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AFU Visits the Headquarters of the Dubai International Holy Quran Award
وفد من جامعة الفالح يزور جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Upcoming Events
األحداث القادمة

Dr. Noor Aldeen Atatreh, Al Falah University Chancellor paid
an official visit to H.E. Advisor Ibrahim Bumelha, Advisor to H.H.
the Ruler of Dubai for Humanitarian and Cultural Affairs and
Vice-Chairman of the Board of Trustees of Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Charity Establishment with AFU President
Prof. Abdelhafid Belarbi.
Read more...

Posted on: 22 Mar 2018

بحــث المديــر المفــوض لجامعــة الفــاح الدكتــور نورالديــن
عطاطــرة مــع ســعادة المستشــار ابراهيــم بوملحــة مستشــار
،صاحــب الســمو حاكــم دبــي للشــؤون اإلنســانية والثقافيــة
نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
لألعمــال الخيريــة واإلنســانية ســبل التعــاون الممكنــة فــي عــدد
مــن المجــاالت التــي تســاهم فــي تطويــر العمليــة التعليميــة
.داخــل الجامعــة
2018  مارس22 :نشر في

... اقرأ أكثر

COMC Visits the Emirates Association of the Visually Impaired
نشر ثقافة الملكية الفكرية بين أصحاب الهمم من المكفوفين
Al Falah University, in its resolve to establish an effective
community engagement, visited the Emirates Association of
the Visually Impaired to discuss ways of cooperation between
the two parties in spreading awareness on intellectual
property. Initiated by the College of Mass Communication

Read more...

Posted on: 05 Mar 2018

زار وفد من جامعة الفالح جمعية اإلمارات للمعاقين بصريا
 وذلك لبحث سبل،ضمن حملة بادر لنحمى ابداعاتنا الفكرية
 في نشر ثقافة الملكية الفكرية بين،التعاون بين الطرفين
.أصحاب الهمم من المكفوفين

2018  مارس05 :نشر في

... اقرأ أكثر
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College of Mass Communication Organized Exhibition for Students’ Projects
كلية االتصال الجماهيري تنظم مهرجان الحصاد اإلعالمي

The College of Mass Communication at Al Falah University
organized yesterday an annual exhibition for the culmination
of the students’ efforts during the first semester of the
Academic Year 2018-2017 in the presence of the University
President Prof. Abdelhafid Belarbi, Vice President for
Academic Affairs Dr. Sameer Barghouthi
Posted on: 12 Mar 2018
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Read more...

نظمــت كليــة االتصــال الجماهيــري فــي جامعــة الفــاح يــوم
أمــس مهرجــان الحصــاد اإلعالمــي الســنوي الــذي يعــد تتويجــا
لمجهــودات الطلبــة فــي الفصــل الدراســي األول مــن العــام
األكاديمــي  2018 -2017بحضــور رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتور
عبــد الحفيــظ بلعربــي ونائــب الرئيــس للشــؤون األكاديميــة
الدكتــور ســمير البرغوثــي وعمــداء الكليــات وأعضــاء الهيئــة
اقرأ أكثر ...
نشر في 12 :مارس 2018

«AFU Honors Outstanding Students under the Slogan «Together For Excellence

الجامعة تكرم الطلبة الحاصلين على "الئحة الشرف" تحت شعار مع ًا نحو التميز

In conjunction with UAE Innovation Month, Al Falah University
participated in the Arab Innovation Festival 2018 held under
the patronage of His Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, Chairman of the Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation, the event’s
organizer.
Posted on: 11 Mar 2018

Read more...

فــي إطــار حرصهــا علــى دعــم الطلبــة المتفوقيــن وتحــت
شــعار (معــ ًا نحــو التميــز) ،نظمــت عمــادة شــؤون الطلبــة
فــي جامعــة الفــاح حفــل تكريــم للطلبــة المتفوقيــن مــن
مختلــف التخصصــات والحاصليــن علــى الئحــة شــرف الجامعــة
للفصــل الدراســي األول مــن العــام الجامعــي  ،2018-2017وذلــك
بحضــور رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور عبدالحفيــظ بلعربــي،
ونائــب الرئيــس للشــؤون األكاديميــة الدكتــور ســمير البرغوثــي
اقرأ أكثر ...

نشر في 11 :مارس 2018

