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AFU Participates in the International Day of University Sports
جامعة الفالح تشارك في اليوم العالمي للرياضة الجامعية

Upcoming Events
االحداث القادمة

A delegation from Al Falah University under the chairmanship
of Ms. Ghaida Al Rawashdeh attended the ceremony
organized by the Higher Education Sports Federation in the
United Arab Emirates on the International Day of University
Sports at the Sharjah University.
Read more...

Posted on: 23 Sep 2018

شارك وفد من جامعة الفالح برئاسة االستاذة غيداء الرواشدة
الحفل الذي نظمه االتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي
بدولة اإلمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للرياضة
 بحضور الدكتور عمر عبدالعزيز،الجامعية في جامعة الشارقة
.الحاي األمين العام لالتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي
2018  سبتمبر23 :نشر في

... اقرأ أكثر

INJAZ Emirates Foundation to Venture into a Partnership with Al Falah
University
Prof. Abdelhafid Belarbi, AFU President, welcomed a
delegation from INJAZ Emirates Foundation to discuss provision
of training courses for students to enhance innovation and
creativity and to develop the professional skills required for
the labor market, Prof. Belarbi thanked INJAZ Emirates for their
efforts and their keenness to assist students in developing the
skills necessary for their future career

Read more...

Posted on: 04 Sep 2018

استقبل رئيس جامعة الفالح االستاذ الدكتور عبدالحفيظ
بلعربي وفد من مؤسسة انجاز االمارات لبحث سبل التعاون في
 وذلك بهدف،مجال توفير دورات تدريبة لطالب الجامعة الجدد
تعزيز روح االبتكار واإلبداع لديهم وتنمية المهارات المهنية
،المطلوبة لسوق العمل
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... اقرأ أكثر

1

OCT
اكتوبر

3

International Day of Older Persons

اليــوم الدولــي للمســنين

Scientific Session on Anger Management

OCT
اكتوبر

"لقــاء علمــي حــول موضــوع "إدارة الغضــب

4

World Space Week

OCT
اكتوبر

األســبوع العالمــي للفضــاء

5

World Teacher›s Day

OCT
اكتوبر

اليــوم العالمــي للمعلميــن

10

World Mental Health Day

OCT
اكتوبر

اليــوم العالمــي للصحــة العقليــة

AFU Welcome New Students

Upcoming Events

لقاء ترحيبي بالطلبة الجدد
Al Falah University’s Deanship of Student Affairs organized a
welcome meeting for new students enrolled in the second
semester of the Academic Year 2019-2018. with the presence
of Prof. Abdelhafid Belarbi, AFU Presiden, College Deans, and
faculty members joined

Read more...

Posted on: 13 Sep 2018

نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الفالح لقاء ترحيبي
للطلبة الجدد المنضمين للفصل الدراسي األول من العام
 بحضوررئيس الجامعة األستاذ،2019- 2018 األكاديمي الجديد
الدكتور عبدالحفيظ بلعربي وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة
.التدريسية واإلدارية

2018  سبتمبر13 :نشر في

... اقرأ أكثر

Al Falah University Participate in the International Media and
Communication Technologies Exhibition (IBC) in Netherlands
طالب جامعة الفالح يشاركون في معرض تكنولوجيات االعالم واالتصال الدولي
In an elaborate leap aimed at linking theoretical frameworks
with practical applications, Al Falah University, represented
by the College of Mass Communication sent a delegation to
participate in the International Media and Communication
Technologies Exhibition (IBC) in the Netherlands.

Read more...

Posted on: 17 Sep 2018

فــي نقلــة نوعيــة تهــدف الــى ربــط االطــر النظريــة بالجوانــب
 اوفــدت جامعــة الفــاح ممثلــة فــي كليــة االتصــال، التطبيقيــة
الجماهيــري وفــد مــن طالبهــا للمشــاركة فــي فعاليــات معــرض
" المقــام فعالياتــهibc" تكنولوجيــات االعــام واالتصــال الدولــي

2018  سبتمبر17 :نشر في
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