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Dr. Noor Atatreh Heads Delegation to Department of Tourism and
Commerce Marketing
جامعة الفالح تبحث سبل التعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي
A delegation from Al Falah University headed by Dr. Noor
Aldeen Atatreh, has visited the Department of Tourism
and Commerce Marketing in Dubai to discuss methods of
cooperation between the two organizations in the fields of
education, community engagement and scientific research.
His Excellency Helal Saeed Almarri, Director General of
Dubai’s Department of Tourism and Commerce Marketing,
has received AFU’s Chancellor Dr. Atatreh and President, Prof.
Abdelhafid Belarbi on the 15th of April, 2019.
Read more...
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،قام وفد من جامعة الفالح برئاسة الدكتور نورالدين عطاطرة
بزيارة دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي لبحث أوجه
التعاون بين الطرفين وتعزيز الشراكة في المجاالت التعليمية
 من خالل تفعيل المبادرات،والمجتمعية والبحث العلمي
اإلبداعية المبتكرة وتدريب وتنمية الثقافة السياحية لدى
 حيث كان في استقبال الوفد مدير عام دائرة السياحة،الطالب
.والتسويق التجاري سعادة هالل سعيد المري
... اقرأ أكثر

2019  ابريل15 :نشر في
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Al Falah University Wins First Place in the Intellectual Property Award
جامعة الفالح تحصد المركز األول في جائزة الملكية الفكرية
Al Falah University won first place in the Intellectual Property
Award during the Dubai Customs annual celebration on the
World Intellectual Property Day. H.E. Lt. Gen. Dhahi Khalfan
Tamim, Deputy Chairman of Police and General Security of
Dubai, H.E. Ahmed Mahboob Musabih, Director-General of
Dubai Customs and representatives of government agencies
attended the ceremony

Read more...
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فازت جامعة الفالح بالمركز األول على مستوى جامعات
الدولة في جائزة الملكية الفكرية وذلك خالل االحتفال
السنوي لجمارك دبي باليوم العالمي للملكية الفكرية في
 الملكية الفكرية والرياضة:دبي تحت شعار للذهب نسعى
وذلك بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس
 وسعادة أحمد محبوب مصبح،الشرطة واألمن العام في دبي
مدير عام جمارك دبي وممثلي الجهات الحكومية وأصحاب
. ،العالمات التجارية
2019  ابريل28 :نشر في
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”AFU 1st Media Forum “Strength and Trends of Social Media
الملتقى اإلعالمي األول تحت عنوان قوة اإلعالم االجتماعي واتجاهاته
The Media Office at Al Falah University collaborated with
the College of Mass Communication and the Deanship of
Student Affairs to organize AFU’s 1st media forum regarding
the “Strength and Trends of Social Media”.
Distinguished social media influencers attended the forum.
Ms. Diala Ali and Ms. Mitha Ibrahim from Sama Dubai and Mr.
Abdullah Bin Dafna from Emarat TV graced the event and
imparted their experience and authority regarding the topic
Posted on: Apr 2019 ,21
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نظم المكتب اإلعالمي في جامعة الفالح بالتعاون مع كلية
االتصال الجماهيري وعمادة شؤون الطلبة المنتدى اإلعالمي
األول تحت عنون قوة اإلعالم االجتماعي واتجاهاته.
شارك بالملتقى مجموعة من أهم اإلعالميين على منصات
وسائل التواصل االجتماعي في دولة اإلمارات ضم كل من
اإلعالمية دياال علي من قناة سما دبي ،واإلعالمية ميثاء
ابراهيم من قناة سما دبي ،واإلعالمي عبداهلل بن دفنا من
قناة اإلمارات.
اقرأ أكثر ...
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Al Falah University in Dubai Hosts the 1st Business Exhibition With the
Presence of Several Governmental and Private Institutions
يوم مفتوح لألعمال في جامعة الفالح
Al Falah University’s College of Business Administration has
organized a “Business Exhibition” for faculty and students
with the participation of several governmental and private
institutions and companies on the 14th of April, 2019

Posted on: Apr 2019 ,15

Read more...

نظمــت كليــة إدارة األعمــال فــي جامعــة الفــاح يــوم األعمــال
المفتــوح فــي مبنــى حــرم الجامعــة بمشــاركة عــدد مــن
المؤسســات والشــركات الحكوميــة والخاصــة ضمــت هيئــة
األوراق الماليــة والســلع ،بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ،طيــران
الملكيــة األردنيــة ،جمعيــة حمايــة المســتهلك ،واســبير للســياحة،
ومؤسســة توجيــه ،باإلضافــة لمؤسســة " "EXCELLEIAلخدمــات
التعليــم،
اقرأ أكثر ...

نشر في 15 :ابريل 2019

