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جامعة الفالح ومركز امديست يوقعان اتفاقية

نرش يف :مارس

2017 ,06

جامعــة الفــاح تحتفــي بيــوم المــرأة العالمي

نرش يف :مارس

2017 ,09

وقعــت جامعــة الفــاح ،ومركــز امديســت ،اتفاقيــة تــم
فيهــا اعتمــاد جامعــة الفــاح مكانــ ًا لعقــد اختبــار التوفــل
الورقــي " " TOEFL ITPحيــث قــام بتوقيــع االتفاقيــة نائــب
الرئيــس للشــؤون األكاديميــة الدكتــور ســمير البرغوثــي مــن
طــرف جامعــة الفــاح ،ومــن الطــرف األخر وقعت األســتاذة
روال الديجانــي مديــرة مركــز االمديســت فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة .للمزيــد

نظمــت جامعــة الفــاح يــوم أمــس نــدوة بمناســبة "يــوم
المــرأة العالمــي" أدارهــا كل مــن األســتاذة غيــداء الرواشــدة
مديــرة قســم المتطلبــات العامــة بالجامعــة ،والدكتــورة
لميــاء رســان أســتاذ مســاعد فــي كليــة القانــون ،واألســتاذة
مايــا الهــواري .للمزيــد

جامعة الفالح تبحث سبل التعاون مع الملحقية
الثقافية للسفارة العمانية

جا معــة ا لفــا ح تنظــم محا ضــر ة بعنــو ا ن " بيــن
مر حلــة ا لما جســتير و ا لد كتــو ر ا ه  ،مســير ة نجــا ح "

نرش يف :مارس

2017 ,05

بحــث األســتاذ الدكتــور نصــر عبــاس مديــر وحــدة شــؤون
الطلبــة فــي جامعــة الفــاح مــع الملحــق الثقافــي
للســفارة العمانيــة لــدى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
فــي أبوظبــي الدكتــور محمــود الســليمي ســبل تعزيــز
عالقــات التعــاون األكاديمــي والتواصــل العلمــي بيــن
الطرفيــن .للمزيــد

نرش يف :مارس

2017 ,09

نظمــت جامعــة الفــاح يــوم أمــس محاضــرة بعنــوان "بيــن
مرحلــة الماجســتير والدكتــوراه ،مســيرة نجــاح" قدمهــا
الشــيخ الدكتــور فيصــل المعــا  -رعــاه اهلل  -بحضــور نائــب
رئيــس الجامعــة للشــؤون األكاديميــة الدكتــور ســمير
البرغوثــي ،وأعضــاء الهيئــة التدريســية واإلداريــة والطــاب.
للمزيــد
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وفد طالبي في زيارة تعليمية لشركة "هواوي"

نرش يف :مارس

2017 ,09

ضمــن إطــار المشــاركة المجتمعيــة نظــم قســم المتطلبــات
العامــة فــي جامعــة الفــاح يــوم امــس لطــاب مســاق
التفكيــر االبداعــي زيــارة تعليميــة لشــركة "هــواوي" احــدى
أكبــر الشــركات التــي تعمــل فــي مجــال االتصــاالت وابتــكار
الحلــول الذكيــة باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة .للمزيــد

جامعه الفالح تشارك في ورشة عمل بعنوان
"تعزيز المواطنة الخليجية"

نرش يف :مارس

2017 ,29

شــارك وفــد مــن جامعــة الفــاح ورشــة عمــل تحــت عنــوان "
تعزيــز المواطنــة الخليجيــة" نظمتهــا وزارة التربيــة والتعليــم
 شــؤون التعليــم العالــي بالتعــاون مــع األمانــة العامــةلمجلــس التعــاون لــدول الخليــج علــى مــدار اليوميــن
الماضييــن .للمزيــد

بحث علمي لطلبة جامعة الفالح حول السالمة
المرورية

نرش يف :مارس

2017 ,26

ضمــن إطــار مشــاركة كليــة القانــون فــي جامعــة الفــاح
فعاليــات نشــر التوعيــة بالســامة المروريــة بالتعــاون مــع
القيــادة العامــة لشــرطة دبــي  -اإلدارة العامــة للمــرور،
والمعهــد المــروري ،قــام وفــد مــن أعضــاء الهيئــة
التدريســية والطــاب بزيــارة اإلدارة العامــة للمــرور بهــدف
تســلم ومناقشــة البحــث العلمــي الــذي أنجــزه طلبــة
القانــون بالجامعــة بعنــوان "الســامة المروريــة لألطفــال
وكبــار الســن" .للمزيــد

وفد طالبي من جامعة الفالح يزور مصنع
معالجة مخلفات مصائد الشحوم ""Envirol

نرش يف :مارس

2017 ,01

بهــدف تعزيــز أطــر التعــاون والتفاعــل المجتمعــي ،وفتــح
قنــوات اإلفــادة لطالبهــا على الصعــد العلميــة ،والتعليمية،
والمجتمعيــة ،والثقافيــة ،نظــم قســم المتطلبــات العامــة
فــي جامعــة الفــاح زيــارة لمصنــع معالجــة مخلفــات
مصائــد الشــحوم ،ضمــن أنشــطة القســم لطــاب مــادة
اإلنســان والبيئــة .للمزيــد
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