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AFU & Dubai Police’s Partnership
جامعة الفالح تبحث سبل التعاون مع شرطة دبي

Upcoming Events
الحدث القادم

Dr. Noor Aldeen Atatreh, Al Falah University›s Chancellor, met
with H.E. Lieutenant General Dhahi Khalfan, Deputy Chief of
Police and Public Security in Dubai, for a mutually beneficial
partnership. Prof. Abdelhafid Belarbi, AFU’s President, and
Colonel Ahmed Ateeq Al Maqoodi, were also in attendance.
Read more...

Posted on: 23 Jan 2018

بحــث المديــر المفــوض لجامعــة الفــاح الدكتــور نورالديــن
عطاطــرة مــع معالــي الفريــق ضاحــي خلفــان نائــب رئيــس
 التــي تهــدف إلــى،الشــرطة واألمــن العــام بدبــي ســبل التعــاون
.تحســين المخرجــات التعليميــة داخــل الجامعــة وتطويرهــا
... اقرأ أكثر

2018  يناير23 :نشر في

Cooperative Partnership with Dubai Media City
جامعة الفالح ومدينة دبي لإلعالم يبحثان سبل التعاون
In efforts to develop a mutually beneficial partnership
between Al Falah University and Dubai Media City, AFU’s
Chancellor Dr. Noor Aldeen Atatreh and President, Prof.
Abdelhafid Belarbi visited the office of H.E. Majed Al Suwaidi,
the Managing Director of Dubai Media City, Dubai Studio
City, and Dubai Production City.

Read more...

Posted on: 11 Jan 2018

بحث المدير المفوض لجامعة الفالح الدكتور نورالدين عطاطرة
، ومدينة دبي لالستديوهات،مع مدير عام مدينة دبي لإلعالم
ومدينة دبي لإلنتاج سعادة ماجد السويدي سبل التعاون بين
 بهدف تحسين المخرجات التعليمية داخل الجامعة،الطرفين
.وتطويرها

2018  يناير11 :نشر في

... اقرأ أكثر
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Different Functions of a Students’ NOL Card

Upcoming Events
الحدث القادم

ورشة عمل حول بطاقات نول الزرقاء للطالب

The Roads and Transport Authority (RTA) in Dubai offers a NOL
Card designed specifically for students studying in institutions
across the Emirate. The College of Mass Communication
collaborated with RTA to introduce this card’s features to Al
Falah University students.
Posted on: 15 Jan 2018
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Read more...

نظمت كلية االتصال الجماهيري في جامعة الفالح بالتعاون
مع هيئة الطرق والمواصالت في دبي ورشة عمل توعوية
لطالب جامعة الفالح لتعريفهم بميزات بطاقة نول الزرقاء
المخصصة للطالب.
اقرأ أكثر ...

نشر في 15 :يناير 2018

Electronic Journalism and How it Affects Traditional Media
محاضرة حول الصحافة اإللكترونية

Mr. Ali Al Zakri, Head of the Electronic Editing Department at Al
Bayan Newspaper visited Al Falah University via the invitation
of College of Mass Communication to deliver a lecture on
“Electronic Journalism”.

Posted on: 17 Jan 2018

Read more...

عقــدت كليــة االتصــال الجماهيــري فــي جامعــة الفــاح،
بحضــور رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور عبدالحفيــظ بلعربــي
وأعضــاء الهيئــة التدريســية والطــاب ،محاضــرة حــول " الصحافــة
اإللكترونيــة " ألقاهــا األســتاذ علــى الزكــري ،رئيــس قســم
التحريــر اإللكترونــي فــي صحيفــة البيــان.
اقرأ أكثر ...

نشر في 17 :يناير 2018

