تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم  -مكتب اإلعالم
نشرة يومية تعنى بأخبار اجلامعة وأنشطتها املختلفة

جـامعة إفريقيـا العـاملية
الثالثاء  /28 -شعبان 1436هـ  -املوافق 2015/6/16م
نشرة أخبــار الجامعة
بمشاركة واسعة من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي:

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

إرشاقة الصباح

قال رسول اهلل (ص) ( :إن املؤمن إذا كان فى إقبال من اآلخرة ،وإدبار من الدنيا نزل
مالئكة من السماء كأنهم وجوههم الشمس بكفنه وحنوطه من اجلنة ،فيقعدون
حيث ينظر إليهم ،فإذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك فى السماء واألرض)

مركز البحوث ينظم ورشة األطر االسرتاتيجية للعالقات السودانية االثيوبية

حبضور الربوفيسور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة والسيد أبادي زمو سفري
مجهورية أثيوبيا باخلرطوم وسفري دولة جيبوتي باخلرطوم وعدد كبري من األساتذة
والباحثني نظم مركز البحوث والدراسات اإلفريقية صباح أمس بقاعة افريقيا
للمؤمترات ورشة تناولت األطر االسرتاتيجية للعالقات السودانية األثيوبية قدمت
خالهلا عدد من االوراق اليت تناولت العالقات من عدة زوايا
الدكتور يوسف مخيس أبو رفاس عميد مركز البحوث والدراسات اإلفريقية حتدث
يف بداية الورشة مشرياً الي العالقة اجليدة اليت تربط جامعة افريقيا العاملية بالسفارة

نائب املدير
للشؤون العلمية
والثقافية:
يفتتح املنشآت
اجلديدة بكلية
املعادن والنفظ

األثيوبية باخلرطوم من خالل العديد من الربامج اليت مت تنفيذها يف السابق مؤكداً
حرصهم يف املركز علي تنمية هذه العالقات
اما السفري األثيوبي باخلرطوم السيد أبادي زمو فقد رحب بالتعاون املستمر بني
اجلامعة وسفارته مشيداً مبتانة وعمق العالقات بني البلدين علي مدي التاريخ
من جانبه حيا الربوفيسور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة السفارة األثيوبية
باخلرطوم علي شراكاتها الدائمة مع اجلامعة مشرياً الي أنها ربطت اجلامعة
ً
داعيا مجيع البعثات الدبلوماسية الي الدخول يف
باملؤسسات التعليمية االثيوبية

شراكة مع اجلامعة يف خمتلف الربامج خاصة يف جماالت البحوث والدراسات مشرياً
الي ان مثل هذه الورش تساهم يف مجع املعلومات للتقرير االسرتاتيجي السنوي الذي
ً
ً
مطالبا بعدم إعداد التقارير واملعلومات عن افريقيا من خلفيات
سنويا.
يعده املركز
مسبقة بل بصورة حقيقية تعكس الوجه املشرق إلفريقيا.
ً

افتتح الدكتور مسري قرشي حممد نائب املدير للشؤون العلمية والثقافية عدداً من املنشآت اجلديدة بكلية النفط واملعادن حبضور الدكتور الزين أمحد
الزين عميد الكلية وعدد من عمداء الكليات واألساتذة حيث متثلت املنشآت يف افتتاح قاعات دراسية ومكتبة الكلية
من جانبه أشاد السيد نائب املدير بالتطور الكبري الذي شهدته كلية النفط واملعادن يف الفرتة القليلة املاضية ووعد بتوفري عدد من الربوجكرتات لقاعات
الدراسة إضافة لتكيفها.

إحتساب
قال تعالي (:ولنبلونكم بشئ من اخلوف واجلوع ونقص من األموال
واألنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالو ا انا هلل وانا اليه راجعون))
حيتسب الربوفيسور  /كمال حممد عبيد مدير اجلامعة ونائباه
ومساعديه وأعضاء هيئة التدريس والعاملني باجلامعة حيتسبون عند
اهلل تعالي املغفور هلا بإذن اهلل األستاذة  /رجاء عبد القادر حممد
ـــ املوظفة بكلية الطب اليت انتقلت الي جوار ربها ظهر اليوم
االثنني سائلني اهلل العلي القدير أن يسكنها فسيح جناته مع النبني
والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقا (إناهلل وإنا إليه راجعون)
ويقام العزاء مبنطقة السلمة ـ الكبابيش
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