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International Government Communication Forum

Upcoming Events

جامعة الفالح تشارك في المنتدى الدولي لالتصال الحكومي

األحداث القادمة

In the presence of His Highness Sheikh Dr. Sultan Bin
Mohammad Al Qasimi, UAE Supreme Council Member
and Ruler of Sharjah, a delegation from Al Falah University
headed by Chancellor Dr. Noor Aldeen Atatreh participated
in the eighth session of the International Government
Communication
Forum.

Read more...

Posted on: 21 Mar 2019

بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
-القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة –رعاه اهلل
شاركت جامعة الفالح من خالل وفد برئاسة المدير المفوض
الدكتور نورالدين عطاطرة في فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى
الدولي لالتصال الحكومي أحد مبادرات المكتب اإلعالمي
 تطوير،لحكومة الشارقة الذي يقام تحت شعار تغيير سلوك
إنسان
2019  مارس21 :نشر في

... اقرأ أكثر

Al Falah University Visits Government of Dubai›s Department of Finance
جامعة الفالح تبحث سبل التعاون مع الدائرة المالية لحكومة دبي
A delegation from Al Falah University headed by Dr. Noor
Aldeen Atatreh, AFU’s Chancellor, visited the Government
of Dubai›s Department of Finance to meet with His
Excellency Abdulrahman Saleh Al Saleh, Director General
of the Government of Dubai›s Department of Finance. The
visit aimed to discuss a possible partnership in the fields of
education, community engagement, and scientific research.

Read more...

Posted on: 14 Mar 2019

قام وفد من جامعة الفالح برئاسة المدير المفوض الدكتور
 بزيارة دائرة المالية لحكومة دبي لبحث أوجه،نورالدين عطاطرة
التعاون بين الطرفين وتعزيز الشراكة في المجاالت التعليمية
 حيث كان في استقبال الوفد،والمجتمعية والبحث العلمي
.مدير عام دائرة المالية معالي عبدالرحمن صالح آل صالح

2019  مارس14 :نشر في

... اقرأ أكثر
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Al Falah University Enhances Cooperation with Standard Chartered Bank
جامعة الفالح تعزز من سبل التعاون مع بنك ستاندرد تشارترد
A delegation from Al Falah University, headed by the
Chancellor, Dr. Noor Aldeen Atatreh, visited Standard
Chartered Bank to strengthen cooperation between AFU and
the bank in terms of educational and societal aspect. Ms.
Rola Abu Menna, Executive Director, welcomed Dr. Atatreh
and Prof. Abdelhafid Belarbi, AFU President.
Posted on: 28 Mar 2019
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قام وفد من جامعة الفالح برئاسة المدير المفوض الدكتور
نورالدين عطاطرة ،بزيارة بنك ستاندرد تشارترد لتعزيز سبل
التعاون بين الطرفين وتعزيز الشراكة في المجاالت التعليمية
والمجتمعية ،حيث كان في استقبال الوفد المدير التنفيذي
للبنك األستاذة روال أبو منة

اقرأ أكثر ...

نشر في 28 :مارس 2019

Al Falah University and IULM University of Milan Discuss
Ways of Joint Cooperation
جامعة الفالح وجامعة  IULMاإليطالية يبحثان سبل التعاون المشترك
Al Falah University hosted a delegation from the IULM
University of Milan, the largest university in Milan to discuss
ways of cooperation.

Posted on: 31 Mar 2019

Read more...

اســتضافت جامعــة الفــاح وفــد مــن جامعــة  IULMاإليطاليــة
أكبــر الجامعــات فــي مدينــة ميالنــو تدريــس اإلعــام ،وذلــك
لبحــث ســبل التعــاون بــن الجامعتيــن واالطــاع علــى تجربــة
كليــة االتصــال الجماهيــري فــي جامعــة الفــاح وبرامــج االعــام
الجديــد والعالقــات العامــة.

اقرأ أكثر ...

نشر في 31 :مارس 2019

