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في يوم العلم جامعة الفالح تجدد الوالء
واالنتماء للقيادة والوطن

نرش يف :نوفمرب 2016 ,03

وفــد مــن جامعــة الفالح يزور معرض الشــارقة
الدولــي للكتــاب في دورته 35

نرش يف :نوفمرب 2016 ,08

اســتجابةً لدعــوة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
دبــي -رعــاه اهلل -لالحتفــاء بيــوم العلــم الــذي يوافــق
الثالــث مــن شــهر نوفمبــر ،قامــت وحــدة شــؤون الطلبــة
فــي جامعــة الفــاح بدعــوة أعضــاء الهيئــة التدريســية
واإلداريــة والطــاب جميعهــم لالحتفــال بهــذه المناســبة .
للمزيــد

قــام وفــد مــن جامعــة الفــاح اليــوم الثالثــاء  8نوفمبــر
 ،2016بزيــارة معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب فــي دورتــه
 ،35والــذي يقــام ســنويا منــذ عــام  1982تحــت رعايــة صاحــب
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي،
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة .للمزيــد

محاضرة حول ممارسات إدارة الموارد البشرية
وتحدياتها

جا معــة ا لفــا ح  :محا ضــر ة حــو ل قا نــو ن ا أل حــو ا ل
ا لشــخصية بيــن ا لو ا قــع ا لعملــي و ا لنظــر ي

نرش يف :نوفمرب 2016 ,06

نظمــت جامعــة الفــاح بالتنســيق مــع الدكتــور إســام
البورينــي مــن كليــة إدارة األعمــال بالجامعــة ،محاضــرة
حــول ممارســات إدارة المــوارد البشــرية وتحدياتهــا علــى
مســتوى الشــرق األوســط ،ألقاهــا األســتاذ صالــح الحمــادي
المديــر االقليمــي للثــروات البشــرية فــي مجموعــة ماجــد
الفطيــم .للمزيــد

نرش يف :نوفمرب 2016 ,15

نظمــت كليــة القانــون فــي جامعــة الفــاح بالتعــاون مــع
كليــة االتصــال الجماهيــري محاضــرة بعنــوان "قانــون األحوال
الشــخصية بيــن الواقــع العملــي والنظــري" ألقاهــا ســعادة
القاضــي الدكتــور جاســم الحوســني ،قاضــي اســتئناف أول
فــي محاكــم دبــي .للمزيــد
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جامعة الفالح تبحث سبل التعاون مع اإلدارة
العامة لشرطة دبي

نرش يف :نوفمرب 2016 ,20

قــام وفــد مــن جامعــة الفــاح برئاســة الدكتــور ســمير
البرغوثــي نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون األكاديميــة اليوم
األحــد ،بزيــارة مقــر القيــادة العامــة لشــرطة دبــي لبحــث
أوجــه التعــاون بيــن الطرفيــن وتعزيــز الشــراكة فــي مجــاالت
البحــث العلمــي .للمزيــد

جامعة الفالح تشــهد المؤتمر اإلقليمي الســادس
لمكافحــة الجرائم الماســة بالملكية الفكرية

نرش يف :نوفمرب 2016 ,15

شــاركت كليــة القانــون فــي جامعــة الفــاح بالمؤتمــر
اإلقليمــي الســادس لمكافحــة الجرائــم الماســة بالملكيــة
الفكريــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا،
المنعقــد فــي دبــي  16 – 15نوفمبــر  ،2016بفنــدق
االنتركونتننتــال وبتنظيــم مــن جمعيــة اإلمــارات للملكيــة
الفكريــة ومنظمــة اإلنتربــول دبــي ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة .للمزيــد

بالتعــاون مــع وحدة شــؤون الطلبــة جامعة
الفــاح تشــارك بحملــة نظفــوا العالم 2016

نرش يف :نوفمرب 2016 ,20

شــاركت جامعــة الفــاح فــي فعاليــات حملــة نظفــوا
العالــم  ،2016التــي نظمتهــا بلديــة دبــي تحــت مظلــة هيئــة
األمــم المتحــدة للبيئــة ( ،)UNEPبهــدف تحفيــز جميــع
أفــراد المجتمــع للمحافظــة علــى نظافــة البيئــة المحليــة
وحمايتهــا .للمزيــد

محاضــرة ألعضــاء الهيئــة التدريســية
حــول إدارة المعرفــة

نرش يف :نوفمرب 2016 ,06

ضمــن إطــار التفاعــل مــع المجتمــع نظمــت كليــة إدارة
األعمــال فــي جامعــة الفــاح اليــوم األحــد  6نوفمبــر
 ،2016محاضــرة ألعضــاء الهيئــة التدريســية واإلداريــة تحــت
عنــوان "مهــارات القيــادة وإدارة المعرفــة" ألقاهــا الدكتــور
جــون جيــرارد ،بروفيســور رائــد فــي إدارة المعرفــة مــن
جامعــة واليــة جورجيــا المتوســطة فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة  ،والمشــارك فــي برنامــج  Fulbrightللمنــح
الدراســية .للمزيــد
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