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هيئـة التحريـر:
اإلشراف العام:

أ .أسامة ميرغني راشد

مساعد المدير للتنسيق والمتابعة اإلدارية
رئيس التحرير:

أ .معتز مدني عبد الله مدني

رئيس إدارة العالقات العامة واإلعالم

سكرتارية التحرير:

أ .حسان علي طه

كليــة اإلعـــالم

اإلخراج الفين:

أ .عبد المنعم سيد أحمد بابكر

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
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نبذة تعريفية عن اجلامعة:
جامعة إفريقيا العاملية مؤسسة تعليمية ذات أهداف رسالية وطبيعة
دعوية ،برزت يف نهاية الستينات كمؤسسة أهلية  ،حينما أنتبه مجاعة من
السودانيني إلي أن السودان قبلة لألفارقة الذين يطرقون أبوابه طلباً للعلم
وال جيدون إال اخلالوي اليت تعطيهم املداخل للقرآن الكريم ومن ثم فهم
يفتقرون إلي مؤسسات أخرى ترعاهم ،ويتابعون فيها ترقياتهم العلمية،
فكانت النواة األوىل املعهد اإلسالمي األفريقي يف عام 1966م .ولكن تعثرت
البداية لتنهض مرة أخرى يف عام 1972م باسم املركز اإلسالمي األفريقي
وبشراكة إقليمية من مجهورية مصر العربية واململكة العربية السعودية
واململكة املغربية ودولة الكويت ودولة األمارات العربية املتحدة  ،ودولة
قطر باإلضافة إلي مجهورية السودان اليت تربعت بأرض املقر.
ويف عام 1991م حدث التحول الكبري حينما مت حتويل املركز اإلسالمي
اإلفريقي الذي كان مؤسسة تعليمية حتتوى على ثالث مدارس ثانوية
وكليتني إلي جامعة ،تابعت تطورها حتى أصبحت تضم اآلن مخسة
وعشرين وحدة تعليمية من كلية إلي مركز إلي معهد .وحتتوى على
كل التخصصات األدبية والشرعية واملهنية والعلمية ،وتضم يف رحابها
أكثر من أربعة عشر ألف طالباً وطالبة ينتمون إلي قرابة املائة جنسية،
وحتتضن باإلضافة إلي الطالب األفارقة كذلك طالباً من األقليات
واجملتمعات اإلسالمية على امتداد العامل ،واملأمول أن تتابع هذه املؤسسة
ترقياتها حتى تسهم يف خلق خنبة إفريقية إسالمية متجانسة  ،تتمكن من
االستجابة ملطلوبات النهضة وخدمة الثقافة اإلنسانية ،ومقومات األخوة
والوحدة والعدالة اليت جاءت بها الرساالت السماوية.
ويف هذا املسعى فقد شهد العام 2009م تشكيل جلان علمية خمتلفة
عملت على مدار ( )6أشهر يف اجتماعات متصلة  ،قامت بتعديل النظام
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األساسي للجامعة مبا يتفق وأهداف وحاجات املرحلة
القادمة .حيث أبقى النظام األساسي على املركز
اإلسالمي اإلفريقي بشقيه يف جمال الدعوة وخدمة
اجملتمع وجمال التعليم  ،كما قدمت اللجان خطة
طموحة لتطوير اجلامعة للسنوات العشر القادمة
يف مجيع اجملاالت العلمية والبحثية واألكادميية
واملهنية واإلدارية والتقنية ،وأجيزت اخلطة من
قبل جملس أمناء اجلامعة املوقر يف دورته رقم ()16
يف العام 2010م .ومن ثم شرعت اجلامعة يف تنفيذ
اخلطة وفق أولوياتها وإمكاناتها ،فعلى سبيل املثال
أنشأت اجلامعة قسم علوم املكتبات واملعلومات بكلية
اآلداب ،كما مت إنشاء قسم احملاسبة بكلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية والسياسية ،ثم
فصل كلية العلوم اإلدارية عن
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
إضافة إلي اعتماد منهج الطب
البديل بكلية الطب ،كما مت تطوير
برنامج التمريض إلي كلية لعلوم
التمريض ،وأجيز مركز االقتصاد
اإلسالمي والتنمية الذي بدأ قسماً
تابعاً لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
والسياسية ،وأضيف قسم اهلندسة
4
امليكانيكية إلي كلية اهلندسة.
كما أجيز قسم تقانة املعلومات

