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Fruitful Meeting between AFU and Al Bayan Newspaper
جامعة الفالح وصحيفة البيان يبحثان سبل التعاون

Upcoming Events
األحداث القادمة

Dr. Noor Aldeen Atatreh, Al Falah University’s Chancellor met
with Muna Bu-Samra, Al Bayan Newspaper’s Editor in Chief to
discuss AFU’s aim of improving and developing the university’s
educational outputs. Prof. Abdelhafid Belarbi, AFU President,
and Taleb Shaheen, Editor Manager of Local Affairs also
attended the meeting.
Read more...

Posted on: 07 Feb 2018

بحــث المديــر المفــوض لجامعــة الفــاح الدكتــور نورالديــن
عطاطــرة مــع رئيــس التحريــر لصحيفــة البيــان ســعادة منــى
بوســمره بهــدف تحســين المخرجــات التعليميــة داخــل الجامعــة
.وتطويرهــا
2018  فبراير07 :نشر في

... اقرأ أكثر

Al Falah University and Ministry of Defense Discuss Cooperation
جامعة الفالح ووزارة الدفاع يبحثان سبل التعاون في المجال التعليمي
Prof. Abdelhafid Belarbi, Al Falah University’s President
headed a delegation and visited the Ministry of Defense
Headquarters in Dubai to discuss a cooperation between
the two parties. Dr. Khaled Heneidi, Dean of College of Mass
Communication and Prof. Nasr Abbas as part of the AFU
delegation were welcomed by Brigadier General Mohamed
Ali El Banna and Brigadier General Abdullah Humaid Al Falasi,
Office of His Highness the Minister for Special Affairs.

Read more...

Posted on: 08 Feb 2018

قام وفد من جامعة الفالح برئاسة األستاذ الدكتور عبدالحفيظ
 بزيارة مقر وزارة الدفاع في دبي لبحث أوجه التعاون،بلعربي
.بين الطرفين وتعزيز الشراكة في المجاالت التعليمية

2018  فبراير08 :نشر في

... اقرأ أكثر
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2018 AFU Book Fair

Upcoming Events
األحداث القادمة

جامعة الفالح تنظم معرض الكتاب 2018

Al Falah University Library organized the AFU Book Fair 2018
in collaboration with the Friends’ Bookshop in Dubai. Prof.
Abdelhafid Belarbi, AFU President andDr. Sameer Barghouthi,
Vice President for Academic Affairs led the opening of the
book fair with the attendance of the College Deans, faculty
members and students.
Posted on: 26 Feb 2018
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Read more...

انطلــق فــي جامعــة الفــاح يــوم أمــس معــرض الكتــاب الــذي
تنظمــه مكتبــة الجامعــة بالتعــاون مــع مكتبــة االصدقــاء
فــي دبــي ،حيــث افتتــح المعــرض رئيــس الجامعــة األســتاذ
الدكتــور عبدالحفيــظ بلعربــي ،ونائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون
األكاديميــة الدكتــور ســمير البرغوثــي ،بحضــور عمــداء الكليــات
وأعضــاء الهيئــة التدريســية والطــاب.
اقرأ أكثر ...

نشر في 26 :فبراير 2018

2018 AFU at the Arab Innovation
جامعة الفالح تشارك في ملتقى العرب لالبتكار

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: 27 Feb 2018

Read more...

بالتزامــن مــع شــهر اإلمــارات لالبتــكار شــاركت جامعــة الفــاح
فــي فعاليــات ملتقــى العــرب لالبتــكار  2018بدورتــه األولــى
والــذي يقــام تحــت رعايــة ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،رئيــس مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
للمعرفــة.
اقرأ أكثر ...

نشر في 27 :فبراير 2018

