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Assembling the Largest Natural Flower Carpet in The World
جامعة الفالح تشارك في أكبر سجادة زهور طبيعية في العالم

In cooperation with the Ministry of Health and Prevention, Al
Falah University organized a Breast Cancer Awareness Day
with faculty members, administrative staff and students in
attendance.
The awareness seminar dealt with the importance of early
screening for women, monthly self-examination as well as
raising awareness on how food and a healthy lifestyle could
help in preventing breast cancer. The psychological effects of
the disease on patients and their families were also discussed
Read more...

Upcoming Events
األحداث القادمة

Posted on: 25 NOV , 2019

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح
وضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح واألخوة اإلنسانية
 متطوع من الشباب5000  وبمشاركة أكثر من2019 للعام
 جنسية مقيمة150 وطالب المدارس والجامعات من أكثر من
 وبالتعاون مع،على أرض دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة التسامح شاركت جامعة الفالح في مبادرة اكبر سجادة
زهور طبيعية في العالم تدخل بها موسوعة جينس لألرقام
القياسية
2019  نوفمبر25 :نشر في

... اقرأ أكثر
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اليــوم الدولــي للمتطوعيــن

07

Arab Family Day
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ديسمبر
Al Falah University Discusses Ways to Cooperate withe FoundationHBR
جامعة الفالح تبحث سبل التعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم
لألداء التعليمي المتميز
The Deanship of Student Affairs at Al Falah University organized
a visit for students to the Louvre Museum in Abu Dhabi which
embodies a unique cultural monument that reflects the spirit
of openness and communication between different cultures.
During the visit, students were exposed to artistic works of
historical, cultural and social importance and enjoyed the
magnificent views of the Louvre, especially the museum’s
giant dome as an architectural masterpiece of the first

Read more...

Posted on: 10 NOV , 2019

بحث الدكتور نورالدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة مع المدير
التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز
 سبل التعاون بين المؤسسة وجامعة الفالح، سعادة سليمان األنصاري،
في مجاالت البحث العلمي وتدريب الطلبة باإلضافة إلى ورش العمل
.المشتركة بشكل يساهم ببناء مجتمع معرفي متقدم
حضر اللقاء باإلضافة إلى الدكتور نورالدين عطاطرة رئيس الجامعة األستاذ
الدكتور عبدالحفيظ بلعربي
2019  نوفمبر10 :نشر في

... اقرأ أكثر
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يــوم األســرة العربيــة

Human Rights Day
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Final Exams

DEC
ديسمبر

االمتحانــات النهائيــة
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Winter Break
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عطلــة الشــتاء
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Minister of Tolerance honors Al Falah University for its active

Upcoming Events
األحداث القادمة

participation in the Year of Tolerance
وزير التسامح يكرم جامعة الفالح على مشاركتها الفاعلة في عام التسامح
During the closing ceremony of the National Festival for
Tolerance and Human Fraternity, organized by the Ministry
of Tolerance under the slogan «On Zayed’s Approach,» His
Excellency Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Minister
of Tolerance, honored Al Falah University for its initiatives and
active participation in promoting a culture of tolerance with
the attendance of H.E. Afra Al Sabri, Director General of the
Minister of Tolerance’s Office.
Posted on: 18 NOV , 2019
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على هامش االحتفال بختام المهرجان الوطني للتسامح واألخوة
االنسانية الذي تنظمه وزارة التسامح تحت شعار "على نهج زايد" معالي
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح كرم جامعة الفالح على
مبادراتها ومشاركتها الفاعلة في تعزيز ثقافة التسامح والتعارف واثراء
الحوار بين الجميع وذلك خالل الحفل في حديقة أم اإلمارات بأبوظبي
 -وذلك بحضور سعادة عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح

Arab Family Day
يــوم األســرة العربيــة

Human Rights Day

07

وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ،وكبار المسؤولين وممثلي
جميع الشركاء من الوزارت والهيئات والمؤسسات المحلية والخاصة
اقرأ أكثر ...

نشر في 18 :نوفمبر 2019
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االمتحانــات النهائيــة
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Winter Break
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Announcement of Student Council Elections’ Results
انتخاب مجلس الطلبة في جامعة الفالح
The Deanship of Student Affairs at Al Falah University
’organized the announcement of Student Council Elections
results for the Academic Year 15 .2020-2019 Council members
were elected by the student body through online voting.

Posted on: 10 NOV , 2019

Read more...

نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الفالح بحضور رئيس الجامعة

عطلــة الشــتاء

DEC
ديسمبر

االستاذ الدكتور عبدالحفيظ بلعربي ،حفل اعالن نتائج انتخابات مجلس
الطلبة للعام األكاديمي  ،2020 – 2019حيث تم التصويت الكترونيا عبر
الموقع اإللكتروني خالل االسبوع الماضي شارك فيها  %60من الطلبة
لتشكيل مجلس طالبي ممثل عن كل كلية من كليات الجامعة.
حيث تم اخيار  15عضوا في المجلس ،انتخب ثلث المجلس من قبل الطلبة
عبر الموقع اإللكتروني ،وثلثي المجلس تم اختيارهم من قبل اللجنة
المسؤولة والتي تكونت من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة
اقرأ أكثر ...

نشر في 10 :نوفمبر 2019