(بكالوريوس) بكلية دراسات احلاسوب ،ويف ذات
املنحى أعتمد دبلوم تقانة املعلومات نظام ( )3سنوات،
فض ً
ال عن إجازة برنامج ماجستري الرتمجة بكلية
اآلداب الذي تطور هذا العام ليصبح كلية األلسـن.
كما أجيزت عمادة شؤون املكتبات  ،باإلضافة إلي
إنشاء إدارة تقانة املعلومات والشبكات وإدارة اجلودة
وترقية األداء املهين ،كما وضعت اللجان خطة

لتطوير بعض الكليات وإنشاء كليات أخرى جديدة.
وهي كلية الشيخ األنصاري للقرآن الكريم وعلومه
واليت سيبدأ قبول الطالب هلا خالل هذا العام بإذن
اهلل تعالي كما جيري اإلعداد لقيام كلية دراسات
الكوارث واالمن اإلنساني وكلية علوم البصريات .
هذا باإلضافة إلي مراجعة بعض اللوائح والنظم
لتواكب اجلامعة التطورات اجلديدة.

كليات اجلامعة:
 .1كلية الرتبية.
 .2كلية الشريعة والقانون.
.3كلية العلوم البحتة والتطبيقية.
 .4كلية اقرأ لدراسات احلاسوب.
 .5كلية الطب والعلوم الصحية.
 .6كلية االقتصاد والعلوم السياسية.
 .7كلية اآلداب.
 .8كلية اهلندسة.
 .9كلية الصيدلة.
 .10كلية طب الفم واألسنان.
 .11كلية علوم التمريض.
 .12كلية املعادن والنفط.
 .13كلية علوم املختربات الطبية.
 .14كلية الدراسات اإلسالمية.
 .15كلية اإلعـالم .
 .16كلية العلوم اإلدارية.
 .17كلية تقانة اإلنتاج والتصنيع الزراعي.
 .18كلية العلوم األسرية وتنمية اجملتمع.
 .19كلية األلسـن.
 .20كلية اللغة العربية.
 .21كلية الشيخ األنصاري للقرآن الكريم وعلومه.
الكليات واملعاهد املنتسبة للجامعة :
.22كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية
.أكرا -غانا .
.23كلية الرتبية  -زجنبار .
.24كلية ثيكا للدراسات اإلسالمية -كينيا .

.35كلية الشريعة -جامعة الزهراء
.25كلية الدراسات اإلسالمية -ممبسا -كينيا .
تركيا..26كلية راف للرتبية (طالبات)-كينيا .
.27كلية راف للشريعة -كينيا .
الكليات املقرتحة باجلامعة :
.28كلية راف للدراسات اإلسالمية -كينيا .
.36كلية الكوارث واألمن اإلنساني .
.29معهد الشيخ الدكتور ابراهيم الطيب -نيجرييا.37 .كلية علوم البصريات .
.30معهد نينغشيا للغة العربية -الصني .
املعاهد باجلامعة :
.31كلية الشريعة والقانون -جامعة عمود  .38معهد دراسات الكوارث والالجئني.
الصومال.املراكز باجلامعـة :
.32كلية الشريعة والقانون (دراسات عليا) جامعة  .39املركز اإلسالمي اإلفريقي.
بنادر -الصومال .
 .40مركز البحوث والدراسات اإلفريقية.
.33كلية احلاسوب -جامعة الزهراء -تركيا.
 .41مركز يوسف اخلليفة لكتابة اللغات
.34كلية الرتبية -جامعة الزهراء -تركيا.
باحلرف العربي.
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جلان الشؤون العلمية :

املكاتب التابعة ملدير اجلامعة:
 .1مكتب مساعد املدير للموارد وتنمية االستثمار.
 .2مكتب مساعد املدير للتنسيق واملتابعة اإلدارية.
 .3مكتب مساعد املدير للحسابات.
 .4مكتب الشؤون القانونية .
 .5مكتب العالقات اخلارجية.
 .6مكتب املراجعة الداخلية.

