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جامعة الفالح تختتم ورشة عمل بعنوان
برنامج الخدمات الدولية لالعتماد

نرش يف :مارس 2016 ,19

صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد
النعيمي يزور منصة جامعة الفالح

نرش يف :مارس 2016 ,8

اختتمــت جامعــة الفــاح يــوم الســبت  19مارس  ،2016ورشــة
عمــل بعنــوان برنامــج الخدمــات الدوليــة لالعتمــاد بالتعــاون
مــع هيئــة االعتمــاد األكاديمــي  ،))CAAومجلــس اعتمــاد
التعليــم الصيدالنــي (،)ACPEوتهــدف ورشــة العمــل إلــى
تطويــر المناهــج الدراســية فــي مؤسســات التعليــم العالــي
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .للمزيــد

ضمــن فعاليــات افتتــاح معــرض "عجمــان للتعليــم والتدريــب"
قــام الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي عضــو
المجلــس األعلــى لالتحــاد حاكــم إمــارة عجمــان صبــاح
يــوم الثالثــاء  8اذار  2016بزيــارة المنصــة التعريفيــة لجامعــة
الفــاح .للمزيــد

إتفاقية تعاون مشترك بين جامعة الفالح
والمدارس االهلية الخيرية

معرض عجمان الدولي "إيتكس "2016
يكرم جامعة الفالح

نرش يف :مارس 2016 ,15

وقعــت جامعــة الفــاح يــوم الثالثــاء الموافــق 2016/3/15
مذكــرة تفاهــم مــع المــدارس األهليــة الخيريــة ضمــن إطــار
تعزيــز التعــاون المشــترك وفــق مــا ينســجم مــع اســتراتيجية
الجامعــة التــي تهــدف إلــى توســيع آفــاق التعــاون مــع
المؤسســات التعليميــة الرائــدة ضمــن دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة .للمزيــد

نرش يف :مارس 2016 ,10

أســدل معــرض عجمــان الدولــي للتعليــم والتدريــب "إيتكــس
 "2016اليــوم  10أذار ،الســتار علــى فعالياتــه ،التــي أقيمــت
علــى مــدار ثالثــة أيــام بمشــاركة  45مؤسســة تعليمــة مــن
اإلمــارات واألردن وســلطنة عمــان وممثلــي الجامعــات مــن
دول أمريــكا ونيوزلنــدا وبريطانيــا حيــث تــم تكريــم جامعــة
الفــاح بشــهادة تقديريــة ودرع تكريمــي لمشــاركتها
الفاعلــة والمميــزة .للمزيــد
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وفد من جامعة الفالح يزور مبنى إذاعة
وتلفزيون دبي

نرش يف :مارس 2016 ,16

محاضرة بعنوان تحقيق التنمية المعرفية
المستدامة من خالل القراءة وتأثيرها في
مخرجات مؤسسات التعليم العالي

نرش يف :مارس 2016 ,10

زار وفــد مــن جامعــة الفــاح يــوم أمــس  16مــارس ،2016
برئاســة األســتاذ الدكتــور نصــر عبــاس ،واألســتاذ مالــك أبــو
عقيــل مشــرف المكتــب اإلعالمــي بالجامعــة ،واألســتاذة
زينــة الفريحــات مــن وحــدة شــؤون الطلبــة ،وســتة مــن
طــاب الجامعــة ،مبنــى إذاعــة وتلفزيــون دبــي ،لالطــاع
علــى تفاصيــل وســير العمــل اليومــي داخــل المؤسســة
اإلعالميــة .للمزيــد

ألقــى األســتاذ الدكتــور نصــر عبــاس ،أســتاذ اللغــة العربيــة
بكليــة االتصــال الجماهيــري فــي جامعــة الفــاح ،خــال
فعاليــات مؤتمــر عجمــان الدولــي للتعليــم والتدريــب ،2016
محاضــرة حــول تحقيــق التنميــة المعرفيــة المســتدامة مــن
خــال القــراءة وتأثيرهــا فــي مخرجــات مؤسســات التعليــم
العالــي .للمزيــد

ورشة عمل للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية
حول قاعدة البيانات ProQuest

جامعة الفالح تنظم ورشة عمل بعنوان
مخرجات التعليم

نرش يف :مارس 2016 ,13

نرش يف :مارس 2016 ,03

نظمــت جامعــة الفــاح
يــوم أمــس ،وبالتعــاون مــع
شــركة  ProQuestورشــة
عمــل للطلبــة وأعضــاء
الهيئةالتدريسية ،للتطبيق
العملــي حــول كيفيــة
اســتخدام قواعــد البيانــات
 ، ProQuestالتــي توفرهــا

نظمــت جامعــة الفــاح
يــوم امــس وبالتعــاون
مــع كليــة إدارة األعمــال
ورشــة عمــل ألعضــاء
الهيئــة التدريســية بعنــوان
"مخرجــات التعليــم فــي
المســاق" بهــدف تحســين
المســاق وتطويــره.

فــي مكتبــة الجامعــة وفــي بدايــة العــرض تــم
تقديــم لمحــة مفصلــة للطلبــة حــول قاعــدة البيانــات
 ، ProQuestومــا توفــره للباحثيــن مــن خــال قواعــد
البيانــات التــي تضــم العديــد مــن الدراســات والمجــات
العلميــة .للمزيــد

وخــال ورشــة العمــل قــدم األســتاذ الدكتــور أمجــد
الناصــر مديــر وحــدة ضمــان الجــودة والبحــث المؤسســي،
طريقــة تحليــل المخرجــات التــي تــم توثيقهــا بمخطــط
المســاقات لــكل مــن امتحــان المنتصــف ،واالمتحــان
النهائــي ،و أعمــال الطلبــة المقدمــة خــال الفصــل.
للمزيــد
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