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Breast Cancer Awareness Day
جامعة الفالح تنظم يوم طبي للتوعية بسرطان الثدي

Upcoming Events

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...

األحداث القادمة

Posted on: 23 Oct , 2019

بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع نظمت جامعة
 بحضور أعضاء، الفالح يوم طبي للتوعية بسرطان الثدي
 وتضمن اليوم.الهيئة التدريسية واإلدارية وطالب الجامعة
الطبي الكشف المجاني وإرشادات حول أهمية الفحص المبكر
 إلى جانب،الخاص بالسيدات والتدريب على الفحص الذاتي
 كما تضمن،نشر التوعية حول الغذاء وأنماط الحياة الصحية
اليوم الطبي توعية حول اآلثار النفسية المترتبة على اإلصابة
بسرطان الثدي والمعاناة التي تكابدها ضحاياه وعوائلهن
2019  اكتوبر23 :نشر في
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Al Falah University students visit the Louvre Museum in Abu Dhabi
طالب وطالبات جامعة الفالح يزورون متحف اللوفر في أبوظبي
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: 13 Oct , 2019

نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الفالح زيارة لطلبة الجامعة
لمتحف لوفر أبوظبي الذي يجسد صرحا ثقافي ًا فريد ًا يعبر عن روح
.االنفتاح والتواصل بين الحضارات المختلفة
واطلع خاللها الطلبة على األعمال الفنية ذات األهمية التاريخية
والثقافية واالجتماعية واستمتعوا بالمناظر الساحرة لمبنى اللوفر
خصوصا قبة المتحف العمالقة التي تمثل تحفة معمارية فنية تحتضن
.أول متحف عالمي يشيد في دولة عربية
2019  اكتوبر13 :نشر في

... اقرأ أكثر
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First Aid Workshop

Upcoming Events

ورشة عمل لطالب الجامعة حول اإلسعافات األولية
The Deanship of Student Affairs at Al Falah University organized
a workshop for the students on first aid entitled «Knowledge
and Empowerment - Safety at its Best» in collaboration with
the Center for Health and Safety Solutions.
The workshop showcased the importance of knowing first aid,
the qualities a paramedic must-have, the different types of
first aid to administer during various emergencies, and how
to provide emergency intervention when someone fainted,
convulsed, or choked with a foreign object blocking the air
Read more...

األحداث القادمة

Posted on: 03 Oct , 2019

 ورشة عمل لطالب،نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الفالح
 السالمة- الجامعة حول االسعافات األولية بعنوان " المعرفة والتمكين
.في أفضل حاالتها" بالتعاون مع مركز حلول الصحة والسالمة
 والصفات،تناولت ورشة العمل الحديث عن أهمية االسعافات األولية

12
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نوفمبر

World Diabetes Day

اليــوم العالمــي لمرضــى الســكري

 وكيفية التدخل، وأنواع االسعافات األولية،التي يتصف بها المسعف
 أو،  والذبحة الصدرية،اإلسعافي الطارئ مع أنواع اإلغماء والتشنجات
. وغيرها من الحاالت األخرى،في حالة وجود جسم غريب داخل الجسم
... اقرأ أكثر
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Happiness and Positivity Seminar
لقاء علمي في جامعة الفالح حول السعادة واإليجابية
The Deanship of Student Affairs at Al Falah University organized
a seminar for students, faculty members and administrative
staff about invoking happiness and positivity in cooperation
with the Happiness Center in Dubai to discuss habits and
practices that can be applied in daily life to achieve greater
levels of happiness and harmony as a way of life

Read more...

Posted on: 09 Oct , 2019
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UAE National Day

نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الفالح لقاء علمي لطالب
لجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية حول السعادة واإليجابية بالتعاون مع
 وذلك لمناقشة العادات والممارسات التي،مركز السعادة في دبي
يمكن تطبيقها في الحياة العملية لتحقيق مستويات أكبر من السعادة
 حيث تناول اللقاء أبرز مقومات تحقيق السعادة وتبنّ ي،واالنسجام
.اإليجابية نمط ًا للحياة

2019  اكتوبر09 :نشر في

... اقرأ أكثر
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اليــوم الوطنــي لدولــة اإلمــارات

