتطلبــات العامــة فــي جامعــة الفــاح اليــوم  31أكتوبــر
 ،2016محاضــرة بعنــوان إدارة وإعــادة تدويــر المخلفــات
الناتجــة عــن زيــوت الطبــخ المســتخدمة فــي المطاعــم
والفنــادق وشــركات تصنيــع األغذيــة فــي دبــي ألقتهــا
الممثلــة عــن الشــركة األســتاذة ماتيلــد آالرد  ،منســقة
المســؤولية االجتماعيــة لشــركة  ،Blueإحــدى الشــركات
التابعــة لمجموعــة الســركال .للمزيــد
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