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AFU WELCOMES ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE STAFF MEMBERS FOR THE NEW

Upcoming Events
األحــداث المقبلة

ACADEMIC YEAR 2021 - 2020

مع بداية العام األكاديمي الجديد  2021- 2020جامعة الفالح تنظم لقاء ترحيبي
In preparation for the new Academic Year 2021-2020 and
within the context of implementing accurate and intensive
precautionary and preventive measures, Al Falah University,
through the efforts of the Human Resources Unit welcomed
academic and administrative staff members to familiarize
the staff with the new policies and procedures during the first
semester in accordance with the safety guidelines enforced
in the United Arab Emirates.
Posted on: 25 AUG , 2020
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اســتعدادا للعــام األكاديمــي الجديــد  ،2021 – 2020وضمــن
إجــراءات احترازيــة ووقائيــة دقيقــة ومكثفــة رحبــت جامعــة
الفــاح بأعضــاء الهيئــة التدريســية واإلداريــة فــي لقــاء نظمتــه
الجامعــة ،بالتنســيق مــع وحــدة المــوارد البشــرية مــن أجــل
تعريــف العامليــن باإلجــراءات والسياســات الجديــدة المتبعــة
خــال الفصــل الدراســي األول وتوضيــح القوانيــن الجديــدة داخــل
الحــرم الجامعــي ،حســب البروتوكــوالت المعمــول بهــا فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
اقرأ أكثر ...
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SEP
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METHODS OF LEARNING FOR FALL SEMESTER

طرق سير العملية التعليمية للفصل االول 2021 - 2020
With the aim of achieving intensive precautionary and
preventive measures against the Covid19- pandemic, the
“distance learning system” in all theoretical courses and
“hybrid system” in the practical and applied courses will
be implemented at Al Falah University for the First Semester
of the Academic Year 2021 – 2020. The decision is made to
ensure the safety of students and staff and based on the
availability of a distinctive technological infrastructure at Al
Falah University that made online learning simpler for students
during the last semester of the Academic Year 2020-2019.
Posted on: 24 AUG , 2020

Read more...

أعزاءنــا الطلبــة بهــدف تحقيــق إجــراءات احترازيــة ووقائيــة دقيقــة
ومكثفــة ضــد جائحــة "كوفيــد "19-تضمــن ســامة جميــع الطلبــة
ـاء علــى وجــود وتوفــر بنيــة تقنيــة رقميــة
والعامليــن فــي الجامعــة  ،وبنـ ً
مميــزة فــي جامعــة الفــاح مكنتهــا مــن التواصــل والتفاعــل بصــورة

ميســرة مــع الطلبــة خــال الفصــل الماضــي مــن العــام الجامعــي -2019
 ،2020فقــد تقــرر تطبيــق نظــام "التعلــم عــن ُبعــد" فــي جميــع المســاقات
النظريــة ،ونظــام التعليــم "الهجيــن" فــي المســاقات العمليــة والتطبيقيــة
لمــواد الفصــل الدراســي األول للعــام األكاديمــي الجديــد .2021-2020
اقرأ أكثر ...

نشر في 24 :اغسطس 2020
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AFU COBA IS NOW A MEMBER OF AACSB

Upcoming Events
األحــداث المقبلة

كلية إدارة األعمال عضو في جمعية تطوير كليات إدارة األعمال الدولية
The College of Business Administration at Al Falah University
is now a proud member of the AACSB or Association to
Advance Collegiate Schools of Business after meeting its
conditions.
Membership in this professional organization is discerning,
which helps business schools redefine the future of business
education to fulfill the needs of this industry.

Read more...

Posted on: 06 JUL , 2020
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الكاملــة لكليــة إدارة األعمــال فــي جامعــة الفــاح بعــد أن اســتوفت
المعاييــر المطلوبــة.
وتعتبــر العضويــة فــي هــذه الجمعيــة انتقائيــة للغايــة ،التــي تســاعد
الجمعيــة كليــات إدارة األعمــال علــى إعــادة تعريــف مســتقبل تعليــم
اإلدارة وتلبيــة احتياجــات قطــاع األعمــال فــي العالــم
وتعــد الجمعيــة  AACSBالتــي تأسســت عــام  1916وتتخــذ مدينــة تامبــا
بواليــة فلوريــدا األميركيــة مقــرا لهــا ،مــن هيئــات االعتمــاد الرائــدة فــي
اقرأ أكثر ...

نشر في 06 :يوليو 2020
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منحــت جمعيــة تطويــر كليــات إدارة األعمــال الدوليــة  AACSBالعضويــة

AFU Students > AFU Guide During Pandemic

دليل جامعة الفالح في أثناء الجائحة "كوفيد"19
Al Falah University applies the distance learning system in
theoretical courses and the hybrid education system in
practical and applied courses during the first semester of the
new academic year 2021 – 2020
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اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈرﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻴﺎس درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

4
6

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﺣﻀﺎر ﺳﺠﺎدة اﻟﺼﻼة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ
ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻼة

8

ﻋﺪم ﺗﺒﺎدل اﻷدوات اﻟﺪراﺳﻴﺔ وأدوات اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ

المســاقات النظريــة ،ونظــام التعليــم "الهجيــن" فــي المســاقات العمليــة

إرﺷـ ـ ــﺎدات

COVID-19

Guidelines

SEP
سبتمبر

ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ
اﻹﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
Academic and Administrative
Staff Practices during Pandemic

اقرأ أكثر ...

نشر في 01 :اغسطس 2020
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ase of flu or flu like symptoms, don't come to the
versity and immediately contact: 0507826904
Proper wearing of MASK while in the
University is to be MAINTAINED

6

ve your temperature checked at the Entrance of
University
Social Distancing must be observed

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي

جامعــة الفــاح تطبــق نظــام التعليــم عــن ُبعــد بنســبة  %100فــي
والتطبيقيــة خــال الفصــل األول مــن العــام األكاديمــي الجديــد 2021 - 2020

2

wnload and Register in the ALHOSN
plication on your mobile phone
Fill out the AFU COVID-19 Form

ﻣﻞء إﻗﺮار اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺷﻌﻮر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﻋﺮاض "اﻻﻧﻔﻠﻮﻧﺰا" ﻳﻤﻨﻊ ﺣﻀﻮر اﻟﻄﺎﻟﺐ
إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ و ﻳُﻠﺰَم ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ0507826904 :

ﺗﻌﻘﻴﻢ وﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ دوري

Posted on: 01 AUG , 2020

OVID-19

1
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺼﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ

Read more...
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nd sanitizers are available everywhere. Kindly use
m to sanitize your hands
Bring your own mat in the Prayer Room

rowing of personal stuff is discouraged

