بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة افريقيا العالمية

نشرة أخبار الجامعة

نشرة يومية تعني بأخبار الجامعة
تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم ـــ مكتب اإلعالم
الثالثاء  /8شعبان  1436ه ــ 2015 /5 / 26م

الجامعة تستقبل فضيلة الشيخ العالمة محمد الحسن الددو صباح اليوم

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

إدارة النشاط الثقافي وكلية الصيدلة ينظمان
محاضرة عن اإلدمان ومركباته

يشرف اجلامعة اليوم الثالثاء فضيلة الشيخ العالمة حممد احلسن الددو بدعوة من كلييت الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية كأستاذ زائر لتدريس بعض
املقررات لطالب الكليتني كما سيقوم فضيلته بإقامة عدد من احملاضرات يف مساجد اجلامعة (املسجد العتيق ـ مسجد الروضة ــ ومسجد الطالبات) وسيؤم املصلني يف
صالة اجلمعة باملسجد العتيق
ويأتي الربنامج بزيارة كرمية من السيد مدير اجلامعة كخطوة يف إطار استجالب الكوادر املتميزة قي اجلوانب الدعوية واألكادميية ليستفيد الطالب من علمها.
تنظم إدارة النشاط الثقافي بالمركز اإلسالمي بالتعاون مع كلية الصيدلة محاضرة
هذا ويستمر برنامج الزيارة ملدة أسبوع
بعنوان(قراءة صيدالنية في اإلدمان ومركباته) يقدمها الدكتور طارق الهدية رئيس
قسم األدوية والسموم بكلية الصيدلة.
لجنة إنتاج المقررات
وذلك اليوم الثالثاء الموافق 2015 / 5/ 26م الساعة الثانية عشرة ظهراً بقاعة
اإللكترونية تجيز الدليل
افريقيا للمؤتمرات

اإلرشادي إلنتاج المقررات

اجازت جلنة إنتاج املقررات اإللكرتونية يف
اجتماعها الثاني برئاسة األستاذ طارق فاروق
رئيس إدارة تقانة املعلومات الدليل اإلرشادي
إلنتاج املقررات والذي سيتم متليكه لكل أعضاء
هيئة التدريس باجلامعة.

ختام دوري داخليات الجامعة وداخلية يزيد (أ)
تحرز كأس البطولة

منتخب النجوم يفوز بكأس
أدوري كلية الهندسة

أختتمت عصر أمس األول الدورة الرياضية لداخليات اجلامعة حبضور األستاذ أمحد الزين عميد عمادة
شؤون الطالب وإدارة الرتبية الرياضية حيث إشتمل برنامج اخلتام علي مسابقات يف العاب القوي وعروض
مجباز قدمها طالب اندونيسيا ونيجريا عقب ذلك جرت املبارأة النهائية بني منتخيب داخلية يزيد (أ)
وداخلية يزيد (ب) وانتهت بفوز داخلية يزيد (أ) بركالت الرتجيح ليفوز بكأس البطولة.

أختمت عصر أمس فعاليات الدورة الرياضية لكلية
الهندسة حيث التقي في المبارأة النهائية منتخبي النجوم
والفرقة األولي وانتهت المبارأة بفوز منتخب النجوم
بهدف ليفوز بكأس البطولة وقد شرف ختام الدورة
الدكتور حسن خليفة عميد كلية الهندسة ورئيس إدارة

التربية الرياضية بالجامعة.

إشراقة الصباح
قال رسول اهلل صلي اهلل عليه
وسلم ( :ما يصيب املسلم من
نصب وال وصب وال هم وال
حزن وال أذى وال غم  -حتى
الشوكة يشاكها  -اال كفر اهلل
بها من خطاياه ) متفق عليه

