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جامعة افريقيا العالمية
نشرة أخبار الجامعة

نشرة يومية تعني بأخبار الجامعة
تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم ــ مكتب اإلعالم
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استقبل الربوفيسور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة بصالون الضيافة أمس وفد وزارة األوقاف الليبية برئاسة وكيل الوزارة حبضور الدكتور باعزيز علي
الفكي عميد كلية الشريعة والقانون والدكتور عبد احلميد البشري رئيس إدارة العالقات اخلارجية والدكتور حممد يسري إبراهيم االستاذ الزائر باجلامعة
حيث تناول اللقاء سبل التعاون بني اجلامعة ووزارة األوقاف الليبية من جهة واجلامعة واملؤسسات التعليمية الليبية من جهة اخري.
وقال وكيل وزارة األوقاف الليبية أن اجلامعة تعترب من أهم وجوه التعاون بني السودان وليبيا مضيفاً بأنهم يرغبون يف فتح أبواب التعاون امام وزارة األوقاف
واجلامعات الليبية خاصة فيما يتعلق بربامج الدراسات العليا
فيما أشار الربوفيسور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة الي ضرورة التنسيق وتوقيع مذكرة تفاهم تتناول جوانب التدريب وتأهيل الكوادر من اجلانبني ونقل
آفاق التعاون الي آفاق أوسع من الوزارة حيت تكون االستفادة أكرب إضافة للفرص اليت ميكن أن تتيحها اجلامعة للطالب الليبيني بااللتحاق للدراسة باجلامعة

اإلشراف العام  :أ .معتز مدني عبد الله
رئيس التحرير  :أ .حسان علي طـــــــــه
تصوير  :أ .البدري مصطفي

تسلمت إدارة املوارد واالستثمار عدد  14من البيوت املحمية وهي دعم مقدم من وزارة الزراعة بوالية
ً
الخرطوم وبذلك تكون عدد البيوت املقدمة من الوزارة  20بيتا
وأشار األستاذ محمد عبد املعروف مساعد املدير للموارد الي أن عدد البيوت التي تمت زراعتها حتي
اآلن بلغ  6بيوت تمت زراعتها بالخيار والطماطم ويجري العمل في زراعة األخرى
من جانب آخر يقوم فريق من إدارة األسماك بوزارة الزراعة والية الخرطوم بزيارات يومية ملزرعة
الجامعة بالعيلفون ملتابعة نمو إصبعيات األسماك التي يبلغ عددها  100الف أصبعية

انطالق األسبوع الثقافي لكلية الشريعة والقانون

بدء أعمال الصبة الخرسانية لداخلية الطالب الجديدة

انطلقت صباح أمس بكلية الشريعة والقانون فعاليات األسبوع الثقايف للكلية الذي تنظمه مجعية
الطالب القانونني واحتوي برنامج االفتتاح علي معارض والغاء شعري ومسابقات شرفه
باحلضور الدكتور باعزيز علي الفكي عميد الكلية والدكتور حممد الفاتح كمال الدين نائب مدير
املركز هذا وتستمر فعاليات االسبوع ليختتم غداً بيوم ثقايف مبركز الطالبات .اإلسالمي

بدأت صباح أمس أعمال الصبة الخرسانية لداخلية الطالب الجديدة جوار كلية الشريعة والقانون وقد
شهد األعمال األولية البروفيسور كمال محمد عبيد مدير الجامعة والبروفيسور حاتم عثمان محمد
خير نائب المدير للشؤون المالية واإلدارية واألستاذ أسامة ميرغني راشد مساعد المدير للمتابعة
والتنسيق اإلداري.

مركز البحوث يناقش مستقبل
نيجريا بعد االنتخابات

نظم مركز دراسات االسالم والعامل
املعاصر بالتعاون مع مركز البحوث
والدراسات االفريقية جبامعة افريقيا
العاملية ندوة بعنوان مستقبل دولة
نيجرييا بعد االنتخابات الرئاسية
قدمها د  .أمد صباح اخلري وعقب
عليها د .كمارا عباس واخرون وذلك
يف الساعة الثانية ظهرا بقاعة مركز
البحوث وسط حضور كبري من
املهتمني واخلرباء والطالب

