بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة افريقيا العالمية
نشرة أخبار الجامعة

نشرة يومية تعني بأخبار الجامعة
تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم ــ مكتب اإلعالم
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التوقيع علي مذكرة تفـــــاهم بين
الجامـــــعة ووزارة األوقـــاف الليبية

مت أمس األول التوقيع علي مذكرة تفاهم بني جامعة إفريقيا العاملية ووزارة األوقاف الليبية حيث اتفق
اجلانبان علي تعزيز التعاون يف جمال الدراسات العليا وتبادل التعاون بني اجلامعة ومؤسسات التعليم
الليبية حيث وقع عن اجلامعة الدكتور مسري قرشي حممد نائب املدير للشؤون العلمية والثقافية وعن
اجلانب اللييب وكيل وزارة األوقاف الليبية

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

فيما تتواصل عمليات وصول العربـــات الجديدة للجـــــــامعة:
بدء داللة بيع عربـــات الجــــامعة القديمة صباح أمس

حبضور الدكتور مسري قرشي حممد مدير اجلامعة (املكلف) والربوفيسور حامت عثمان حممد خري نائب املدير للشؤون املالية واإلدارية واألستاذ حممد عبد
املعروف مساعد املدير للموارد واألستاذ أسامة مريغين راشد مساعد املدير للتنسيق واملتابعة اإلدارية انطلقت حبوش اجلامعة اجلنوبي أمس داللة بيع عربات
اجلامعة القدمية حيث شهدت إقباالً كبرياً من جتار العربات
وتعترب اخلطوة مواصلة لعملية اإلحالل واإلبدال يف البنية التحتية للجامعة حيث مت استبدال العربات القدمية بأسطول جديد

مركز الدراسات النسوية ينظم محاضرة عن آفاق المرأة المسلمة

كلية علوم الحاسوب تتلقي
دعوة للمشاركة في المؤتمر
العالمي للتعليم اإللكتروني
تلقت كلية دراسات احلاسوب دعوة من
جامعة البحرين للمشاركة يف مؤمتر التعليم
اإللكرتوني للعام  2015وبدورها تدعو
الكلية مجيع أعضاء هيئة التدريس وطالب
الكلية للمساهمة يف املؤمتر.

إشراقة الصباح

نظم مركز الدراسات النسوية والعلوم األسرية بالتعاون مع عمادة شؤون الطالب حماضرة بعنوان (أفاق املرأة
املسلمة) قدمها فضيلة الشيخ الدكتور ابراهيم بن حممد احلرب من الندوة العاملية للشباب اإلسالمي بقاعة النشاط
بداخلية األستاذ عبد اهلل الصايف للطالبات حبضور األستاذ حممد عبد املعروف مساعد املدير للموارد والربوفيسور
حسنات عوض ساتي عميدة املركز ومشرفات املركز

قال النيب صلى اهلل عليه وسلم (( :ملا عرج
بي مررت بقوم هلم أظفار من حناس
خيمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤالء
يا جربيل قال هؤالء الذين يأكلون حلوم
الناس ويقعون يف أعراضهم )) رواه أبو داود)

