جـامعة إفريقيـا العـاملية
نشرة أخبــار الجامعة

تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم  -مكتب اإلعالم
نشرة يومية تعنى بأخبار اجلامعة وأنشطتها املختلفة

تناول اللقاء عدد من الموضوعات المشتركة

الثالثاء /19 -شوال 1436هـ  -املوافق 2015/8/4م

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

نائب المدير للشؤون العلمية يستقبل وزير الدولة بوزارة الثقافة اإلتحادية

إستقبل الدكتور سمري قريش محمد نائب املدير
للشؤون العلمية والثقافية األستاذ مطفي محمد

أحمد ترياب وزير الدولة بوزارة الثقافة اإلتحادية ،
حيث تناول اللقاء سبل التعاون بني الجامعة والوزارة

يف عدد من املجاالت املختلفة
من جانبة رحب السيد نائب املدير بالسيد الوزير

يقيم منتدي القضايا اإلفريقية مبركز
البحوث والدراسات اإلفريقية حلقة نقاشية
عن (املعلومات االستخبارية وفاعليتها
يف إثراء مصادر الدراسات السودانية

ً
منوذجا يقدمها الدكتور/
بوركهارت
معتصم احلاج عوض الكريم ويعقب عليها
كل من :
الربوفيسور حسن مكي حممد أمحد،

والربوفيسور يوسف فضل والربوفيسور سيد
حامد حريز
أ.د علي صاحل كرار ،الربوفيسور مهدي
ساتي  ،أ.د عمر أمحد سعيد والربوفيسور

إرشاقة الصباح

مؤكدا ً إستعداد الجامعة للتعاون مع الوزارة
هذا وتناول اللقاء عدة موضوعات متفرقة.

مركز البحوث يناقش المعلومات اإلستخباراتية وفاعليتها في إثراء الدراسات السودانية غدا األربعاء

عبد القيوم عبد احلليم احلسن
الزمان :األربعاء 2015/8/5م الساعة 11
ً
صباحا
املكان:قاعة مركز البحوث والدراسات

ض اللَّ ُه َع ْن ُه أن النبي َص َّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّم قال " :من كظم غيظا  ،وهو قادر عىل
َع ْن معاذ بن جبل َر ِ َ
أن ينفذه دعاه الله عز وجل عىل رؤوس الخالئق يوم القيامة حتى يخريه الله من الحور ما شاء ( َر َوا ُه أبو
داود وال ِّ ْْت ِم ِذ ُّي.

بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلفريقية:

إنعكاسات زيارة الرئيس األمريكي لمنطقة شرق افريقيا
بمركز دراسات المستقبل صباح اليوم

ينظم مركز البحوث والدراسات
اإلفريقية بالتعاون مع مركز
دراسات املستقبل ندوة بعنوان
الرئيس
زيارة
(إنعكاسات
األمريكي علي منطقة شرق
افريقيا كواحده من األوراق اليت
ستنشر يف التقرير اإلسرتاتيجي
األفريقي الثاني يتحدث يف الندوة:

الدكتور خضر هارون امحد
األستاذ عاصم فتح الرمحن
ويبتدر النقاش الربوفيسور حسن
مكي حممد أمحد
والسفري ربيع حسن أمحد
وذلك عند احلادية عشرة من
صباح اليوم بقاعة مركز دراسات
املستقبل

اللجنة الفنية لإلحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة تعقد
إجتماعًا تفاكريًا بالمركز اإلسالمي

في إطار إحتفالية الجامعة بيوبيلها الذهبي عقدت اللجنة الفنية لإلحتفال فرعية المركز
اإلسالمي إجتماعًا األحد الماضي حيث أمنت اللجنة علي إظهار دور المركز اإلسالمي في
اإلحتفالية وإقترحت العديديم نالبرامج والمشروعات وأمنت علي تنظيم ندوة عن حياة
الشيخ عبد اهلل بن ابراهيم األنصاري حياته وآثاره ومؤلفاته ودوره في نشأة وتطور المركز
اإلسالمي

للمزيد زوروا موقع اجلامعة علي اإلنرتنت  - www.iua.edu.sdللتواصل معنا  :هاتف  0113321358بريد إلكرتونيhassanhi2010@gmail.com :

