جـامعة إفريقيـا العـاملية
نشرة أخبــار الجامعة

تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم  -مكتب اإلعالم
نشرة يومية تعنى بأخبار اجلامعة وأنشطتها املختلفة
الثالثاء  /6 -رمضان 1436هـ  -املوافق 2015/6/23م

مدير الجامعة يلتقي وفد وزارة الخارجية األملانية

التقي الربوفيسور كمال حممد عبيد مدير
اجلامعة ظهر اخلميس املاضي بوفد من وزارة
اخلارجية األملانية حبضور الدكتور سمري قريش
محمد نائب املدير للشؤون العلمية والثقافية والدكتور
عبد احلميد البشري رئيس إدارة العالقات
اخلارجية وأتت زيارة الوفد بغرض التعرف

علي اجلامعة حيث قدم السيد مدير اجلامعة
ً
شرحا للوفد عن اجلامعة والتخصصات
اليت يدرسها الطالب واجلنسيات املوجودة
باجلامعة.
من جانب آخر التقي سيادته بالوفد
اإلندونيسي املشارك يف احتفال اجلامعة

مبرور مائة عام علي هجرة الشيخ أمحد
سوركيت الي اندونيسيا حيث تناول
اللقاء سبل التعاون املشرتك بني اجلامعة
واملؤسسات التعليمية اإلندونيسية خاصة يف
جمال تدريس اللغة العربية.

كلية الرشيعة والقانون تنظم محارضة بعنوان (مبادئ وأهداف القانون الدويل اإلنساين

نظمت كلية الشريعة والقانون يوم اخلميس املاضي بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني بوزارة العدل حماضرة بعنوان
(مبادئ وأهداف القانون الدولي اإلنساني وتطبيقاته العملية يف الشريعة والقانون) مبشاركة واسعة من الطالب والقانونيني حتدث يف
احملاضرة ممثلني عن وزارة العدل إضافة ألساتذة الكلية .

اإلشراف العام:
أ .معتز مدني عبد اهلل

إرشاقة الصباح

رئيس التحرير :أ .حسان علي طه
تصوير :أ .البدري مصطفى
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عن أبي هريرة رضي اهلل عنه  ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يقول
إذا اج َت َن َب الكبائر)

الجامعة توقع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات العلمية
والدعوية

وقعت اجلامعة عدداً من اتفاقيات التعاون مع عدد من املؤسسات التعليمية حيث وقعت اتفاقية تعاون مع معهد
احلوكمة للتعليم والتنمية بأوغندا ومذكرة مع منظمة اإلرشاد املركزية بإندونيسيا ومذكرة مع منظمة معلمي بال
حدود الشادية ومذكرة تفاهم مع معهد االتفاق ومجعية النهضة الشبابية الشادية
حيث وقع مجيع االتفاقيات عن اجلامعة الدكتور مسري قرشي حممد نائب املدير للشؤون العلمية والثقافية

اتحاد الجامعات السودانية
يهنئ الجامعة بحلول شهر رمضان

مربوك النجاح

يهنئكم االمني العام الحتاد اجلامعات السودانية
حبلول شهر رمضان الكريم سائلني اهلل العلي
العظيم أن جيعله شهر خري ومغفرة وإحسان،
وشهر لطف وبركة وعتق من النريان ،وأن يعيده
ً
أعواما عديدة وأزمنة مديدة ،وحنن
علينا وعليكم
وإياكم نرفل يف ثياب الصحة والعافية ،وراجياً
من اهلل العلي القدير أن يبارك لنا ويقبلنا القبول
احلسن،وأن جيعل مجيع أعمالنا خالصة لوجهه
الكريم.

تتقدم أسرة نشرة اجلامعة باحر التهاني للزميل فائز أمحد بالل
املوظف بإدارة العالقات العامة واإلعالم مبناسبة جناح ابنته يف
امتحانات الشهادة السودانية وإحرازها نسبة  80,6كما تتقدم
ً
أيضا للزميل كمال شرف الدين مبناسبة جناح ابنه
بالتهنئة
وإحرازه نسبة  70الف مربوووك
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