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نشرة أخبار الجامعة

نشرة يومية تعني بأخبار الجامعة
تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم ـــ مكتب اإلعالم
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اإلشراف العام  :أ .معتز مدني عبد هللا
رئيس التحرير  :أ .حسان علي طه
تصوير  :أ .البدري مصطفي

مدير اجلامعة يفتتح معرض اإلصدارات اجلديدة مبكتبة اجلامعة املركزية

افتتح الربوفيسور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة صباح أمس باملكتبة املركزية معرض مقتنيات مكتبة اجلامعة املركزية من معرض القاهرة الدو لي للكتاب حبضور الدكتور مسري قرشي حممد نائب املدير للشؤون العلمية والثقافية واألستاذ حممد عبد املعروف مساعد
املدير للموارد واالستثمار والربوفيسور يوسف اخلليفة ابو يكر مدير مركز يوسف اخلليفة لكتابة اللغات باحلرف العربي وعدد من أساتذة وعمداء الكليات.
الدكتور عبد الفتاح قسم السيد عميد عمادة شؤون املكتبات أشار الي أن املعرض يشتمل علي عدد من الكتب واملراجع اليت مت جلبها من معرض القاهرة الدولي للكتاب واليت غطت مجيع الكليات مبافيها الكليات اجلديدة كلية تكنلوجيا اإلنتاج الزراعي واحليواني
وكلية العلوم اإلدارية وعدد من املراجع لكلية اهلندسة ومراجع للكليات املنتسبة للجامعة مشرياً الي سعي املكتبة ملواكبة التوسع باجلامعة وأضاف بأنهم سقومون  .باملعاجلة الفنية لكل هذه الكتب ومن ثم توزيعها حسب جماالت ختصصها
اما الربوفيسور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة فقد أكد علي وجود مشروع إلعادة ترتيب املكتبات باجلامعة وجعلها علي أحدث طراز  ،وحيت مو عد بداية املشروع تظل املكتبة املركزية ومجيع مكتبات اجلامعة قابلة للتطوير والتحديث مؤكداً سعي اجلامعة لتطوير
اإلنتاج الداخلي من الكتب والبحوث مضيفاً بأنهم يسعون لتحويل املبلغ الذي يتم به استرياد هذه الكتب لصاحل اإلنتاج احمللي داخل اجلامع ة مبشراً بتخصيص جزء كبري من ميزانية اجلامعة للعام القادم للبحث العلمي ووجه الكليات بضرورة إصدار دوريات
متخصصة مشرياً الي رغبة اجلامعة يف إنشاء مركز معلومات عن إفريقيا حيتوي كافة املعلومات عن قارة افريقيا من مناهج ومناذح شهادات ونظم تعليم مشدداً علي ضرورة االهتمام مبكتبة األرشيف لالحتفاظ بالوثائق واالستفادة منها يف املستقبل

فيما تصل الدفعة الثالثة خالل ثالثة أسابيع:
وصول الدفعة الثانية من سيارات الجامعة

وصلت الي الجامعة أمس الدفعة الثانية من سيارات الجامعة الجديدة والتي
تشمل عدد 8حافالت و 2دفار وواحد قالب فيما وصلت الدفعة الثالثة من
السيارات ميناء جده في طريقها لميناء سواكن وستصل في غضون
اسبوع بإذن هللا وستصل الدفعة الرابعة واألخيرة في خالل ثالثة اسابيع
بإذن هللا والتي تشمل سيارات السادة عمداء الكليات والعمادات والمراكز
والمعاهد ..

مدير الجامعة يناقش المشاريع البحثية لمركز البحوث والدراسات اإلفريقية

عقد البروفيسور كمال محمد عبيد مدير الجامعة اجتماعا ً ضم أساتذة مركز البحوث والدراسات اإلفريقية
بقاعة المركز حيث ناقش االجتماع المشاريع البحثية لمركز البحوث وهي مشروع كتاب عن السميط
ومشروع الموسوعة االفريقية والتقرير االستراتيجي االفريقي الثاني كذلك ناقش اإلجتماع دور مركز البحوث
والدراسات االفريقية في البحث العلمي بالجامعة.

إشراقة الصباح
قال الرسول الكريم صلى
هللا عليه وسلم (ما اجتمع
قوم في بيت من بيوت هللا
يتلون كتاب هللا
ويتدارسونه فيما بينهم
إال نزلت عليهم السكينة
وغشيتهم الرحمة
وحفتهم المالئكة وذكرهم
هللا فيمن عنده) رواه
مسلم

