بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة افريقيا العالمية

نشرة أخبار الجامعة

نشرة يومية تعني بأخبار الجامعة
تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم ـــ مكتب اإلعالم
األحد  /6شعبان  1436ــ 2015 /5 /24م

مدير اجلامعة يستقبل وفد وزارة الشؤون اإلسالمية واإلرشاد باململكة العربية السعودية

استقبل الربوفيسور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة مبكتبه صباح اخلميس املاضي وفد من وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد باململكة
العربية السعودية برئاسة مدير العالقات اخلارجية بالوزارة وامللحق الديين السعودي حبضور الدكتور مسري قرشي حممد نائب املدير للشؤون
العلمية والثقافية والربوفيسور حامت عثمان حممد خري نائب املدير للشؤون املالية واإلدارية واالستاذ حممد عبد املعروف مساعد املدير للموارد
يث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون بني اجلامعة ووزارة اإلرشاد السعودية واستمع الوفد لشرح مفصل عن اجلامعة وأقسامها املختلفة من السيد
مدير اجلامعة

طالب الصيدلة يزرعون البسمة يف وجوه األطفال
فاقدي السند

كلية التربية تشارك في الندوة العلمية لمنتدي النهضة
والتواصل احلضاري

نظمت كلية الصيدلة زيارة لقرية األطفال فاقدي السند حيث أقاموا
برناجماً توعوياً ترفيهياً ،متّ من خالله توزيع هدايا لألطفال مما كان
له أبلغ األثر يف نفوس أطفال القرية ،وكانت هذه الزيارة مبثابة سند
معنوي وروحي هلم،حيث كانت فرحة العاملني بالقرية كبرية جداً
وأجزلوا الثناء لكلية الصيدلة وجامعة إفريقيا العاملية

شاركت الدكتورة تهاني وداعة عثمان األستاذة بكلية الرتبية يف
الندوة العلمية اليت أقامها منتدى النهضة والتواصل بالتعاون مع
مركز دراسات اإلسالم والعامل املعاصر بقاعة الشارقة جبامعة
اخلرطوم ملناقشة كتاب (( حنو نظرية للجنوب "جنوب الكرة
األرضية ")) للمؤلفة الكاتبة االسرتالية كاريل.

اإلشراف العام  :أ .معتز مدني عبد هللا
رئيس التحرير  :أ .حسان علي طه
تصوير  :أ .البدري مصطفي

املركز اإلسالمي ينظم ندوة احلركات اإلسالمية املعاصرة وأثرها علي الشباب

نظم املركز اإلسالمي اإلفريقي وضمن فعاليات أسبوع الدعوة ندوة بعنوان(احلركات اإلسالمية املعاصرة وأثرها علي
الشباب) حتدث فيها الربوفيسور حسن مكي حممد أمحد مدير اجلامعة السابق والربوفيسور شوقي بشري عبد اجمليد
وقد تناولت الندوة موضوع احلركات اإلسالمية املعاصرة وشهدت الندوة نقاشاً ومداخالت من احلضور.
.

احتساب

قال تعالي:
((ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من
األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين ))

حيتسب السيد مدير اجلامعة ونائباه ومساعدوه
حيتسبون عند اهلل تعالي املغفور له بإذن اهلل
الزميل عادل سليمان العامل بعمادة الدراسات
العليا الذي حدثت وفاته صباح اجلمعة ويقام
املأمت باجلزيرة .
كما حيتسبون عند اهلل تعالي زوجة الربوفيسور
عبد السالم حممود رئيس إدارة املناهج اليت
حدثت وفاتها صباح أمس السبت
نسأل اهلل هلما الرمحة وآلهلم حسن العزاء

منتخيب النجوم والفرقة األولي الي
نهائي دوري كلية اهلندسة

ضمن فعاليات الدورة الرياضية لكلية اهلندسة صعد فريقي
النجوم والفرقة األولي الي املبارأة النهائية اليت ستقام عصر غد
االثنني بامللعب الرئيس للجامعة.

إشراقة الصباح

ال ختدعك يف احملاكم عبارة (العدل أساس امللك)
أعرف الكثري من الصوص يضعون علي مكاتبهم (هذا من فضل
ربي)
روي أنه ملا حضرت حممد بن سريين الوفاة  ،بكى  ,فقيل له :
ما يبكيك ؟
فقال  :أبكي لتفريطي يف األيام اخلالية و قلة عملي للجنة
العالية و ما ينجيين من النار احلامية

