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AL FALAH UNIVERSITY CELEBRATES EMIRATI WOMEN›S DAY

جامعة الفالح تحتفي بيوم المرأة اإلماراتية

Upcoming Events

Student Affairs at AFU organized a ceremony to honor esteemed women of the UAE society for their efforts in the continuous development of the country.
Prof. Adi Arida, President of the University, Dr. Samer Abdel
Hadi, Dean of the College of Arts and Humanities and other
academic and administrative staff members have attended
the event.

األحــداث المقبلة

Posted on: 31 Aug , 2021
End of Withdrawal Period
)(Withdrawal with 40% fine

5

فتــرة انســحاب مــع  %40غرامــة

Sep
سبتمبر

)End of Withdrawal Period (Withdrawal with 100% fine

12

)Incomplete Exams for (Spring-Summer 2020-2021

12

Read more...

بمناســبة يــوم المــرأة اإلماراتيــة وإيمان ـ ًا مــن جامعــة الفــاح بــدور المــرأة
اإلمارتيــة ومســاهمتها فــي بنــاء الوطــن نظمــت شــؤون الطلبــة حفــل
تكريــم لنخبــة مــن ســيدات مجتمــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وذلــك تقديــر ًا لدورهــن ولجهودهــن فــي التنميــة والتطويــر المســتمر
الــذي تشــهد الدولــة ،وذلــك بحضــور رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور
عــدي عريضــة ،وعميــد كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية الدكتــور ســامر

انســحاب مــع  %100غرامــة

آخــر موعــد لعقــد امتحانــات غيــر مكتمــل

Midterm Exams

االتصــال الجماهيــري.
اقرأ أكثر ...

نشر في 31 :أغسطس 2021

Sep
سبتمبر

Sep
سبتمبر

23

امتحانــات منتصــف الفصــل

Oct
أكتوبر

Registration starts for Spring semester

6

بــدء تســجيل الفصــل الدراســي الثانــي 2022 - 2021

عبدالهــادي ،حيــث قدمــت الحفــل الطالبــة ســلوي العديــدي مــن كليــة

Nov
نوفمبر

METHODS OF LEARNING FOR FALL SEMESTER 2021 - 2022

طرق سير العملية التعليمية للفصل الدراسي االول 2022 - 2021
With the aim of achieving intensive precautionary and preventive measures against the COVID-19 pandemic, the “hybrid learning system” will be applied at Al Falah University for
the Fall Semester of the Academic Year 2021 – 2022.
Physical attendance will be only be allowed to those who are
fully vaccinated, however, exempted students will be allowed
to attend classes, provided they undergo weekly PCR tests.

Posted on: 26 Aug , 2021

Read more...

بنــاء علــى مــا أعلنــت اللجنــة العليــا إلدارة األزمــات والكــوارث فــي دبــي
ً
ضــرورة تطبيــق كافــة شــروط إجــراءات الســامة المطلوبــة لضمــان العــودة
األمنــة لســير العمليــة التعليميــة ،ســتقوم الجامعــة بتطبيــق نظــام التعلــم
الهجيــن ،حيــث ســيقتصر التعليــم الوجاهــي علــى الطلبــة الحاصليــن علــى
جرعتــي لقــاح كوفيــد ،19-مــع مــرور  14يــوم مــن الجرعــة الثانيــة والتــي
تــم تحديدهــا مــن قبــل القطــاع الصحــي مــع تطبيــق برتوكــول المــرور
األخضــر لدخــول الحــرم الجامعــي.
اقرأ أكثر ...

نشر في 26 :أغسطس 2021
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ANNOUNCEMENTS

Orientation to New Students college of Arts and Humanities
لقاء إرشادي لطلبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
Student Affairs at Al Falah University organized an orientation
meeting for the new students who enrolled into the college of
Arts and Humanities for the new academic year 2021-2022.
Meeting was held in the auditorium hall at the university campus, in the presence of the Dean of the College, Dr. Samer
Abdel Hadi and Dr. Reema Al-Qaryuty.

اإلعالنات

Posted on: 16 Aug , 2021

FUTURE SKILLS FOR WOMEN

مهــارات المســتقبل للمــرأة

7

Sep
سبتمبر

Read more...

نظمــت شــؤون الطلبــة فــي جامعــة الفــاح لقــاء إرشــادي للطلبــة
المســتجدين فــي كليــة اآلداب والعلــوم االنســانية للعــام األكاديمــي
الجديــد  ،2022 - 2021فــي قاعــة المســرح بمقــر الجامعــة ،وذلــك بحضــور
عميــد الكليــة الدكتــور ســامر عبدالهــادي والدكتــورة ريمــا القريوتــي.
وفــي خــال اللقــاء تــم تعريــف الطلبــة بالجامعــة ومرافقهــا واللوائــح
والقوانيــن ونظــم الجامعــة وذلــك مــن خــال عــرض مرئــي ،كمــا قــدم لهــم

THE INTERNATIONAL GOVERNMENT COMMUNICATION FORUM 2021

26

فعاليــات المنتــدى الدولــي لالتصــال الحكومــي لعــام
2021

Sep
سبتمبر

DUBAI EXPO 2020 CRUISE SHIP

21

رحلــة ســفينة أكســبو دبــي 2020

Oct
أكتوبر

DUBAI SOLAR ENERGY EXHIBITION WETEX 2021

5

معــرض دبــي للطاقــة الشمســية ويتيكــس 2021

Oct
أكتوبر

DROP PERIOD FOR FALL SEMESTER 2021 - 2022

4

فتــرة الســحب واإلضافــة للفصــل الدراســي األول 2022 - 2021

Sep
سبتمبر

مجموعــة مــن النصائــح التــي تســاعدهم علــى االندمــاج الفعــال فــي
الحيــاة الجامعيــة.
اقرأ أكثر ...

نشر في 16 :أغسطس 2021

Al Falah University students win 1st place in Siraj competition
الطالبة هنادي النقبي تحصل على المركز  1في مسابقة "سراج"
Student Hanadi Khamis Al-Naqbi - from the College of Mass
Communication, Bachelor of Mass Communication in New
Media, won first place in the competition of the National Program for Drug Prevention «Siraj» of the Anti-Narcotics Council
and the Ministry of Interior, for the best graphic design «video-graphic category». The student directed an awareness
video dealing with drug prevention methods.

Posted on: 24 Aug , 2021

Read more...

فــازت الطالبــة هنــادي خميــس النقبــي  -مــن كليــة االتصــال الجماهيــري،
بكالوريــوس االتصــال الجماهيــري فــي اإلعــام الجديــد ،بالمركــز األول فــي
مســابقة البرنامــج الوطنــي للوقايــة مــن المخــدرات "ســراج" التابــع لمجلــس
مكافحــة المخــدرات ووزارة الداخليــة ،وذلــك عــن أفضــل تصميــم جرافيــك
"فئــة فيديــو جرافيــك" ،حيــث تمكنــت الطالبــة مــن إخــراج فيديــو توعــوي
يتنــاول طــرق الوقايــة مــن المخــدرات.

اقرأ أكثر ...

نشر في 24 :أغسطس 2021

