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A VIRTUAL MEETING FOR AFU FAMILY TO EXCHANGE CONGRATULATIONS ON EID AL FITR

Upcoming Events
األحداث القادمة

لقاء افتراضي ألسرة جامعة الفالح لتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر

Within an atmosphere of familiarity and camaraderie, Al
Falah University organized a virtual, friendly meeting for the
university staff to exchange congratulations and blessings
on Eid Al Fitr, in the presence of Dr. Noor Aldeen Atatreh,
Chancellor and Prof. Abdelhafid Belarbi, AFU President.
Dr. Atatreh congratulated the employees on Eid Al-Fitr and
expressed his appreciation towards the Al Falah University
family. He admired the mutual respect, lasting cooperation,
teamwork and perseverance of all the staff to continue
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الموعــد النهائــي لإلنســحاب بــدون رســوب

Final Exams

ضمــن أجــواء مــن األلفــة والبهجــة والســرور ،نظمــت جامعــة
لقــاء افتراضيــا وديــ ًا عــن بعــد ألســرة الجامعــة لتبــادل
الفــاح
ً
التهانــي والتبريــكات بمناســبة عيــد الفطــر الســعيد بحضــور
المديــر المفــوض للجامعــة الدكتــور نورالديــن عطاطــرة ورئيــس
الجامعــة االســتاذ الدكتــور عبدالحفيــظ بلعربــي.
فــي البدايــة ،قــدم الدكتــور عطاطــرة التهنئــة للموظفيــن
بمناســبة عيــد الفطــر ،معربــ ًا عــن مشــاعره الســعيدة تجــاه
أســرة جامعــة الفــاح التــي يجمعهــا الحــب والتعــاون الدائــم
نشر في 28 :مايو 2020
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Al Falah University held its annual Ramadan Majlis online
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جامعة الفالح تعقد لقاءها الرمضاني السنوي عن بعد
In compliance with the laws of the United Arab Emirates on
the necessity of social distancing due to the Corona virus, Al
Falah University held its annual Ramadan Majlis online. Faculty
members and administrative staff exchanged greetings for
the holy month of Ramadan and discussed the university›s
plans to adapt to the current situation via distance learning
method and to find solutions for problems faced while
working online.
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التزامــا بقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بضــرورة

التباعــد

االجتماعــي بســبب فيــروس كورونــا عقــدت جامعــة الفــاح عــن بعــد
اللقــاء الرمضانــي الســنوي ألســرة الجامعــة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية
واإلداريــة تبادلــوا خاللــه التهنئــة بحلــول شــهر رمضــان المبــارك وناقشــوا
خطــط وبرامــج الجامعــة للتكيــف مــع األوضــاع الراهنــة ومــع نظــام
التعليــم عــن بعــد ،وإيجــاد حلــول ومســتقبل آليــة العمــل الجديــدة
وتحــدث الدكتــور نورالديــن عطاطــرة المديــر المفــوض للجامعــة أن فيــروس
كورونــا أجبــر العالــم علــى التباعــد االجتماعــي ،ووضــع معظــم قطاعــات
اقرأ أكثر ...
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