جـامعة إفريقيـا العـاملية
نشرة أخبــار الجامعة
مبشاركة واسعة من األساتذة والطالب:

تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم  -مكتب اإلعالم
نشرة يومية تعنى بأخبار اجلامعة وأنشطتها املختلفة
األربعاء  22 -شعبان 1436هـ  -املوافق 2015/6/10م

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

انطالق فعاليات املعرض العلمي لكلية طب الفم واألسنان

إرشاقة الصباح

عن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال :مسعت رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يقول من صام يوما يف سبيل اهلل  ،باعد اهلل وجهه
ً
خريفا .متفق عليه .
عن النار سبعني

كلية الرشيعة والقانون تستقبل وفدا ً من وزارة العدل السودانية

استقبل السيد عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور باعزيز علي بن علي الفكي أمس
الثالثاء املوافق  9يونيو 2015م وفداً رفيع املستوي من وزارة العدل جبمهورية السودان ضم
رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني موالنا الدكتورة ابتسام جنم الدين ،وموالنا
الدكتور بكري فضل السيد وجاءت الزيارة امتداداً لعالقات الكلية السابقة باللجنة
وبربامج وزارة العدل املتعلقة حبقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.
انطلقت بقاعة افريقيا للمؤمترات صباح امس فعاليات
املعرض العلمي لكلية طب الفم واألسنان حيث
انطلقت الفعاليات مبحاضرة علمية بعنوان(الغرس
السين) قدمها الدكتور عادل ابو شرخ اختصاصي
زراعة األسنان .
من جانبه أشار الربوفيسور عبد العال حممد سعيد

عميد كلية طب الفم واالسنان الي أهمية مثل
ً
مقدما شكره للدكتور عادل
هذه املعارض العلمية
واألخوة من دولة فلسطني علي مشاركتهم يف معرض
ً
مضيفا بأن جامعة افريقيا جامعة رسالية
الكلية
ظلت متد ايديها لكافة ابناء املسلمني ليحملوا العلم
الي بالدهم .

هذا ويفتتح صباح اليوم مبباني الكلية املعرض
العلمي الذي حيتوي علي  :جراحة الفم والوجه
والفكني-العالج التحفظي  -األنسجة الداعمة
لألسنان-الرتكيبات -الغرس السين -تقويم االسنان
طب اسنان االطفال -طب االسنان اجلنائي-الصحةالعامة لألسنان.

واتفق الطرفان يف االجتماع على مواصلة التعاون والتنسيق بني الكلية ووزارة العدل ممثلة
يف اللجنة الوطنية ،ويف هذا السياق يعكف الطرفان علي إعداد مذكرة تفاهم لتأطري
عالقة التعاون بينهما لتوقيعها خالل الفرتة القادمة.
كما تباحث الطرفان حول أهمية دراسة القانون الدولي اإلنساني ،حيث أوضح السيد
عميد الكلية بأن الكلية قد تبنت تدريس مقرر القانون الدولي اإلنساني على مستوى
البكالوريوس والدراسات العليا.

وفد منظمة الرمحة العاملية الكويتية يزور كلية الطب

معهد الكوارث
يقيم ورشة
لتقييم دراسة

خماطر السيول
بمحلية كرري

أقام معهد دراسات الكوارث والالجئني بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة
للمستوطنات البشرية يوم اإلثنني املاضي املوافق الثامن من يونيو 2015م
بقاعة حملية كرري ورشة عمل لعرض نتائج دراسة التقييم السريع
ملخاطر السيول باحمللية وقدم تقرير املشاركة اجملتمعية ودرء الكوارث
الدكتور جمذوب عبداهلل تور

ضمن زيارته إلدارة اجلامعة زار الوفد كلية الطب والتقى عميد الكلية
ونائبه ورئيس قسم النساء والتوليد ورئيس قسم اجلراحة
قدم السيد عميد الكلية نبذة عن الكلية ونظام الدراسة فيها ثم طاف
السيد نائب العميد بالوفد على االقسام املختلفة بالكلية
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