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مجلس الجامعة يعقد اجتماعه األول للفصل
الدراسي الثاني 2017-2016

نرش يف :فرباير

2017 ,22

جامعــة الفــاح توقــع مذكــرة تفاهم مع عدد
مــن الجامعــات بالدولة

نرش يف :فرباير

2017 ,28

تــرأس المديــر المفــوض لجامعــة الفــاح الدكتــور نورالديــن
عطاطــرة اليــوم  22فبرايــر ،2017اجتمــاع مجلــس الجامعــة
األول للفصــل الدراســي الثانــي من العــام األكاديمي -2016
 ،2017حيــث ضــم االجتمــاع نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون
األكاديميــة الدكتــور ســمير البرغوثــي ،إضافــة إلــى عمــداء
الكليــات وممثلــي الوحــدات اإلداريــة بالجامعــة .للمزيــد

فــي اطــار حــرص جامعــة الفــاح علــى االرتبــاط المتواصــل
مــع كافــة التطــورات العالميــة فــي مجــال التعليــم
الجامعــي ،شــهدت الجامعــة يــوم أمــس  27أبريــل ،2017
مراســم توقيــع مذكــرات التفاهــم بيــن عــدد مــن الجامعــات
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بهــدف تعزيــز أواصــر
التعــاون والعمــل المشــترك فيمــا بينهــم .للمزيــد

جامعة الفالح تستقبل وفد أكاديمي من جامعة ابن
خلدون في الجزائر

جا معــة ا لفــا ح تشــا ر ك فــي معــر ض عجمــا ن
ا لد و لــي للتعليــم و ا لتد ر يــب " ا يتكــس "2 0 1 7

نرش يف :فرباير

2017 ,26

اســتقبلت جامعــة الفــاح اليــوم األحــد  26فبرايــر ،2017
وفــد ًا أكاديميــ ًا مــن كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية
بجامعــة ابــن خلــدون فــي واليــة تيــارت الجزائريــة ،وذلــك
لبحــث ســبل التعــاون بيــن الطرفيــن فــي المجــال األكاديمــي
و البحــث العلمــي .للمزيــد

نرش يف :فرباير

2017 ,20

انطلــق صبــاح اليــوم االثنيــن  20فبرايــر  ،2017فعاليــات اليــوم
األول مــن معــرض عجمــان الدولــي للتعليــم والتدريــب
"ايتكــس "2017بنســخته الخامســة والتــي تنظمهــا غرفــة
تجــارة وصناعــة عجمــان تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ
حميــد بــن راشــد النعيمــي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم
عجمــان .للمزيــد
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جامعة الفالح تشارك مجلس دبي الرياضي
فعاليات اليوم الرياضي الوطني

نرش يف :فرباير

2017 ,16

تعزيــز ًا لمفهــوم الهويــة الوطنيــة شــارك وفــد مــن أعضــاء
الهيئــة التدريســية والطــاب فــي جامعــة الفــاح مجلــس
دبــي الرياضــي فعاليــات اليــوم الرياضــي الوطنــي الــذي
نُ ظــم أمــام مبنــى المجلــس فــي حــي دبــي للتصميــم
بحضــور األميــن العــام لمجلــس دبــي الرياضــي ســعادة
ســعيد حــارب والدكتــورة عائشــة البوســميط مديــرة االتصــال
المؤسســي فــي المجلــس ،تحــت شــعار "اإلمــارات تجمعنــا".
للمزيــد

ورشة عمل بعنوان تحليل البيانات :التقاطع بين
اإلدارة والمجتمع

نرش يف :فرباير

2017 ,19

نظمــت كليــة إدارة األعمــال فــي جامعــة الفــاح بالتعــاون
مــع لجنــة البحــث العلمــي بالجامعــة ،ورشــة عمــل حــول
تحليــل بيانــات األعمــال :التقاطــع بيــن اإلدارة والمجتمــع،
ـدم فيهــا  15ورقــة عمــل وبحــث علمــي ،بحيــث تــم عــرض
قـ ّ
أربعــة أبحــاث تناولــت تحليــل البيانــات المتعلقــة بالمشــاكل
العلميــة التــي تهــم المجتمــع .للمزيــد

لقاء
كلية إدارة األعمال وكلية القانون ينظمان
ً
مفتوح ًاللطلبة

نرش يف :فرباير

2017 ,23

ضمــن إطــار أنشــطة جامعــة الفــاح بدايــة الفصــل الدراســي
الثانــي ،نظمــت كليــة إدارة األعمــال وكلية القانــون بالتعاون
مــع وحــدة شــؤون الطلبــة لقــاء مفتوحــ ًا لطلبــة الكليــة
بهــدف التعــرف علــى احتياجاتهــم العلميــة واألكاديميــة
إضافــة إلــى الســعي وراء تحفيزهــم وتشــجيعهم علــى
التميــز خــال فتــرة الدراســة الجامعيــة .للمزيــد

اسبوع ارشادي لطالب الجامعة المستجدين

نرش يف :فرباير

2017 ,07

تســتقبل جامعــة الفــاح الطلبــة المســتجدين والقدامــى
فــي بدايــة انطــاق الفصــل الدراســي الثانــي 2017 -2016
بتنظيــم أســبوع خــاص لإلرشــاد األكاديمــي يســتمر حتــى
يــوم الخميــس الموافــق  9فبرايــر ،وذلــك بهــدف تقديــم
النصائــح اإلرشــادية للطلبــة الختيــار التخصصــات المناســبة
ضمــن كليــات الجامعــة التــي تالئــم مــع قدراتهــم
وإمكاناتهــم .للمزيــد
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