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Al Falah University Is Looking into Cooperation with
The Dubai Autism Center

Upcoming Events
األحداث القادمة

جامعة الفالح تبحث سبل التعاون مع مركز دبي للتوحد
In the framework of community engagement and the
University›s keenness on caring for others as the most
important voluntary and humanitarian work, the Chancellor
of Al Falah University, Dr. Noor Aldeen Atatreh visited the
Dubai Autism Center to encourage AFU students in voluntary
and humanitarian work.
Posted on: 22 NOV 2018
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في اطار التفاعل مع مختلف مكونات المجتمع وحرص
الجامعة على االهتمام بأصحاب الهمم ورعايتهم باعتبارها
أهم األعمال التطوعية واالنسانية زار المدير المفوض لجامعة
الفالح الدكتور نورالدين عطاطرة مركز دبي للتوحد بهدف
تفعيل دور الطالب في األعمال التطوعية واالنسانية باعتبارها
جزء ًا ال يتجزأ من الهوية الوطنية وتالحم المجتمع.
اقرأ أكثر ...

نشر في 22 :نوفمبر 2018

Dr. Noor Atatreh: Encourage Students to Exercise
الدكتور نورالدين عطاطرة :يؤكد على ضرورة تفعيل دور الطلبة وتشجيعهم على
ممارسة الرياضة
Dr. Noor Atatreh, Al Falah University Chancellor, welcomed
the Secretary-General of the UAE Higher Education Sports
Federation Dr. Omar Abdul Aziz Al Haai to discuss ways in
encouraging students to have a more active lifestyle in
conjunction with the Dubai Fitness 30 in 30 initiatives of H.H.
Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, Chairman of
the Dubai Executive Council.

Posted on: 08 NOV 2018

Read more...

استقبل الدكتور نورالدين عطاطرة المدير المفوض لجماعة
الفالح األمين العام لالتحاد الرياضي اإلماراتي لمؤسسات
التعليم العالي الدكتور عمر الحاي وذلك لبحث سبل تفعيل
دور الطلبة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة ،وذلك بالتزامن
مع فعاليات الجامعة لتحدي دبي للياقة 30في 30احدى
مبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم ولي عهد
دبي رئيس المجلس التنفيذي.
اقرأ أكثر ...

نشر في 08 :اكتوبر 2018
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Commemoration Day at AFU

Upcoming Events
األحداث القادمة

جامعة الفالح تحيي ذكرى يوم الشهيد
«We are proud of this benevolent country, but today the
country is proud of its children,» as stated by Dr. Abdelhafid
Belarbi, President of Al Al Falah University, adding that the lives
of the martyrs embodied the meanings of sacrifice, courage,
giving, loyalty, and sincere will.

Posted on: 30 NOV 2018
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أحييت أسرة جامعة الفالح ذكرى يوم الشهيد تثمين ًا
لشجاعتهم وبطوالتهم وتضحياتهم التي بذلوا فيها الغالي
والنفيس من اجل رفعة الوطن وعزته.
وبحضور رئيس الجامعة االستاذ الدكتور عبدالحفيظ بلعربي
ونائب رئيس الجامعة الدكتور سمير البرغوثي وعمداء الكليات
وأعضاء الهيئة التدريسية والطالب تم الوقوف دقيقة دعاء
صامت عند الساعة  11:30تبعها مراسم رفع علم الدولة
اقرأ أكثر ...

نشر في 30 :نوفمبر 2018

Awareness on Dangers of Obesity
يوم مفتوح في جامعة الفالح لتوعية الطالب بمخاطر السمنة
The Deanship of Student Affairs at Al Falah University in
cooperation with the Ministry of Health and Prevention
organized a campaign to raise awareness about obesity in
order to have the community informed about the risks of heart
disease, diabetes, high blood pressure and other health risks
commonly attributed to obesity.
Posted on: 18 NOV 2018

Read more...

نظمــت عمــادة شــؤون الطلبــة فــي جامعــة الفــاح بالتعــاون
مــع وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع حملــة للتوعيــة بمكافحــة
الســمنة وذلــك بهــدف رفــع مســتوى الوعــي الصحــي فــي
المجتمــع بمخاطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب والمفاصــل والدوالــي
والســكري وارتفــاع ضغــط الــدم واألخطــار الصحيــة.
اقرأ أكثر ...

نشر في 18 :نوفمبر 2018

