جـامعة إفريقيـا العـاملية
نشرة أخبــار الجامعة

تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم  -مكتب اإلعالم
نشرة يومية تعنى بأخبار اجلامعة وأنشطتها املختلفة
االربعاء  /13 -شوال 1436هـ  -املوافق 2015/7/29م

بحضور والي الوالية الشمالية وتشريف نائب المدير للشؤون المالية واإلدارية:

إفتتاح دورة كتابة اللغة النوبية بالحرف العربي بجامعة دنقال

حبضور املهندس علي العوض
حممد موسي والي الوالية الشمالية
والربوفيسور حامت عثمان حممد خري
نائب املدير للشؤون املالية واإلدارية
واألستاذ أسامة مريغين راشد مساعد
املدير للمتابعة والتنسيق اإلداري ووزير
الرتبية والتعليم بالوالية الشمالية
ومدير جامعة دنقال افتتحت أمس
األول جبامعة دنقال دورة كتابة اللغة

النوبية باحلرف العربي واليت ينظمها
مركز يوسف اخلليفة لكتابة اللغات
باحلرف العربي بالتعاون مع كلية
الرتبية جبامعة دنقال يف الفرتة من
2015-7-27م إىل 2015-9-10م
السيد والي الوالية الشمالية خاطب
حفل االفتتاح معرباً عن سعادته بقيام
مثل هذه الدورات مؤكداً دعمه
الالحمدود هلا وأعلن عن تبنيه لقيام

كلية عز الدين السيد للغات جبامعة
دنقال .من جانبه أكد الربوفيسور
حامت عثمان حممد خري نائب املدير
للشؤون املالية واإلدارية علي الدور
الكبري الذي تقوم به جامعة افريقيا
العاملية عرب مركز يوسف اخلليفة
لكتابة اللغات يف كتابة عدد من
لغات الشعوب اإلفريقية مؤكداً
استمرار املركز يف كتابة مزيد من

جامعة راف الكينية تخرج دفعة جديدة من طالبها

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

إرشاقة الصباح

إذا أحسست بالحزن أو أصابك الغم ،فليس هناك أجمل من الدعاء والترضع إىل الله عز وجل ،فالدعاء
يرشح الصدر ويقربك من الله تبارك وتعاىل .وإذا أردت أن يكون دعائك مستجابا فأخلص فيه وإياك وأن
تقنط فإن الفرج قريب ،إذن ال تحزن واستمر يف دعائك ،فإن فيه مثارا ال يعلم لذتها إال من داوم عليه.

مذكرة تفاهم بين الجامعة ومؤسسة افريقيا للتعليم والتنمية الكينية

لغات الشعوب باحلرف العربي.
مت اول أمس االثنني التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بني جامعة إفريقيا العاملية ومؤسسة إفريقيا
فيما أشار مدير جامعة دنقال الي للتعليم وتنمية اجملتمع بكينيا حيث اتفق اجلانبان على تطوير العالقات بني اجلانبني يف جمال
أهمية اللغة باعتبارها حامل للثقافة التدريب والتأهيل وتبادل اخلربات العلمية
وقدم األستاذ آدم طه شكره نيابة وقع عن اجلامعة الدكتور مسري قرشي حممد نائب املدير للشؤون العلمية والثقافية وعن املؤسسة
عن الربوفيسور يوسف اخلليفة مدير الدكتور ابراهيم حممد حاج رئيس املؤسسة.
مركز كتابة اللغات حلكومة
الوالية وجامعة دنقال علي استضافتهم
الكرمية للدورة مؤكداً علي اهمية
الدورة باعتبارها تتناول لغة مهمة.

تنظم جامعة راف الكينية املنتسبة للجامعة حفل ختريج لدفعة جديدة من طالبها يف الثاني من أغسطس القادم مبقر اجلامعة مبدينة ساوس سي
الكينية.

إعالن

يعلن مركز يوسف اخلليفة لكتابة اللغات باحلرف العربي عن فتح باب التقديم للدبلوم
العالي واملاجستري يف كتابة اللغات باحلرف العربي وإعداد املواد التعليمية بنا ًء علي
الشروط التالية:
 /1احلصول علي درجة البكالريوس يف أي ختصص من جامعة افريقيا العاملية أوي
جامعة معرتف بها بتقدير جيد علي األقل.
 /2أن يكون الدارس من املتحدثني بلغة افريقية (لغة أم) مع إجادة اللغة العربية ولغة
أوربية.
 /3تستمر الراسة للدبلوم العالي لفصلني دراسيني والناجح بتقدير جيد علي األقل ـ يواصل
لدرجة املاجستري لفصل دراسي ثالث.
 /4تقدم الطلبات لدي عمادة الدراسات العليا يف جامعة افريقيا العاملية.
 /5آخر موعد للتقديم يوم األحد املوافق  23:أغسطس 2015م
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