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Al Falah University is looking for ways to cooperate with Dubai Municipality
جامعة الفالح تبحث سبل التعاون مع بلدية دبي
A delegation from Al Falah University headed by Prof.
Abdelhafid Belarbi together with the Dean of the College
of Mass Communication, Dr. Hassan Mustafa visited Dubai
Municipality to discuss ways of cooperation and enhance
partnership. Deputy Director General of Dubai City of
Communication and Society Mohammed Mubarak Al
Mutaiwai welcomed the delegation
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قام وفد من جامعة الفالح برئاسة االستاذ الدكتور عبدالحفيظ
بلعربي بزيارة بلدية دبي لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة
في المجاالت التعليمية والمجتمعية ،حيث كان في استقبال
الوفد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي محمد مبارك
المطيوعي ،ضم الوفد باإلضافة إلى رئيس الجامعة األستاذ
الدكتور عبدالحفيظ بلعربي ،عميد كلية االتصال الجماهيري
الدكتور حسن مصطفى.
اقرأ أكثر ...

نشر في 29 :يوليو 2019
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RTA organizes «Security of Your Information» workshop for AFU students
"أمن معلوماتك" لطالب جامعة الفالح
طرق دبي" تنظم ورشة ّ
The Dubai Roads and Transport Authority (RTA) organized
an introductory workshop for the College of Mass
Communication students at Al Falah University in Dubai with
regards to safeguarding their private information.
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Read more...

نظمت هيئة الطرق والمواصالت في دبي ورشة تعريفية لطالب كلية
االتصال الجماهيري بجامعة الفالح في دبي ،عن أمن المعلومات من
«أمن معلوماتك ،وذلك في إطار تقديم أفضل خبرات هيئة
خالل محور ّ
الطرق والمواصالت عن «آلية مواجهة الهجمات اإللكترونية.

اقرأ أكثر ...

نشر في 25 :يوليو 2019
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AFU participates in the «Modern Basics in Libraries and Informat
جامعة الفالح تشارك في دورة المكتبات التي ينظمها
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
Under the patronage and presence of H.E. Juma Al Majid,
President of Juma Al Majid Center for Culture and Heritage, Al
Falah University participated in the 15th Library Course under
 the title «Modern Basics in Libraries and Information CentersAdvanced Level» for two weeks. The event was attended by
29 trainees from a number of International and Local bodies
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تحت رعاية وحضور سعادة جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد
للثقافة والتراث شاركت جامعة الفالح في دورة المكتبات الخامسة
عشرة التي أقيمت هذا العام تحت عنوان "األساسيات الحديثة في
المكتبات ومراكز المعلومات – المستوى المتقدم" ،والتي استمرت
لمدة أسبوعين ،وحضرها  29متدرب ًا ومتدربة من عدد من الجهات الدولية
والمحلية.
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Dubai named Arab media capital for 2020
رئيس جامعة الفالح :اختيار دبي عاصمة اإلعالم العربي نتيجة عمل وجهد كبيرين
Dubai: The Arab Information Ministers Council Wednesday
named Dubai as the Capital of Arab Media for 2020.
The announcement was made at the Council’s 50th meeting
in Cairo, Dubai Media Office has tweeted.
“The 50th meeting of the Arab Information Ministers Council
”announces #Dubai as the capital of Arab media for 2020,
the tweet read.
Posted on: 17 July , 2019
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قــال األســتاذ الدكتــور عبدالحفيــظ بلعربــي رئيــس جامعــة الفــاح ،إن اختيــار
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دبــي عاصمــة لإلعــام العربــي ،هــو نتيجــة العمــل المســتمر والجهــد
الكبيــر مــن قبــل القيــادة الرشــيدة المتمثلــة بقائدهــا صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي -رعــاه اهلل -لتبقــى دائمـ ًا دولــة اإلمــارات الســباقة نحــو التميــز
فــي المجــاالت كافــة ،وأكــد الدكتــور بلعربــي أن بنــاء وتطويــر قطــاع
اإلعــام فــي إمــارة دبــي خــال  20ســنة الماضيــة انعكــس بطريقــة إيجابيــة
علــى خلــق اقتصــاد مســتدام فــي إمــارة دبــي ،واعــام متيــن وقــوي
ســاعد فــي ابــراز الهويــة العربيــة.
اقرأ أكثر ...

نشر في 22 :يوليو 2019

