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اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة الفالح
اإليطالية ) (Salentoوجامعة سالينتو

نرش يف :أبريل 2016 ,27

اختتام ورشة العمل البحثية األولى تحت عنوان
"Business Data Analysis: A Crossroad
"Between Research and Education

نرش يف :أبريل 2016 ,28

وقعــت جامعــة الفــاح ظهــر اليــوم االربعــاء اتفاقيــة للبحث
العلمــي مــع جامعــة ســالينتو اإليطاليــة ،بهــدف دعــم
مجــاالت التعليــم كافــة وتبــادل للخبــرات والمعلومــات
والبحــث العلمــي إضافــة إلــى عقــد المؤتمــرات وورش
العمــل المتخصصــة . .للمزيــد

اختتمــت جامعــة الفــاح اليــوم الخميــس  28أبريــل ،2016
ورشــة العمــل البحثيــة األولــى التــي نظمتهــا بالتعــاون
مــع جامعــة ســالينتو اإليطاليــة تحــت عنــوان Business
Data Analysis: A Crossroad Between Research and
 ."Educationبهــدف دعــم مجــاالت التعليــم كافــة مــن
خــال البحــث العلمــي ،إضافــة إلــى تفعيــل التعــاون البحثــي
بيــن الجامعتيــن ..للمزيــد

جامعة الفالح تنظم أسبوع ًا للقراءة
باللغة العربية

وفد طالبي من كلية القانون يزور محاكم دبي

نرش يف :أبريل 2016 ,17

انطلــق فــي جامعــة الفــاح اليــوم األحــد 2016/4/17
"أســبوع الفــاح للقــراءة باللغــة العربيــة" خطــوة في ســبيل
تفعيــل المشــروع الوطنــي للقــراءة الــذي أطلقــه صاحــب
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة،
حفظــه اهلل ،بجعــل عــام  2016عامــ ًا للقــراءة .للمزيــد

نرش يف :أبريل 2016 ,18

نظمــت كليــة القانــون فــي جامعــة الفــاح زيــارة لطــاب
الكليــة إلــى محاكــم دبــي ،بهــدف إطــاع الطــاب علــى
طبيعــة عمــل المحكمــة مــع مختلــف القضايــا اليوميــة
علــى أرض الواقــع ،باعتبــار هــذا جــزء ًا مــن الجانــب العملــي
الــذي تنتهجــه الجامعــة فــي خــال مرحلــة الطالــب
التعليميــة .للمزيــد
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وفد من جامعة الفالح يزور معرض أبوظبي
للكتاب في دورته 26

جامعة الفالح تستضيف جمعية اإلمارات
للمحامين والقانونيين إللقاء محاضرة

نرش يف :أبريل 2016 ,29

نرش يف :أبريل 2016 ,25

تماشــي َا مــع خطــة كليــة
ا ال تصــا ل ا لجما هيــر ي
وجامعــة الفــاح فــي
إحــداث التواصــل الفعــال
مــع األنشــطة المجتمعيــة
و إ بــر ا ز ا ســم ا لجا معــة
علــى الســاحة المحليــة
بالصــورة المشــ ِّرفة دائمــ ًا

اســتضافت جامعــة الفــاح
يــوم أمس جمعية اإلمــارات
للمحاميــن والقانونييــن،
إللقــاء محاضــرة تســتهدف
طــاب كليــة القانــون فــي
الجامعة من أجل تعريفهم
بالجمعيــة ودورهــا فــي
نشــر الوعــي القانونــي

زار وفــد مــن جامعــة الفــاح برئاســة األســتاذ الدكتــور
نصــر عبــاس المحاضــر بكليــة االتصــال الجماهيــري فــي
الجامعــة ،واألســتاذ عمــاد حمــدي مســؤول المكتبــة
فــي جامعــة الفــاح ،وعــدد ًا مــن طــاب كليــة االتصــال
الجماهيــري ،معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب 2016
بدورتــه السادســة والعشــرين .للمزيــد

مــن خــال إصــدار البحــوث ،والدراســات ،والكتــب القانونيــة،
إضافــة إلــى الــدورات التدريبيــة التــي تقدمهــا للخريجيــن
الجــدد مــن المحاميــن .للمزيــد

جامعة الفالح تعقد محاضرة بعنوان
"اإلعالم وتحديات العصر"

جامعة الفالح تستقبل وفد ًا من جامعة
ريجنت في لندن

نرش يف :أبريل 2016 ,13

عقــدت جامعــة الفــاح ،يــوم أمــس وبحضــور أعضــاء الهيئــة
األكاديميــة ،وعــدد ًا مــن الطــاب محاضــرة بعنــوان" اإلعــام
وتحديــات العصــر" ألقاهــا الدكتــور محمــود عليــاء ،مديــر
مكتــب جريــدة "الفجــر" بدبــي واإلمــارات الشــمالية .للمزيــد

نرش يف :أبريل 2016 ,12

اســتقبل نائــب رئيــس جامعــة الفــاح للشــؤون األكاديميــة
الدكتــور ســمير البرغوثــي ،يــوم أمــس االثنيــن الدكتــور
إليــاس بوكرامــي مديــر برنامــج ماجســتير إدارة األعمــال -
النفــط والغــاز فــي جامعــة ريجنــت ،لنــدن  ،والســيد كريــس
ميلــن مســؤول اســتقطاب الطلبــة الدولييــن ،وذلــك لبحــث
ســبل التعــاون المشــترك بيــن الطرفيــن .للمزيــد
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