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Board of Trustees Held its First Meeting for the Academic Year 2020-2019
2020/2019 مجلس أمناء جامعة الفالح يعقد اجتماعه األول للعام الجامعي
برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم
Under the chairmanship of Sheikh Juma Bin Maktoum Al
Maktoum, the Board of Trustees of Al Falah University held
its first meeting for the Academic Year 2020-2019. Members
of the board include His Excellency Jamal Bin Huwairab, His
Excellency Dr. Abdul Salam Al Madani, Mr. Ahmed Said Brook
Al Humairi, Mr. Mohammed Atatreh, Mr. Mazin Al Khatib, Dr.
Noor Aldeen Atatreh and Prof. Abdelhafid Belarbi, President
of Al Falah University.
Read more...
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برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم عقد
مجلس أمناء جامعة الفالح اجتماعه األول للعام الجامعي
 حيث يضم المجلس في عضويته كل من، في دبي2020/2019
، والدكتور عبدالسالم المدني،سعادة األستاذ جمال بن حويرب
، والسيد محمد عطاطرة،والسيد أحمد سعيد بروك الحميري
 والدكتور نورالدين عطاطرة باإلضافة إلى،والسيد مازن الخطيب
.األستاذ الدكتور عبدالحفيظ بلعربي رئيس جامعة الفالح
2019  ديسمبر10 :نشر في
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Diabetes Awareness Day
يوم طبي للتوعية بمرض السكري
In cooperation with the Ministry of Health and Community
Prevention, Al Falah University organized a medical day to
raise awareness with regards to Diabetes, under the slogan
«Protect yourself and your family from Diabetes». The event
aimed to raise the community›s awareness about the
importance of leading a healthy lifestyle to reduce the risk
of diabetes and its impact on one’s health and family, to
encourage testing for early diagnosis,

Read more...
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بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع نظمت جامعة الفالح يوم
 تحت شعار "احمِ نفسك وعائلتك من داء،طبي للتوعية بمرض السكري
."السكري
هدفت الفعاليات إلى توعية المجتمع حول أهمية اتباع أنماط الحياة
 وتشجيع،الصحية للحد من مخاطر داء السكري وتأثيره على األسرة
 وتعزيز دور األسرة في التثقيف الصحي لعالج،التشخيص المبكر
 والوقاية من مضاعفاته وزيادة وعي األسرة بالعالمات،داء السكري
.التحذيرية لإلصابة به
2019  ديسمبر05 :نشر في
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First aid course in collaboration with UAE Red Crescent

Upcoming Events

دورة اإلسعافات األولية بالتعاون مع الهالل األحمر اإلماراتي
As part of the participation of Al Falah University in the Aoun
Award, students participated in the First Aid Course organized
by the UAE Red Crescent together with more than 100
students from various universities in the UAE.
The course included theoretical lectures and practical
training on dealing with injured people during accidents and
disasters. The lecture also included giving first aid on patients
who fainted, drowned, poisoned, suffocated and how to
treat burns, fractures and wounds and other emergencies
that may happen in daily life.
Read more...
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 شارك طلبة الجامعة،ضمن مشاركة طلبة جامعة الفالح في جائزة عون
في دورة اإلسعافات األولية التي تنظمها هيئة الهالل األحمر اإلماراتي
. طالب وطالبة من مختلف جامعات الدولة100 بحضور اكثر من
 محاضرات نظرية وتدريبات عملية حول التعامل مع،شملت الدورة
المصابين في الحوادث والكوارث وحاالت اإلغماء والغرق والحروق
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Last day to add/drop (Withdrawal with %0 fine)

( آخــر موعــد للســحب واإلضافــة (بــدون غرامــة

والكسور والجروح والتسمم والصدمات الكهربائية وحاالت االختناق
.وغيرها من األمور التي قد يتعرض لها الفرد في حياته اليومية
... اقرأ أكثر

2019  ديسمبر06 :نشر في
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A lecture on Parenthood and Effective Methods of Raising Children
محاضرة بعنوان الوالدية واألساليب الفعالة في تنشئة األبناء
The Dean of Student Affairs, Dr. Samer Abdel Hadi gave a
consultation session to parents at the Maria Coptic School on
parenting, effective methods of raising children and ways to
deal with the aggressive behavior of students.
Dr. Abdel Hadi talked about the importance of the meeting
and the need for the continuous positive development of
the relationship between teachers and parents by having
various social activities. These joint activities could help
both teachers and parents address the student’s problems,
whether behavioral or academic. He also touched on how
Read more...
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ألقى عميد شؤون الطلبة الدكتور سامر عبدالهادي جلسة تشاورية
ألولياء األمور في مدرسة هي ماريا القبطية حول الوالدية واألساليب
.الفعالة في تنشئة األبناء وطرق التعامل مع السلوك العدواني للطلبة
في البداية تحدث الدكتور عبد الهادي حول أهمية اللقاء وضرورة
التنمية المستمرة للعالقة بين المعلم وأولياء األمور من خالل تقديم
سلسلة من األنشطة الترحيبية والدعوة المستمرة لآلباء للمشاركة في
 المختلفة حيث يمكن االستفادة من خاللها من،األنشطة االجتماعية
 مما يساهم،خبراتهم المتعددة ووظائفهم التي يمارسونها في المنزل
.في معالجة المشاكل الطالبية سواء السلوكية أو العلمية
2019  ديسمبر05 :نشر في

... اقرأ أكثر

JAN
يناير

مؤتمــر المــرأة فــي مجــال الطيــران

