بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة افريقيا العالمية
نشرة أخبار الجامعة

نشرة يومية تعني بأخبار الجامعة
تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم ــ مكتب اإلعالم
الثالثاء  /15شعبان  1436ه ـالموافق 2015 /6 /2م

نائب المدير يستقبل وفداُ من أمانة الشؤون
العلمية بجامعة الخرطوم

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

مركز البحوث ينظم ندوة االمن المائي والبيئي في افريقيا نهري شاري
والسنغال (نموذجاً)

ضمن النشاط الدوري ملنتدي القضايا االفريقية باملركز نظم مركز البحوث والدراسات االفريقية صباح أمس بقاعة املركز ورشة عن االمن البيئ واملائي يف افريقيا (
حالة اقليمي حبرية تشاد وحوض نهري شاري والسنغال).
استقبل الدكتور مسري قرشي حممد نائب املدير للشؤون العلمية والثقافية (املدير املكلف) مبكتبه ظهر أمس حتدث فيها الربوفسري عبد الرمحن امحد عثمان ،و الربوفسري مريغين تاج السر والباحث بابكر محد حممود والذي قدم ورقة عن حبرية تشاد وادارة املياه يف
وفد من الشؤون العلمية جبامعة اخلرطوم حيث تناول اللقاء سبل التعاون بني اجلامعتني وتبادل اخلربات يف القارة االفريقية بالرتكيز علي حبرية تشاد ونهري شاري والسنغال.
كما استعرض الباحث السنغالي حممد بشري جوب يف ورقته االمن املائي لنهر السنغال يف املنطقة وحتديات االستقرار بني الدول  ،كما قدم االستاذ ادم يوسف
كافة اجملاالت.
حبث مميز عن حبرية تشاد تناولت االمتداد والتوسع والتلوث البيئي
عقب علي الورشة الدكتور فيصل حسن الشيخ اخلبري السابق باالحتاد االفريقي واداراها الدكتور النزير حممد التوم

مركز يوسف الخليفة يقيم سلسلة من المحاضرات
عن حضارة السودان وكتاباته

ضمن إحتفاالت اجلامعة بيوبيلها الذهيب ينظم مركز يوسف اخلليفة لكتابة اللغات باحلرف العربي
سلسلة حماضرات عن حضارة السودان القديم وكتاباته يقدمها الربوفيسور عبد القادر حممود كل يوم
مخيس من كل اسبوع الساعة احلادية عشرة صباحاً باملركز

وقد وجهت الدعوة للمتخصصني وطالب اآلثار وتاريخ السودان القديم.

لجنة بنوك األسئلة تختتم الدورة الثانية لمهارات بناء
االختبارات التحصيلية

بالتعاون مع إدارة اجلودة وترقية األداء اختتمت مساء األثنني -28مايو2015-م الدورة التدريبية الثانية يف
مهارات بناء االختبارات التحصيلية اليت قام بتنفيذها على مدى ثالثة أيام الدكتور /عمر موسى احلسن خبري بنوك
األسئلة واالمتحانات ورئيس اللجنة
وقد شارك يف الدورة التدريبية ممثلني من الكليات ذات التخصصات العلمية حيث بلغ عددهم ( )35أستاذًا متدرباً.
والدورة تعترب الثانية من أربع دورات سيتم تنفيذها تباعاً؛ أثنني منها للتخصصات العلمية واألخريني للتخصصات
األدبية ،وذلك متهيداً لبدء إعداد أسئلة بنك األسئلة

الصباح
إشراقةرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ق
عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ َّلمَ
(إِنَّ فِي ا ْلجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ،
يَ ْدخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَ ْومَ الْقِيَامَةِ ،لَا
يَ ْدخُلُ مَعَ ُهمْ َأحَ ٌد غَيْرُ ُهمْ،يُقَالُ :أَيْنَ
خلُونَ مِنْهُ فَإِذَا َدخَلَ
الصَّائِمُونَ؟ فَيَ ْد ُ
آخِرُ ُهمْ أُغْلِقَ فَ َلمْ يَ ْدخُلْ مِنْهُ أحد))
رواه مسلم يف
صحيحه
*******************
صدق رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم
(اللهم بارك لنا يف رجب وشعبان
وبلغنا رمضان

