جـامعة إفريقيـا العـاملية
نشرة أخبــار الجامعة

تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم  -مكتب اإلعالم
نشرة يومية تعنى بأخبار اجلامعة وأنشطتها املختلفة
األحد  26 -شعبان 1436هـ  -املوافق 2015/6/14م

دعوة للمشاركة يف املؤمتر العلمي العارشللمركز القومي للبحوث

يعلن املركز القومي للبحوث عن تنظيم
املؤمتر العلمي العاشر بعنوان(البحث
واالبتكار حنو اقتصاد املعرفة) حتت شعار:
التحول من االقتصاد التقليدي الي اقتصاد
املعرفة) وذلك يف الفرتة من  1الي  3ديسمرب
2015م

وبذلك يدعو املركز كل منسوبي اجلامعة
للمشاركة وتقديم األوراق العلمية حسب
احملاور العلمية التالية:
التقانات احليوية (األحيائية)  ،البحوث
الصحية  ،البيئة واملوارد الطبيعية ،
البحوث اهلندسية وتقانة املواد ،املعلومات

واالتصاالت ،الفضاء واالستشعار عن بعد ،
مناذج جناح  ،حصائل حبوث جتريبية جاهزة
لإلنتاج والتسويق ،سياسات البحث العلمي
وقوانينه وتشريعاته وأخالقياته.
للمزيد من التفاصيل زيارة املوقع اإللكرتوين للجامعة..

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

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

األطر االسرتاتيجية للتعاون السوداين األثيويب بمركز
البحوث

ينظم مركز البحوث والدراسات اإلفريقية بالتعاون مع سفارة أثيوبيا باخلرطوم غدأ االثنني القادم بقاعة افريقيا
للمؤمترات ورشة عمل بعنوان (األطر االسرتاتيجية للتعاون بني السودان واثيوبيا يف ظل عامل متغري)
املتحدثون  :د.سيف اإلسالم بدوي بشري ـ جامعة النيلني ـ قسم التاريخ د .يوسف مخيس أبو رفاس ـ مدير مركز
البحوث والدراسات اإلفريقية الربوفيسور سيف الدين محد عبد اهلل ـ رئيس اجلهاز الفين للموارد املائية ورئيس اجلانب
السوداني باهليئة الفنية الدائمة املشرتكة ملياه النيل.

إنطالق دورة كبار قادة القوات املسلحة صباح اليوم

مركز يوسف

.

اخلليفة ينظم
عددا ً من الدورات
القصرية يف
كتابة اللغات

ً
حتقيقا لرغبة الكثريين من منسوبي اجلامعة يف األملام بنظام كتابة لغات الشعوب اإلسالمية باحلرف العربية
وحوسبتها يقدم مركز يوسف اخلليفة لكتابة اللغات باحلرف العربي تقديم دورات قصرية مدتها عشر ساعات
موزعة علي مدي أسبوع واحد تقدم فيها ساعتان يف كل يوم من الساعة  1:30حيت الساعة .3:30
تبدأ الدورة األولي يوم األحد األول من شهر اغسطس 2015م املوافق  13شوال 1436
ً
جنيها ولغريهم من خارج اجلامعة مائة جنيه.
رسوم التسجيل ملنسوبي اجلامعة مخسون
الراغبني يف اإللتحاق عليهم تسجيل أمسائهم لدي االستاذ صابر عبد اهلل حممد مسجل امركز
هاتف.09122209693:

تنطلق صباح اليوم األحد بقاعة إفريقيا للمؤمترات دورة العلوم اإلسالمية لكبار قادة القوات املسلحة
ً
سنويا لكبار قادة القوات
اليت درجت اجلامعة ممثلة يف املركز اإلسالمي اإلفريقي علي تنظيمها
املسلحة وقد اكتملت كافة الرتتيبات النطالق الدورة اليت تستمر حيت العاشر من شهر رمضان املعظم.

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

