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101 Ideas Award for the “101 Ideas: This is how we celebrate
the Year of Zayed”
كلية االتصال الجماهيري تحصد جائزة عام زايد ضمن مبادرة مئة فكرة وفكرة

Upcoming Events
األحداث القادمة

Prof. Abdelhafid Belarbi, President of Al Falah University and
Prof. Sameer Barghouthi, Vice President for Academic Affairs
congratulated the College of Mass Communication on their
outstanding achievement. Under the patronage of Sheikh
Khalifa Bin Mohammed Bin Khalid Al Nahyan, the event was
held in Paris-Sorbonne University Abu Dhabi with the theme
«101 Ideas

Read more...

Posted on: 12 Feb 2019

هنأ األستاذ الدكتور عبد الحفيظ بلعربي رئيس جامعة الفالح
واألستاذ الدكتور سمير البرغوثي نائب الرئيس للشؤون
 كلية االتصال الجماهيري على إنجازهم اإلبداعي،األكاديمية
 وذلك بحصولهم على جائزة مئة فكرة وفكرة التي،المميز
نظمت تحت رعاية الشيخ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان
 بجامعة السوربون في أبوظبي تحت شعار "هكذا،آل نهيان
"نحتفل بعام زايد
2019  فبراير12 :نشر في

... اقرأ أكثر

The Meeting of the Advisory Council of the College of Mass Communication
اجتماع المجلس االستشاري لكلية االتصال الجماهيري في الجامعة
The Advisory Council of the College of Mass Communication
at Al-Falah University held a meeting in the presence of Prof.
Dr. Abdelhafid Belarbi, the president of the university, along
with Dr. Sameer Elbarghouthi, the vice president for academic
affairs, and Dr. Hassan Mustafa, the dean of the College of
Mass Communication and number of faculty members

Read more...

Posted on: 28 Feb 2019

عقد المجلس االستشاري لكلية االتصال الجماهيري في
جامعة الفالح اجتماعه بحضور األستاذ الدكتور عبدالحفيظ
 نائب،بلعربي رئيس الجامعة واالستاذ الدكتور سمير البرغوثي
 والدكتور حسن مصطفى،رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية
عميد كلية االتصال الجماهيري وعدد من اعضاء الهيئة
.التدريسية
2019  فبراير28 :نشر في

... اقرأ أكثر
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Health Forum for Women

الملتقــى الصحــي الســابع للمــرأة
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A Visit to Dubai Sustainable City
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زيــارة إلــى مدينــة دبــي لالســتدامة
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MAR
مارس

اليــوم الدولــي للمــرأة
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Awareness Session «Why Study MBA?»
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لقــاء توعــوي للتعــرف علــى متطلبــات التقــدم
لبرنامــج الماجســتير
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12 Innovation Arabia

Upcoming Events
األحداث القادمة

جامعة الفالح تشارك في مؤتمر ومعرض إبداعات عربية
As part of the innovation month, a delegation from Al Falah
University participated in the 12th edition of the Innovation
Arabia under the patronage of H.H. Sheikh Hamdan bin
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai
held at the Dubai International Convention and Exhibition
Center
Posted on: 27 Feb 2019
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Read more...

في اطار فعاليات شهر االبتكار شاركت وفد من جامعة
الفالح في فعاليات الدورة الثانية عشرة من مؤتمر ومعرض
إبداعات عربية الـ  12الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في
مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بحضور العديد من
الخبراء والعاملين والفاعلين في مجال االبتكار واإلبداع ضمن
القطاعات المختلفة.
اقرأ أكثر ...

نشر في 27 :فبراير 2019

Intellectual Property Workshop
ورشة عمل لطالب جامعة الفالح للتوعية بمفهوم الملكية الفكرية
A student delegation from Al Falah University participated in
a workshop organized by Dubai Customs to raise awareness
regarding intellectual property. The students learned the
concept of ensuring consumer rights against fraud.

Posted on: 06 Feb 2019

Read more...

شــارك وفــد طالبــي مــن جامعــة الفــاح فــي ورشــة عمــل
نظمتهــا جمــارك دبــي بهــدف نشــر مفهــوم الملكيــة الفكريــة
بيــن أطيــاف المجتمــع اإلماراتــي
حيــث تعــرف الطــاب فــي خــال اللقــاء مفهــوم العالمــة
التجاريــة دورهــا فــي ضمــان حقــوق المســتهلكين مــن أســاليب
الغــش واالحتيــال حــول مواصفــات الصناعــات أو البضائــع
اقرأ أكثر ...

نشر في 06 :فبراير 2019

