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AFU visits Expo 2020 Office to discuss ways of cooperation

Upcoming Events
األحداث القادمة

وفد من جامعة الفالح يزور مكتب اكسبو 2020
A delegation from Al Falah University, headed by Dr. Noor
Aldeen Atatreh, Chancellor, visited the Expo 2020 Dubai
Office to discuss ways of cooperation and participation in the
global event and contribute to enriching the extraordinary
experience of Expo 2020 visitors. The event is expected to
have more than 25 million visitors from around the world
during the 173 days of its operation

Posted on: 29 Aug , 2019
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)Incomplete Exams (Spring 2019-2018

قام وفد من جامعة الفالح برئاسة الدكتور نورالدين عطاطرة
المدير المفوض للجامعة بزيارة مكتب اكسبو 2020دبي ،لبحث
سبل التعاون والمشاركة في الحدث العالمي والمساهمة في
إثراء التجربة االستثنائية لزوار إكسبو  2020الذي سيستقطب
أكثر من  25مليون زائر من حول العالم في خالل  173يوم ،حيث
كان في استقبال الوفد المدير التنفيذي لمكتب اكسبو نجيب
العلي.
اقرأ أكثر ...

نشر في 29 :أغسطس 2019
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إمتحانــات غیــر المكتمــل الفصــل الثانــي 2020-2019
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امتحانــات منتصــف الفصــل

Read more...

Oct
أكتوبر

Al Falah University family exchange greetings for Eid Al - Adha
اسرة جامعة الفالح يتبادلون التهاني بمناسبة عيد األضحى المبارك
In an atmosphere of familiarity, brotherhood, and
understanding, Al Falah University organized a friendly
meeting for the university staff to exchange congratulations
and blessings on the occasion of Eid al-Adha in the presence
of the Chancellor Dr. Noor Aldeen Atatreh.

Posted on: 14 Aug , 2019

Read more...

لقاء ودي ًا
ضمن أجواء من األلفة واألخوة والمحبة ،نظمت جامعة الفالح
ً
ألسرة الجامعة لتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد األضحى المبارك
وذلك بحضور المدير المفوض للجامعة الدكتور نورالدين عطاطرة.
حيث رحب الدكتور عطاطرة بجميع الموظفين وهنأهم بالعيد المبارك،
ومن جانبهم هنأ اعضاء الهيئة التدريسية المدير المفوض بمناسبة
اتمام مناسك الحج لهذا العام سائلين اهلل عز وجل أن يجزل له كامل األجر
والمثوبة.
اقرأ أكثر ...

نشر في 14 :أغسطس 2019

