جـامعة إفريقيـا العـاملية
نشرة أخبــار الجامعة
بالتعاون مع إدارة الحرس الجامعي :

تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم  -مكتب اإلعالم
نشرة يومية تعنى بأخبار اجلامعة وأنشطتها املختلفة
األحد /25 -رمضان 1436هـ  -املوافق 2015/7/12م

اإلشراف العام:
أ .معتز مدني عبد اهلل
رئيس التحرير :أ .حسان علي طه
تصوير :أ .البدري مصطفى

إدارة الجودة وترقية االداء تختتم دورة مهام ومهارات الحرس الجامعي

أختمت بقاعة إدارة اجلودة وترقية االداء دورة
"مهام ومهارات عمل احلرس اجلامعي واليت
نظمتها ادارة اجلودة بالتعاون مع إدارة احلرس
اجلامعي.
من جانبه قدم الرائد علي الباقر قائد احلرس
اجلامعي شكره إلدارة اجلامعة الهتمامها

بالكادر األمين وتدريبه.
فيما قدم الربوفيسور عمر أمحد سعيد رئيس
إدارة اجلودة إدارة اجلامعة علي اهتمامها
بالتدريب وتوفري معيناته ووصي بإخضاع أفراد
احلرس اجلامعي لدورات مستمرة.
اما الدكتور باعزيز علي الفكي عميد

كلية الشريعة والقانون فقد قدم نضائح
للمتدربني من أفراد احلرس يف كيفية
التعامل مع منسوبي اجلامعة ومع الشرائح
املختلفة والثقافات املتعددة.
وتهدف الدورة الي :
تنوير املتدربني باملعارف واملعلومات املطلوبة

الجامعة تشارك في مؤتمر منع العنف الدولي بأفغانستان

شارك الدكتور أمني حممد سعيد الطاهر رئيس قسم األديان
مبركز البحوث والدراسات اإلفريقية يف املؤمتر الدولي حول
(منع العنف يف اجملتمع) بأفغانستان

وقدم ورقة بعنوان (دفع الظلم ملنع العنف من أولويات اجملتمع
املسلم (يف ضوء الكتاب والسنة) نالت القبول واالستحسان
من املشاركني.

إرشاقة الصباح

قال تعالي (( إِ َّنا َأ ْن َز ْل َنا ُه ِف َل ْيلَ ِة ْال َق ْد ِر* َومَا َأ ْدر َ
ي ِم ْن
َاك مَا َل ْيلَ ُة ْال َق ْد ِر* َل ْيلَ ُة ْال َق ْد ِر َخ ٌْ
ك ُة وَال ُّرو ُح ِفيهَا ِب ِإ ْذ ِن َر ِّب ِه ْم ِم ْن ُ
َأ ْل ِف َش ْه ٍر * َت َن َّز ُل الَْ َل ِئ َ
ك ِّل َأ ْم ٍر * َس َل ٌم ِه َي َح َّتى
مْ
َطلَ ِع ْال َف ْجر ) ِ) صدق اهلل العظيم.

الجامعة تتلقي دعوة للمشاركة في جائزة
البحوث والدراسات العربية للعام 2015م

تلقت اجلامعة دعوة كرمية من وزارة الشباب والرياضة لتوجيه
الشباب والطالب للمشاركة يف البحث العلمي بعنوان (التطرف
واإلرهاب وآليات مقاومتها الفكرية يف الوطن العربي) والذي
تتبناه جامعة الدول العربية (املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم) وفق الشروط اآلتية:
 /1يشرتط يف املتقدم أن يكون عربي اجلنسية وال يتجاوز عمرة
 35سنة وان يلتزم بتقديم وثيقة تثبت تاريخ ميالده وسرية ذاتية
 /2الحيق ملن سبق له الفوز باجلائزة املشاركة يف املسابقة
 /3يشرتط أن يكون حجم العمل املقدم لنيل اجلائزة يف حدود
 100صفحة متضمنة قائمة املراجع واملصادر والرسوم البيانية
 /4قيمة اجلائزة عشرة االف دوالر أمريكي لصاحب املركز
األول ومخسة االف للمركز الثاني
 /5الوزارة غري ملتزمة برد األعمال اليت قدمت للجائزة سواء قبلت
أم مل تقبل
 /6آخر موعد لتسليم البحوث 2015/8/30م
لالستفسار  0111395200:ـ 0912491330
تفاصيل أويف مبوقع اجلامعة اإللكرتوني

عن اجلامعة ونظامها وطبيعته
إكساب املتدربني مهارات أداء مهنتهم وفق
رسالة اجلامعة وأهدافها وقيمها
جعل رسالة اجلامعة وقيمتها وموروثها
ً
أساسيا لتشكيل سلوك املتدربني
األكادميي

احلكمة من زكاة الفطر

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل  ،وبعد :إن
احلكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهري الصائم من
اللغو والرفث ،ويدل لذلك ما روى ابن عباس _رضي اهلل
عنهما_ قال" :فرض رسول اهلل _صلى اهلل عليه وسلم_
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ،وطعمة
للمساكني " ،رواه أبو داود وابن ماجة والدار قطين
واحلاكم وصححه .وذلك أن الصائم يف الغالب ال خيلو
من اخلوض واللهو ولغو الكالم ،وما ال فائدة فيه من
القول ،والرفث الذي هو الساقط من الكالم ،فيما يتعلق
بالعورات وحنو ذلك ،فتكون هذه الصدقة تطهرياً للصائم
مما وقع فيه من هذه األلفاظ احملرمة أو املكروهة ،اليت
تنقص ثواب األعمال وخترق الصيام .والقصد من زكاة
الفطر كذلك التوسعة على املساكني ،و الفقراء املعوزين،
وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال.

للمزيد زوروا موقع اجلامعة علي اإلنرتنت  - www.iua.edu.sdللتواصل معنا  :هاتف  0113321358بريد إلكرتونيhassanhi2010@gmail.com :

