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Sheikh Juma bin Maktoum attends 1st Al Falah University Commencement

Upcoming Events
األحــداث المقبلة

الشيخ جمعة بن مكتوم يشهد تخريج الفوج األول لطالب جامعة الفالح

In the presence of
Sheikh Juma bin Maktoum bin Juma
Al Maktoum, Chairman of the Board of Trustees at Al Falah
University, AFU held the first graduation ceremony during the
academic year 2020-2019 at the Dubai Opera with the title
“Batch 2020: Towards the next 50”. The graduates included
371 from the undergraduate and graduate programs.
The ceremony was attended by representatives from ministries
and diplomatic embassies in the country, representatives of
governmental and private institutions,
Posted on: 16 FEB , 2020
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بحضــور الشــيخ جمعــة بــن مكتــوم بــن جمعــة آل مكتــوم رئيــس
مجلــس أمنــاء جامعــة الفــاح أقامــت الجامعــة فــي مســرح
دبــي أوبــرا حفــل تخريــج الفــوج األول مــن طــاب الجامعــة للعــام
 2020والــذي حمــل اســم دفعــة عــام االســتعداد للخمســين،
حيــث اشــتملت علــى  371خريــج مــن برامــج البكالوريــوس
والماجســتير.
حضــر الحفــل كل مــن وكالء الــوزارات وممثلــي البعثــات
الدبلوماســية فــي الدولــة ،وممثلــي المؤسســات والهيئــات
نشر في 16 :فبراير 2020
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A WORKSHOP ON DUBAI›S ECONOMIC ROLE IN PROTECTING THE BUSINESS SECTOR

ورشة عمل حول دور اقتصادية دبي في حماية قطاع األعمال
The College of Law at Al Falah University in cooperation with
the Dubai Economic Department organized an awareness
workshop on commercial control services and consumer
protection in addition to intellectual property protection,
presented by Mr. Ibrahim Behzad, Director of Intellectual
Property Protection Department in the Commercial Control
and Consumer Protection Sector at the Department of
Economic Development in Dubai,

Posted on: 20 FEB , 2020

Read more...

نظمــت كليــة القانــون فــي جامعــة الفــاح بالتعــاون مــع اقتصاديــة دبــي
ورشــة عمــل توعويــة حــول خدمــات قطــاع الرقابــة التجاريــة وحمايــة
المســتهلك باإلضافــة إلــى حمايــة الملكيــة الفكريــة ،قدمهــا كل مــن
األســتاذ إبراهيــم بهــزاد مديــر إدارة حمايــة الملكيــة الفكريــة فــي قطــاع
الرقابــة التجاريــة وحمايــة المســتهلك فــي دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي
دبــي ،واألســتاذة ســارة ســليطين واألســتاذة عليــاء الحمرانــي مــن قســم
توعيــة المســتهلك
اقرأ أكثر ...

نشر في 20 :فبراير 2020
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Al Falah University students visit Expo2020

Upcoming Events
األحــداث المقبلة

طالب جامعة الفالح في زيارة لموقع اكسبو 2020
The Deanship of Student Affairs in cooperation with the Expo
2020 Office organized an introductory visit for the university
students to the Expo 2020 Exhibition site, the largest event in
the world.
During the visit, the students were acquainted with the
international history of the Expo, its various courses, divisions,
and existing construction work sites. The tour also included a
full explanation of the objectives of the exhibition,

Read more...
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نظمــت عمــادة شــؤون الطلبــة فــي جامعــة وبالتعــاون مــع مكتــب إكســبو
 2020زيــارة تعريفيــة لطلبــة الجامعــة إلــى مقــر معــرض إكســبو 2020
الحــدث األضخــم فــي العالــم.
تعــرف الطلبــة أثنــاء الزيــارة علــى تاريــخ إكســبو الدولــي ودوراتــه المختلفــة
وأقســامه ومواقــع األعمــال اإلنشــائية القائمــة .كمــا تضمنــت الجولــة
شــرح ًا وافيــ ًا عــن أهــداف المعــرض وأســباب إقامتــه والجهــات المشــاركة
فيــه ومجــاالت المشــاركة إلــى جانــب األنشــطة الترفيهيــة والتثقيفيــة
التــي ســيتضمنها إكســبو .2020
اقرأ أكثر ...

نشر في 06 :فبراير 2020
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AL FALAH UNIVERSITY PARTICIPATES IN THE LITERACY CHALLENGE FORUM

جامعة الفالح تشارك في ملتقى تحدي األمية
Al Falah University participated in the Literacy Challenge
”Forum held under the title “Challenges and Solutions
organized by the Mohammed Bin Rashid Knowledge
Foundation and under the patronage of His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and
Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, and under the
guidance of Sheikh Bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
President of the Foundation.

Read more...

Posted on: 27 FEB , 2020

شــاركت جامعــة الفــاح فــي ملتقــى تحــدي األميــة الــذي أقيــم تحــت
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عنــوان تحديــات و حلــول" بتنظيــم مــن مؤسســة محمــد بــن راشــد للمعرفــة
وتحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اهلل" و بتوجيهــات
مــن ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رئيــس المؤسســة.
و أكــد ســعادة جمــال بــن حويــرب المديــر التنفيــذي للمؤسســة فــي خــال
الــدورة األولــى للملتقــى أن األميــة فــي المنطقــة العربيــة مشــكلة
حقيقيــة وعميقــة تقــف عقبــة رئيســة أمــام مســيرة الــدول نحــو التنميــة
المســتدامة وتحقيــق رفاهيــة ورخــاء اإلنســان .
اقرأ أكثر ...

نشر في 27 :فبراير 2020

