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جامعة الفالح تستقبل اعضاء الهيئة
التدريسية الجدد

نرش يف :سبتمرب 2016 ,04

اســتقبلت جامعــة الفــاح اليــوم األحــد  4ســبتمبر ،2016
نخبــة متميــزة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن مختلــف
المؤسســات األكاديميــة المرموقــة فــي العالــم ،وذلــك
لبــدء العــام الجامعــي الجديــد  . 2017-2016للمزيــد

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية يبحث مع أعضاء
الهيئة التدريسية خطط اإلرشاد األكاديمي للطلبة

نرش يف :سبتمرب 2016 ,07

اجتمــع اليــوم نائــب الرئيــس للشــؤون األكاديميــة الدكتــور
ســمير البرغوثــي بأعضــاء الهيئــة التدريســية لوضــع الخطــط
المتعلقــة باإلرشــاد األكاديمــي للطلبــة المســتجدين
والقدمــي قبــل بــدء العــام الدراســي الجديــد الــذي
ســينطلق فــي  17ســبتمبر  .2016.2016للمزيــد

اختتــام فعاليــات "لقــاء اإلرشــاد والتوجيه"
ألعضــاء الهيئــة التدريســية الجدد

نرش يف :سبتمرب 2016 ,06

اختتمــت جامعــة الفــاح اليــوم فعاليــات "لقــاء اإلرشــاد
والتوجيــه" التــي اســتمرت علــى مــدار األيــام الثالثــة
الماضيــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية الجــدد الذيــن انضمــوا
للجامعــة فــي هــذا العــام لمختلــف التخصصــات فــي
كليــات الجامعــة .للمزيــد

جامعــة الفــاح تحتفــل بعيــد
األضحــى المبــارك

نرش يف :سبتمرب 2016 ,18

بحضــور المديــر المفــوض لجامعــة الفــاح د .نــور الديــن
عطاطــرة ونائــب الرئيــس للشــؤون األكاديميــة ،د .ســمير
البرغوثــي  ،باإلضافــة إلــى عمــداء ورؤســاء األقســام
والهيئــة األكاديميــة واإلداريــة ،احتفلــت جامعــة الفــاح
بمناســبة حلــول عيــد األضحــى المبــارك .للمزيــد
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جامعة الفالح تستقبل الطلبة الجدد
بلقاء إرشادي

نرش يف :سبتمرب 2016 ,28

رحــب نائــب الرئيــس للشــؤون األكاديميــة بالجامعــة الدكتــور
ســمير البرغوثــي بطلبــة جامعــة الفــاح المســتجدين،
وهنأهــم علــى حســن اختيارهــم للجامعــة ،لبنــاء
مســتقبلهم العلمــي داخــل أســوار الحــرم الجامعــي الــذي
يعمــل بــه كادر أكاديمــي مؤهــل بأعلــى المعاييــر العلميــة،
يســاهم فــي توفيــر بيئــة تعليميــة مهيــأة تالئــم جميــع
احتياجــات جيــل المســتقبل الواعــد .للمزيــد

اختتام أسبوع اإلرشاد األكاديمي للطالب

نرش يف :سبتمرب 2016 ,22

تختتــم اليــوم جامعــة الفــاح "اســبوع اإلرشــاد األكاديمــي"
الــذي بــدأ منــذ يــوم الســبت الماضــي للطــاب المســتجدين
الذيــن انضمــوا للجامعــة هــذا العــام فــي مختلــف
التخصصــات بكليــات الجامعــة .للمزيــد

جامعــة الفــاح تكــرم الدكتــور أحمــد الجنايني
"رئيــس مجلــس إدارة "أتيليــه القاهرة

نرش يف :سبتمرب 2016 ,25

كرمــت جامعــة الفــاح الدكتــور أحمــد الجناينــي رئيــس
مجلــس إدارة "أتيليــه القاهــرة" ضمــن فعاليــات النــدوة التــي
نظمهــا األتيليــه  -جماعــة الكتــاب والفنانيــن ،التــي نظمــت
فــي يــوم الخميــس الماضــي  15ســبتمبر  ،2016بمقــر
األتيليــه بالقاهــرة حــول موضــوع "الوطــن والوطنيــة فــي
األدب الروائــي عنــد حســن البنــداري" .للمزيــد

ورشــة عمــل بعنــوان "نظــام
التعليــم اإللكترونــي"

نرش يف :سبتمرب 2016 ,28

بحضــور نائــب الرئيــس للشــؤون األكاديميــة الدكتــور ســمير
البرغوثــي نظمــت جامعــة الفــاح اليــوم  28ســبتمبر ،2016
ورشــة عمــل بعنــوان "نظــام التعليــم اإللكترونــي" ألعضــاء
الهيئــة التدريســية ،قدمهــا األســتاذ مصعــب القطامــي مــن
قســم تكنولوجيــا المعلومــات وذلــك مــن أجــل تحســين
نوعيــة نظــام التعليــم اإللكترونــي وزيــادة تفاعــل أعضــاء
الهيئــة التدريســية بأحــدث طــرق التعليــم المتبعــة بالجامعة.
للمزيــد
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