جـامعة إفريقيـا العـاملية
نشرة أخبــار الجامعة

تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم  -مكتب اإلعالم
نشرة يومية تعنى بأخبار اجلامعة وأنشطتها املختلفة
االربعاء  /11ذو القعدة 1436هـ  -املوافق 2015/8/26م

إرشاقة الصباح

اإلشراف العام:
أ .معتز مدني عبد اهلل
رئيس التحرير :أ .حسان علي طه
تصوير :أ .البدري مصطفى

وفد الجامعة يواصل الطواف علي قوافل الطالب الدعوية ويزور قافلة الرهد أبو دكنة

واصل وفد الجامعة الطائف عيل قوافل الطالب
الدعوية طوافه عيل القوافل حيث وصل ايل مدينة
الرهد أبو دكنة وعقد الوفد لقا ًء مع أساتذة وطالب

القافلة حيث تحدث األستاذ عبد البديع حمزه أمري
القافلة عن الربامج الداخلية والخارجية للقافلة
والدورات التي تنفذها حيث أشاد الوفد بالقافلة

وتفاعل املواطنني معها ،واكد الدكتور عبد الوهاب
دفع الله الياس مدير املركز اإلسالمي عيل أهمية
القوافل الدعوية ومدي استفادة املواطنني منها ويف

ختام زيارتهم للقافلة شارك الوفد يف تكريم املستشار
صالح حجري وكيل نيابة الرهد بحضور معتمد املحلية.

سجل وفد من مدينة ماليندي الكينية برئاسة الشيخ
أحمد البدوي جمل الليل مدير مدارس النجاح
يف ماليندي بالساحل الكيني زيارة ملركز البحوث

والدراسات اإلفريقية والتقي الوفد مبدير املركز
الدكتور يوسف خميس ابو رفاس والربوفسري حسن
ميك ،وتأيت الزيارة يف اطار تفقد طالب املدرسة

بالجامعة وامكانية التعاون وكذلك للشيخ كتاب يف
طور االعداد عن القاموس الحروف العربية والكلمة
يف اللغة السواحيلية مع مركز يوسف الخليفة

بالجامعة  ،وتطرق اللقاء أيضاً ايل اوضاع التعليم
االسالمي يف كينيا ومستقبله.

وفد من مدينة ماليندي بالساحل الكيني يزور مركز البحوث والدراسات اإلفريقية

إشرت نفسك اليوم  ،فإن السوق قامئة  ،والثمن موجود  ،والبضائع رخيصة  ،وسيأيت عىل تلك
البضائع يوم ال تصل فيه إىل قليل وال كثري قال عز وجل َ ( :ذلِ َك يَ ْو ُم التَغَابُنِ ) [ التغابن ، ] ٩ :
وقال عز وجل َ (:ويَ ْو َم يَ َع ُّض الظَّالِ ُم َع َل يَ َديْ ِه ) [ الفرقان ] ٢٧ :

كلية الشريعة والقانون تستضيف الدكتور محمد بن عبد اهلل
اليمني في دورة علمية

تترشف كلية الرشيعة والقانون هذه األيام بزيارة فضيلة الشيخ الدكتور /محمد بن عبد الله بن
عيل محي الدين اليمني األستاذ املساعد بالكلية  ،حفظه الله ،حيث يقيم دورة علمية انطلقت
أول أمس االثنني املوافق  8/24وتستمر حتي الجمعة 2015/9/4م مبسجد الروضة بالجامعة و
تدعو الكلية طالب العلم لحضور الدورة التي تستمر وفق الجدول أدناه:
الجلسة األويل من الساعة  2ـــــــ  4مساء ــــسرية شوارق األنوار للعالمة بحرق الحرضمي +
املقاصد النووية لإلمام النووي قامت إدارة الجامعة بتوفري غرفة مهيئة لحيوانات التجارب تحت
إرشاف قسم األدوية بكلية الصيدلة وهي متاحة لجميع الكليات ،وهنالك خطة طموحة للتوسع
يف هذا املجال يف املستقبل القريب.
الجلسة الثانية من الساعة  5ــــ  7مساء ـــــ رشح كتايب الزكاة والصيام من كتاب منهاج الطالبني،
لإلمام النووي
الجلسة الثالثة  :من الساعة  7:30ــــ  10:30مساء سنن اإلمام أيب محمد عبد الله الدارمي

توفير غرفة لحيوانات التجارب بكلية الصيدلة

قامت إدارة الجامعة بتوفري غرفة مهيئة لحيوانات التجارب تحت إرشاف قسم األدوية بكلية
الصيدلة وهي متاحة لجميع الكليات ،وهنالك خطة طموحة للتوسع يف هذا املجال يف املستقبل
القريب.
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