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)AFU Concludes the 2nd International Conference (TASK2018
 TASK2018جامعة الفالح تختتم أعمال المؤتمر الدولي الثاني

Upcoming Events

Al Falah University concluded its 2nd International Conference
“TASK 2018” at Rose Ryhanaa Hotel by Rotana, Dubai, UAE.
The conference organized by the University is titled “Towards
Advanced Scientific Knowledge”.

األحداث القادمة
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Read more...

اختتمــت جامعــة الفــاح بفنــدق روز ريحانــا مــن روتانــا فــي
دبــي أعمــال المؤتمــر الدولــي الثانــي " "2018 TASKوالــذي
تنظمــه الجامعــة بعنــوان "نحــو معرفــة علميــة متقدمــة فــي
إدارة االعمال".حيــث شــارك فــي المؤتمــر أكثــر مــن  100باحــث
ومتحــدث قدمــوا مــن جامعــات مــن دول خليجيــة وعربيــة
وأجنبيــة ،ناقشــوا فــي خــال ثالثــة ايــام  77ورقــة بحــث علمــي
فــي ثــاث محــاور أساســية شــملت ادارة األعمــال ،والتقاطــع بيــن
األعمــال واإلعــام ،والتقاطــع بيــن األعمــال والقانــون.
اقرأ أكثر ...

نشر في :مايو 2018 ,03

AFU Celebrates Zayed Centennial
ال ومعرض ًا بمناسبة مئوية زايد
جامعة الفالح تنظم حف ً
Al Falah University continued its series of activities for the
«Year of Zayed». Yesterday 9th May 2018, an exhibition was
launched to celebrate the life of Sheikh Zayed with pictures
and video clips depicting the important events in the life of
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may Allah have
mercy on him.

Posted on: 10 Mar 2018

Read more...

واصلت جامعة الفالح سلسلة فعالياتها وأنشطتها الخاصة بـ
" عام زايد " حيث أطلقت يوم أمس حفال ومعرض ًا خاص ًا تحت
عنوان "الشيخ زايد أمة في رجل" حيث يضم المعرض الذي
يقام في مقر الجامعة صور ومقاطع فيديو وأعمال فنية
ألهم االحداث التي شهدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان -رحمه اهلل-

اقرأ أكثر ...

نشر في :مايو 2018 ,10
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AFU Wins Third Place in Sheikh Mansoor Bin Mohammed Short Film Award
جامعة الفالح تفوز بالمركز الثالث في جائزة الشيخ منصور بن محمد لألفالم

Student Nuha Mohammad Saeed from the College of Mass
Communication at Al Falah University won in the recently
concluded Sheikh Mansoor Bin Mohammed Short Film Award.
Under the supervision of Assistant Professor Dr. Robin Kabha,
Ms. Saeed’s film “Because I am Human” placed third in the
Volunteer Culture category.
Read more...
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حصــل طــاب كليــة االتصــال الجماهيــري فــي جامعــة الفــاح
علــى المركــز الثالــث علــى مســتوى دولــة االمــارات فــي جائــزة
الشــيخ منصــور بــن محمــد لألفــام القصيــرة فــي دورتهــا الثالثــه،
و كانــت الجامعــة قــد شــاركت بفيلــم " ألنــى انســان" للطالبــة
نهــى محمــد ســعيد مــن كليــة االتصــال الجماهيــري تحــت
اشــراف الدكتــور روبــن كبهــا عضــو هيئــة التدريــس بالكليــة.
اقرأ أكثر ...
نشر في :مايو 2018 ,08

General Assembly of Women in Aviation

جامعة الفالح تشارك في أعمال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة نساء في الطيران

In conjunction with UAE Innovation Month, Al Falah University
participated in the Arab Innovation Festival 2018 held under
the patronage of His Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, Chairman of the Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation, the event’s
organizer.
Posted on: 10 May, 2018

Read more...

شــاركت جامعــة الفــاح فــي أعمــال الجمعيــة العامــة الثالثــة
لمنظمــة نســاء فــي الطيــران التــي تقــام تحــت رعايــة ســمو
الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم رئيــس هيئــة دبــي للطيــران
الرئيــس األعلــى لمجموعــة طيــران اإلمــارات بمشــاركة أكثــر مــن
 20متحدثــا مــن خبــراء الصناعــة فيمــا يحضــره أكثــر مــن 350
مشــاركا.
اقرأ أكثر ...

نشر في :مايو 2018 ,10

