جـامعة إفريقيـا العـاملية
نشرة أخبــار الجامعة

تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم  -مكتب اإلعالم
نشرة يومية تعنى بأخبار اجلامعة وأنشطتها املختلفة
اخلميس /14 -شوال 1436هـ  -املوافق 2015/7/30م

المركز اإلسالمي يشارك في ورشة استخدام الوسائل التعليمية في برامج محو األمية

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

شارك املركز اإلسالمي
ً
ممثال يف إدارة
االفريقي
النشاط الثقايف يف الورشة
شبه اإلقليمية بعنوان (إعداد
واستخدام الوسائل التعليمية

يف برامج حمو األمية) اليت
أقامتها املؤسسة اإلفريقية
للتعليم مبنظمة الدعوة
اإلسالمية بالتعاون مع
اإليسيسكو وشارك املركز

بعدد سته من مساعدي
التدريس (املتدربني)
هذا وقد أسهمت مشاركة
ممثلي اجلامعة يف اثراء
النقاش وإجناح أهداف

أن ينفذه دعاه الله عز وجل عىل رؤوس الخالئق يوم القيامة حتى يخريه الله من الحور ما شاء ( َر َوا ُه أبو
داود وال ِّ ْْت ِم ِذ ُّي.

جامعات قبرص ترغب في فتح مركز للشهادة الثانوية العالمية

استقبل مركز يوسف اخلليفة لكتابة اللغات باحلرف العربي
ً
كال من األستاذ حامد أمحد
وفد من جامعات قربص ضم
جعفر واالستاذ امساعيل أمحد النيل حيث أبدت اجلامعات
الورشة مبداخالتهم العلمية
العلمية اهلادفة ورفد الورشة
بتحارب بلدانهم املختلفة.

إرشاقة الصباح

ض اللَّ ُه َع ْن ُه أن النبي َص َّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّم قال " :من كظم غيظا  ،وهو قادر عىل
َع ْن معاذ بن جبل َر ِ َ

رغبتها يف فتح مركز للشهادة الثانوية العاملية يف قربص وقابل
الوفد الدكتور حممد الفاتح كمال الدين االمني العام للشهادة
الثانوية العاملية وأمدهما باملعلومات الالزمة إلكمال الرتتيبات.

اجتماع لجنة تطوير مناهج كلية الطب

مركز البحوث ينظم ندوة حول (انعكاسات زيارة الرئيس األمريكي علي منطقة شرق افريقيا)
ً
إجتماعا مبكتب
عقدت جلنة تطوير املناهج بكلية الطب
عميد الكلية حبضور عميد التدريب الطبى ونائب عميد الطب
وضم اإلجتماع:
الربوفيسور حممد يوسف سكر
الربوفيسور امحد حممد مكني
الدكتور .عبداجمليد عثمان

يقيم مركز البحوث والدراسات االفريقية بالتعاون مع مركز
دراسات املستقبل ندوة بعنوان (انعكاسات زيارة الرئيس
األمريكي علي منطقة شرق افريقيا) كواحده من األوراق
اليت ستنشر يف التقرير االسرتاتيجي االفريقي الثاني
يتحدث يف الندوة :
الدكتور خضر هارون أمحد ـ عميد كلية االقتصاد
األستاذ /عاصم فتح الرمحن اخلبري يف القرن اإلفريقي

الدكتورة .هند مأمون حبريى
ومتت خالل اإلجتماع مداوالت حول سري عمل اللجنة واملناهج
التى فرغت منها وحسم النقاط التى حتتمل اكثر من وجهة
نظر بعد نقاشات مستفيضه امن عليها اجملتمعون وسرتفع لعناية
السيد نائب املدير للشؤون العلمية والثقافية الدكتور مسري
قرشي حممد.

يبتدر النقاش :
الربوفيسور حسن مكي حممد أمحد ـ اخلبري يف الشأن
اإلفريقي
السفري ربيع حسن أمحد
الزمان :الثالثاء 2015/8/4م
املكان :قاعة مركز دراسات املستقبل.
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