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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN AFU & DED

مذكرة تفاهم بين جامعة الفالح واقتصادية دبي

Upcoming Events
األحــداث المقبلة

Within the framework of enhancing cooperation and
beneficial partnership with governmental and private
organizations, Al Falah University signed a Memorandum
of Understanding with the Department of Economic
Development. The agreement will strive to have a productive
collaboration between the two parties in the field of
academic, scientific research and other common interests.
AFU and DED are also optimistic that the agreement would
benefit both sides
Posted on: 12 NOV , 2020
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فــي إطــار تعزيــز التعــاون المشــترك وفــق مــا ينســجم مــع اســتراتيجية
الجامعــة تجــاه المجتمــع بضــرورة التواصــل المســتمر مــع المؤسســات
والهيئــات الحكوميــة والخاصــة ،وقعــت جامعــة الفــاح مذكــرة تفاهــم
مــع اقتصاديــة دبــي ،بهــدف دعــم مجــاالت التعليــم كافــة ،وتحقيــق
تعــاون مثمــر بيــن الطرفيــن فــي المجــاالت األكاديميــة ،والعلميــة ،والبحثيــة
ذات االهتمــام المشــترك ،باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي تطويــر العمــل
األكاديمــي وتحســين المخرجــات التعليميــة فــي الجامعــة مــن جهــة،
والنهــوض بالتعليــم العالــي والمهنــي،
اقرأ أكثر ...
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AFU WINS FIRST PLACE IN THE RASHID BIN HAMID AWARD FOR CULTURE AND SCIENCES

جامعة الفالح تفوز بالمركز األول في جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم للعام 2020
Al Falah University won first place in the Rashid bin Hamid
Award for Culture and Sciences in Human Studies: Islamic
Legal Studies category. Organized under the patronage of
H.H. Sheikh Humaid Bin Rashid Al Nuaimi, Supreme Council
Member and Ruler of Ajman since 1983 to commemorate his
father, His Highness Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi - may
Allah have mercy on him, the event is held annually in the
Emirate of Ajman, during which hundreds of dignified and
esteemed researchers, academics and intellectuals have
submitted their scientific researches this year
Posted on: 18 NOV , 2020

Read more...

فــازت جامعــة الفــاح بالمركــز األول فــي جائــزة راشــد بــن حميــد للثقافــة
والعلــوم للعــام  ، 2020فــي "محــور الدراســات االنســانية ،الدراســات
الشــرعية والقانونيــة " والتــي تعقــد ســنويا فــي إمــارة عجمــان بتنظيــم
جمعيــة أم المؤمنيــن وبمشــاركة واســعة مــن قبــل أســاتذة الجامعــات
والباحثيــن علــى مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومنطقــة
التعــاون الخليجــي.

اقرأ أكثر ...

نشر في 18 :نوفمبر 2020
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AL FALAH UNIVERSITY ORGANIZES A BICYCLE CHALLENGE EVENT

Upcoming Events
األحــداث المقبلة

جامعة الفالح تنظم فعالية تحدي الدراجات الهوائية
Within the Dubai Fitness Challenge 30x30 and the university’s
keenness to promote a healthy lifestyle among students and
the surrounding community, the Student Affairs at Al Falah
University organized a bicycle challenge event for students
and academic and administrative staff members in the
Meydan Sobha Cycling and Running Track.

Posted on: 05 NOV , 2020
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ضمــن تحــدي دبــي للياقــة  30x30وحــرص الجامعــة علــى تعزيــز مفهــوم
الهويــة الوطنيــة ونشــر ثقافــة الرياضيــة بيــن الطــاب والمجتمــع المحيــط،
وألن الرياضــة جــزء ال يتجــزأ مــن حيــاة اإلنســان ،وممارســتها بصــورة منتظمــة
تقلــل مــن اإلصابــة باألمــراض المختلفــة ،نظمــت شــؤون الطلبــة فــي
جامعــة الفــاح فعاليــة تحــدي الدراجــات الهوائيــة للطلبــة واعضــاء الهيئــة
التدريســية واإلداريــة ،فــي منقطــة الميــدان  -مســار الميــدان

اقرأ أكثر ...

نشر في 05 :نوفمبر 2020
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AL FALAH UNIVERSITY CELEBRATES UAE FLAG DAY

جامعة الفالح تحتفل بيوم العلم
In response to the invitation of His Highness Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister
and Ruler of Dubai - may Allah protect him - to celebrate
the Flag Day which is on the third of November every year,
Student Affairs at Al Falah University invited academic and
administrative staff members to celebrate this occasion

Posted on: 30 NOV , 2020

Read more...

اســتجابةً لدعــوة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب

بــدء التدريــس الفصــل الثانــي

Jan
يناير

رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي -رعــاه اهلل -لالحتفــاء بيــوم
العلــم الــذي يوافــق الثالــث مــن شــهر نوفمبــر ،قامــت شــؤون الطلبــة فــي
جامعــة الفــاح بدعــوة أعضــاء الهيئــة التدريســية واإلداريــة لالحتفــال بهــذه
ـاء لعظيــم
المناســبة لتجديــد الــوالء للقيــادة واالنتمــاء للدولــة وعرفانـ ًا ووفـ ً

الوطــن ومؤســس نهضتــه ،المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان
رحمــه اهلل-اقرأ أكثر ...

نشر في 30 :نوفمبر 2020

