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A Virtual Awareness Session on COVID19- Transmission and Vaccination
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)Deadline to withdraw without failure (w

وتأثير التطعيم للحد من ذلك
Within the framework of Al Falah University›s keenness to
maintain a safe learning environment, Student Affairs at the
University, in cooperation with the Ministry of Health and
Prevention, organized a virtual awareness session entitled
“Hand in Hand, We Recover”, presented by Dr. Rola Al-Zuhairi.
AFU students, faculty and administrative staff attended the
session via the Microsoft Team program.
Dr. Rola Al-Zuhairi discussed ways to prevent COVID19transmission and delivered information on the new mutations
of the virus that can increase the speed of the virus’s
spreading.
Read more...
Posted on: 14 FEB , 2021
فــي إطــار حــرص جامعــة الفــاح فــي المحافظــة علــى بيئــة تعليميــة
آمنــة ،نظمــت شــؤون الطلبــة فــي الجامعــة بالتعــاون مــع وزارة الصحــة
ووقايــة المجتمــع /إدارة الطــب الوقائــي لقــاء توعــوي بعنــوان "يــد ًا بيــد،
نتعافــى" قدمتهــا الدكتــورة روال الزهيــري بحضــور مجموعــة مــن الطلبــة
وأعضــاء الهيئــة التدريســية واإلداريــة.
وتناولــت الدكتــورة روال الزهيــري مجموعــة مــن التعريفــات الخاصــة بمــرض
كوفيــد –  ،19وطــرق الوقايــة منهــا حاصــة بعــد ظهــور تحــوالت جديــدة
علــى الفيــروس وســرعة انتشــاره.
اقرأ أكثر ...

نشر في 14 :فبراير 2021
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اإلمتحانــات النهائيــة

يد ًا بيد  ،نتعافى  :لقاء توعوي افتراضي حول سرعة انتقال كوفيد 19-المستجد

April
ابريل

2021-2020 AFU Orientation Day AY

جامعة الفالح تحتفي بالطلبة الجدد الفصل الدراسي الثاني 2021 - 2020
Al Falah University’s Student Affairs via Microsoft Teams
organized a virtual orientation day for new students joining the
second semester of the Academic Year 2021-2020. Attended
by the University President, Prof. Adi Arida, Vice President for
Academic Affairs, Prof. Amjad Al Nasser, College deans and
academic and administrative staff members.

Posted on: 07 FEB , 2021

Read more...

نظمــت شــؤون الطلبــة فــي جامعــة الفــاح عبــر "مايكروســوفت تيمــز"
لقــاء افتراضيــ ًا للطلبــة الجــدد المنضميــن للفصــل الدراســي الثانــي مــن
ً

العــام األكاديمــي  ،2021-2020وذلــك بحضــور رئيــس الجامعــة األســتاذ
الدكتــور عــدي عريضــة باإلضافــة إلــى نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون
األكاديميــة األســتاذ الدكتــور أمجــد الناصــر وعمــداء الكليــات وأعضــاء
الهيئــة التدريســية واإلداريــة.

اقرأ أكثر ...

نشر في 07 :فبراير 2021
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Student Council holds its Periodic Meeting for the Second Semester

Upcoming Events
األحــداث المقبلة

مجلس الطلبة يعقد اجتماعه الدوري للفصل الدراسي الثاني
To strengthen the relationship with students and to encourage
more open communication, Student Council organized
a virtual meeting via MS Teams. In the presence of AFU
President, Prof. Adi Arida, Vice President for Academic Affairs
Prof. Amjad Al Nasser, Dean of Student Affairs Dr. Ashraf
Jahmani and the Student Council members, President Hamad
Langawi, Vice President Salem Kaadi and other members,

Read more...

Posted on: 18 FEB , 2021
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انطالقــ ًا مــن حــرص جامعــة الفــاح علــى توثيــق الروابــط بيــن الطلبــة
والجامعــة مــن جانــب ومــع المجتمــع مــن جانــب أخــر ،تــم عقــد اجتمــاع
افتراضــي لمجلــس الطلبــة عبــر برنامــج "مايكروســفت تميــز" بحضــور رئيــس
الجامعــة األســتاذ الدكتــور عــدي عريضــة ،ونائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون
األكاديميــة األســتاذ الدكتــور أمجــد الناصــر ،وعميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور
أشــرف جهيمانــي ،باإلضافــة إلــى رئيــس مجلــس الطلبــة الطالــب حمــد
لنجــاوي ،ونائــب رئيــس مجلــس الطلبــة الطالــب ســالم العديــدي ،وجميــع
أعضــاء مجلــس الطلبــة.
اقرأ أكثر ...

نشر في 28 :فبراير 2021
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ALUMNI ASSOCIATION CLUB’S EXECUTIVE BOARD HELD ITS FIRST MEETING

المجلس التنفيذي لنادي رابطة الخريجين يعقد اجتماعه األول
The Alumni Association Club’s Executive Board held its first
meeting for the Academic Year 2021-2020, in the presence of
the Dean of Student Affairs, Dr. Ashraf Jahmani.
At the beginning of the meeting, Dr. Ashraf thanked the nine
members of the board and stated that the first goal of the
meeting is to determine the vision and mission of the club and
to come up with various community engagement activities.

Read more...

Posted on: 28 FEB , 2021

عقــد المجلــس التنفيــذي لنــادي رابطــة الخريجيــن فــي جامعــة الفــاح،

اإلمتحانــات النهائيــة

April
ابريل

اجتماعــه األول للعــام األكاديمــي  ،2021 – 2020وذلــك بحضــور عميــد
شــؤون الطلبــة الدكتــور أشــرف جهمانــي.
وفــي بدايــة اللقــاء قــدم الدكتــور أشــرف الشــكر ألعضــاء المجلــس
والمكــون مــن تســعة أعضــاء ،وأشــار أن الهــدف األول مــن اللقــاء هــو جمــع
تصــورات تســاهم فــي تطويــر عمــل الرابطــة مــن خــال األنشــطة الراميــة
إلــى توثيــق الصــات بالخريجيــن لدعــم دورهــم فــي خدمــة المجتمــع.
اقرأ أكثر ...

نشر في 28 :فبراير 2021

