بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة افريقيا العالمية
نشرة أخبار الجامعة

نشرة يومية تعني بأخبار الجامعة
تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم ــ مكتب اإلعالم
األثنين /14شعبان  1436ه ـالموافق 2015 /6 /1م

الشيخ العالمة محمد الحسن الددو يختتم برنامج
زيارته للجامعة

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

كلية الشريعة تستقبل وفد مفوضية حقوق اإلنسان باالتحاد اإلفريقي

استقبل الدكتور باعزيز علي بن علي الفكي عميد كلية الشريعة والقانون يوم اخلميس املاضي املوافق  29مايو 2015م وفد مفوضية حقوق اإلنسان باالحتاد اإلفريقي
اختتم الشيخ العالمة حممد احلسن الددو زيارته للجامعة واليت جاءت بدعوة من كلييت الشريعة والقانون برئاسة رئيس جلنة مكافحة العنف يف إفريقيا
وضم الوفد عدداً من اخلرباء يف جمال حقوق اإلنسان ،وعددٌ من املستشارين القانونيني باجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان بوزارة العدل السودانية
والدراسات اإلسالمية واليت قدم من خالهلا عدداً من احملاضرات والربامج العلمية املصاحبة وقد مشل
برناجمه املصاحب حماضرات خاصة لطالب وطالبات الكلية ،وحماضرات عامة كما أم املصلني يف صالة اجلمعة وأطلع السيد عميد الكلية الوفد على طبيعة اجلامعة كمنظمة دولية تهتم بالتعليم ألبناء إفريقيا ،كما أعطاهم نبذة وافية عن كلية الشريعة والقانون،
مبسجد اجلامعة العتيق وقد كان يف وداعه يوم السبت املاضي الدكتور باعزيز علي الفكي عميد كلية الشريعة وختصصاتها وبراجمها العلمية مبا فيها مقررات حقوق اإلنسان  ،وأعطاهم صورة عن التنوع الذي تتمتع بها الكلية ،اليت تضم أكثر من  40دولة يف أفريقيا
وآسيا ويف ختام الزيارة أهدى الوفد الكلية عدداً من الكتب والنشرات التعريفية بعمل جلان حقوق اإلنسان باالحتاد اإلفريقية
والقانون.

وفد من مركز البحوث يزور وزارة الكهرباء والسدود

مركز البحوث يناقش األمن
المائي والبيئي في افريقيا
يقيم منتدي القضايا اإلفريقية مبركز البحوث
والدراسات اإلفريقية عند احلادية عشرة من
صباح اليوم بقاعة املركز ندوة كربي بعنوان(
االمن املائي والبيئي يف افريقيا يف حبرية تشاد
ونهري شاري والسنغال)

إشراقة الصباح
قام وفد من مركز البحوث والدراسات اإلفريقية بقيادة الدكتور يوسف مخيس ابو رفاس عميد املركز أمس
بزيارة لوزارة الكهرباء والسدود حيث التقي الوفد مبدير اجلهاز الفين للموارد املائية بالوزارة حيث تناول
اللقاء اإلعداد للورشة املشرتكة بني اجلامعة والوزارة اليت ستنعقد باجلامعة يف يونيو القادم.

أغلب الذين يتحدثون عن عيوب الناس هم
اناس الينتبهون لعيوبهم الكربي ومنها أنهم
يتحدثون عن عيوب الناس

