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The Advisory Board of the College of Arts and Humanities Holds its 1st Meeting

Upcoming Events
األحــداث المقبلة

المجلس االستشاري لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يعقد اجتماعه األول
The Advisory Board of the College of Arts and Humanities at
Al Falah University held its first meeting via the Zoom platform,
in the presence of the Dean of the College, and members of
the Advisory Board, which includes: Dr. Abdullah Al-Suwaidi,
Senior Executive of Endowment Studies in Awqaf and Minors
Affairs Foundation, and Dr. Mahmoud Alia, Manager Office
“Al Fajr Newspaper” in Dubai and North Emirates, Dr. Naguib
Abdel-Wahab, Associate Professor at Al-Ghurair University.

Posted on: 08 MAR , 2021

انتهــاء عطلــة الربيــع

April
ابريل

Resume of classes

10

Grades out of 60

18

متابعــة الدراســة

اعتمــاد العالمــات مــن 60

)Deadline to Withdraw Without Failure (w

جامعــة الفــاح عبــر منصــة زوم اجتماعــه األول ،بحضــور عميــد الكليــة
وأعضــاء المجلــس االستشــاري الــذي يضــم كل مــن ،الدكتــور عبــداهلل
الســويدي ،تنفيــذي أول دراســات وقفيــة فــي مؤسســة األوقــاف
القصــر ،والدكتــور محمــود عليــاء مديــر مكتــب جريــدة "الفجــر"
وشــؤون
ّ
بدبــي واإلمــارات الشــمالية ،والدكتــور نجيــب عبدالوهــاب أســتاذ مشــارك
فــي جامعــة الغريــر،
اقرأ أكثر ...

نشر في 08 :مارس 2021

April
ابريل

April
ابريل

22

الموعــد النهائــي لالنســحاب بــدون رســوب

April
ابريل

Final Exams

26

اإلمتحانــات النهائيــة

عقــد المجلــس االستشــاري فــي كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية فــي

April
ابريل

»

Spring Break end

8

Read more...

Dubai Police Presents an Awareness Session «Your Awareness is Protection

شرطة دبي تعزز من مستوى الوعي األمني لدى طلبة جامعة الفالح
In cooperation with the Council for College and University of
Dubai Police, Student Affairs at Al Falah University, through
the «Zoom» program, organized a lecture entitled: «Your
Awareness is Protection» presented by First Lieutenant Khawla
Sultan, Head of the Addiction and Post-Care Counseling
Department.

Posted on: 11 MAR , 2021

Read more...

بالتعــاون مــع مجلــس شــرطة دبــي لطلبــة الكليــات والجامعــات نظمــت
شــؤون الطلبــة فــي جامعــة الفــاح عبــر برنامــج "زووم" محاضــرة بعنــوان:
"وعيــك حمايــة" قدمتهــا المــازم أول خولــة ســلطان رئيــس قســم
استشــارات اإلدمــان والرعايــة الالحقــة فــي شــرطة دبــي.

اقرأ أكثر ...

نشر في 11 :مارس 2021
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Traditional Education in Ancient UAE Society

ANNOUNCEMENTS

التعليم التقليدي في مجتمع اإلمارات قديم ًا
In cooperation with the Student Affairs and the College of Arts
and Humanities at Al Falah University, AFU has invited Hamdan
Bin Mohammed Heritage Center, through the «Microsoft
Teams» program, to hold a lecture entitled “Traditional
Education in Ancient UAE Society», with the aim of spreading
culture, knowledge and raising awareness among students.

اإلعالنات

Posted on: 18 MAR , 2021

Lectures Timings During The Holy Month of
Ramadan
مواعيــد المحاضــرات خــال شــهر رمضــان المبــارك

Final Exams Instructions
تعليمــات االمتحانــات النهائيــة

Benefits of Gaining a Degree in Masters of Business

1

April
ابريل

4

Read more...

بالتعــاون مــع شــؤون الطلبــة وكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية فــي
جامعــة الفــاح ،دعــت الجامعــة مركــز حمــدان بــن محمــد إلحيــاء التــراث ،عبــر
برنامــج " "Microsoft Teamsلعقــد محاضــرة بعنــوان "التعليــم التقليــدي
فــي مجتمــع اإلمــارات قديمــاً" وذلــك بهــدف نشــر الثقافــة والمعرفــة
وزيــادة الوعــي بيــن الطلبــة.

اقرأ أكثر ...

نشر في 18 :مارس 2021

April
ابريل

12

أهميــة دراســة الماجســتير

April
ابريل

Sharjah Award for Voluntary Work

17

جائــزة الشــارقة للعمــل التطوعــي

MAR
مارس

AFU Scouts Team

23

AFU Organizes a Workshop on Work Ethics

جامعة الفالح تنظم ورشة عمل بعنوان أخالقيات العمل
In cooperation with the E3melbusiness Academy, Student
Affairs at Al Falah University organized a workshop entitled
«Work Ethics». The workshop was presented by Ms. Mona
Elkasas, Marketing, PR & Accreditation Manager at
E3melBusiness. The workshop targeted students expected to
graduate during the fall and the summer semesters for the
academic year 2021-2020.

Posted on: 18 MAR , 2021

Read more...

بالتعــاون مــع أكاديميــة "اعمــل بيزنــس" نظمــت شــؤون الطلبــة فــي

فريــق الكشــافة  -جامعــة الفــاح

MAR
مارس

جامعــة الفــاح ورشــة عمــل بعنــوان "أخالقيــات العمــل" قدمــت الورشــة
األســتاذة منــى قصــاص مديــرة التســويق والعالقــات العامــة فــي أكاديميــة
"اعمــل بيزنــس" .حيــث اســتهدفت الورشــة الطلبــة المتوقــع تخرجهــم خــال
الفصــل الدراســي الثانــي ،والفصــل الصيفــي للعــام األكاديمــي - 2020
.2021

اقرأ أكثر ...

نشر في 18 :مارس 2021