العمادات باجلامعة :
 .1عمادة الدراسات العليا.
 .2عمادة شؤون املكتبات.

.1اللجنة العليا للقبول.
 .2اللجنة العليا لالمتحانات.
 .3جلنة املكتبات.
 .4جلنة التدريب وترقية األداء.
 .5جلنة شؤون الطالب.
 .6جلنة الدراسات العليا والبحث العلمي.
 .7جلنة املناهج والتخطيط األكادميي.

 .3عمادة شؤون الطالب.
 .4عمادة التدريب الطبــّي.

إدارات الشؤون العلميــة :
.1إدارة القبول والتسجيل.
 .2إدارة اجلودة وترقية األداء.
 .3إدارة تقانة املعلومات والشبكات.
 .4إدارة االمتحانات والشهادات .
 .5إدارة املناهج ومطلوبات اجلامعة.
 .6اإلدارة الصحية والطبية.
 .7إدارة املعامل.

إدارات الشؤون اإلداريـة واملالية:
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 .1اإلدارة اهلندسية.
 .3إدارة الشؤون املاليـة.
 .5إدارة املوارد البشرية.

 .2دار جامعة إفريقيا العاملية للطباعة.
 .4إدارة الشؤون اإلدارية واخلدمات.
 .6إدارة احلرس اجلامعي.

كلية الرتبية :

أقسام الكلية :

.1قسم اإلدارة الرتبوية.
 .2قسم أصول الرتبية.
 .3قسم علم النفس الرتبوي.
 .4قسم املناهج وطرق التدريس.
 .5قسم التقنيات الرتبوية.
الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية:
 .1دبلوم فن التدريس.
 .2الدبلوم الوسيط يف الرتبية لغري
السودانيني بالتخصصات الثالثة التالية
(الدراسات األكادميية ،الدراسات
اإلسالمية ،الدراسات القرآنية ).
 .3البكالوريوس يف الرتبية يف أحد

كلية الشريعة والقانون :

التخصصات التاليـة ويف مثانية
فصول دراسية :أصول الرتبية  ،علم
النفس الرتبوي ،اإلدارة الرتبوية،
املناهج وطرق التدريس ،التقنيات
الرتبوية ،باإلضافة إلي التخصص
العلمي األساسي والفرعي وفق النظام
احملوري.
 .4الدبلوم العالي يف الرتبية.
 .5درجيت املاجستري باملقررات والبحث
والدكتوراه يف التخصصات الرتبوية
اجملازة.
.6للكلية إصدارة سنوية تسمى
دراسات تربوية.

 .1الفقه
أقسام الكلية :
 .2أصول الفقه
 .1قسم الشريعـة .2 .قسم القانون العام.
 .3السياسة الشرعية.
 .3قسم القانون اخلاص.
الدرجات العلميـة اليت متنحها الكلية  :درجة املاجستري باملقررات  ،أو البحث يف
القانون يف التخصصات اآلتيـة:
متنح الكلية الدرجات العلمية التاليـة :
 .2القانون اخلاص
درجة بكالوريوس الشرف يف مثانية  .1القانون العام
درجة الدكتوراه يف التخصصات اآلتيـة :
فصول دراسية يف ختصصي :
 .1الفقه.
 .1الشريعة  .2القانون.
 .2أصول الفقه
درجة الدبلوم العالي يف ختصصي :
 .3السياسة الشرعية .4 .القانون العام
 .1الشريعة
 .5القانون اخلاص.
 .2القانون.
درجة املاجستري باملقررات  ،أو البحث يف * للكلية إصدارة نصف سنوية تسمى
جملة الشريعــة.
الشريعة يف التخصصات اآلتية :
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كلية اآلداب :
أقسام الكلية :

 .1قسم اجلغرافيا .2 .قسم اللغة
اإلجنليزية.
 .3قسم التاريخ .4 .قسم علم النفس.
 .5قسم علوم املكتبات .

الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية :

 .1متنح الكلية اإلجازة اجلامعية
( بكالوريوس اآلداب) يف التخصصات
التالية ويف مثانية فصول دراسية :

اجلغرافيا والتاريخ وعلم النفس
وعلوم املكتبات.
 .2ومتنح كل من درجيت املاجستري
والدكتوراه يف اجلغرافيا  ،التاريخ ،علم
النفس  ،علوم املكتبات.
.3املاجستري يف ختصص الرتمجة
(اللغة اإلجنليزية).
* للكلية إصدارة سنوية تسمى
جملة اآلداب.

كلية االقتصاد والعلوم السياسية :
أقسام الكلية :

 .1قسم االقتصاد.
السياسية.

 .2قسم العلوم

الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية.:
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 .1درجة البكالوريوس ويف مثانية فصول
دراسية ويف التخصصات التالية :
أ /االقتصاد ب /العلوم السياسية.
 .2درجة الدبلوم العالي ودرجة املاجستري
باملقررات ودرجة الدكتوراه يف التخصصات
اآلتية ( :االقتصاد والعلوم السياسية).
* للكلية إصدارة نصف سنوية باسم:
جملة االقتصاد والعلوم السياسية .

كلية طب الفم واألسنان :

كليـة الطب والعلوم الصحية :
أقسام الكلية :

.1قسم اجلراحة
 .2قسم الطب الباطين
 .3قسم األطفال وصحة الطفولة
.4قسم النساء والتوليد
.5قسم التشريح
 .6قسم الكيمياء احليوية
.7قسم وظائف األعضاء
 .8قسم علم األمراض
 .9قسم األحياء الدقيقة
.10قسم طب اجملتمع
 .11قسم العصبية والنفسية
 .12مركز تطوير التعليم الطيب والبحوث.

الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية :
.1بكالريوس الطب واجلراحة.

 .2ماجستري الكيمياء احليوية.
 .3ماجستري وظائف األعضاء.

أقسام الكليـة :

 .1قسم جراحة الفم والوجه والفكني وطب الفم.
 .2قسم العالج التحفظي والرتكيبات الثابتة.
 .3قسم األنسجة الداعمة لألسنان.
 .4قسم الرتكيبات املتحركة.
 .5قسم طب أسنان األطفال.
 .6قسم أمراض الفم واألسنان.
 .7قسم تقويم األسنان.

الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية :

بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان .
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كلية العلوم البحتة والتطبيقية :
أقسام الكلية :

تضم الكلية مخسة أقسام وهي كاآلتـي :
.1قسم الرياضيات وعلوم احلاسوب.
 .2قسم الكيماء التطبيقية والصناعية.
 .3قسم األحياء الدقيقة.
 .4قسم الفيزياء العامة.

الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية:

درجة البكالوريوس يف ختصصات
الكيمياء التطبيقية والرياضيات وعلوم
احلاسوب واألحياء الدقيقة والفيزياء
العامة.
درجة الدبلوم العالي يف الكيمياء
الصناعية واألحياء الدقيقة والرياضيات

والفيزياء العامة وبرنامج الكشف
اإلئتاليف وبرنامج الرياضيات.
درجة املاجستري يف األحياء الدقيقة
والرياضيات باملقررات والكيمياء
الصناعية والفيزياء العامة وفيزياء
الطاقة والفيزياء التطبيقية وبرنامج
الكشف اإلئتاليف وبرنامج الرياضيات
وبرنامج األحياء الدقيقة.
درجة الدكتوراه يف الكيمياء بشقيها
التطبيقي والصناعي والفيزياء وبرنامج
األحياء الدقيقة والرياضيات.
للكلية إصدارة تسمى  :جملة إفريقيا
للعلوم.

كلية الصيدلة :
أقسام الكلية :
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.1قسم الصيدالنيات.
 .2قسم الكيمياء الصيدالنية.
 .3قسم علم األدوية.
 .4قسم العقاقري الطبية .
 .5قسم األحياء الدقيقة الصيدالنية.
 .6قسم املمارسة الصيدالنية.

الدرجة العلمية اليت متنحها الكلية:
بكالوريوس الشرف يف علوم الصيدلة.

درجتا املاجستري والدكتوراه بالبحث يف الربامج الكيمياء الصيدالنية وعلم العقاقري الطبية
واملمارسات
واألحياء الدقيقة الصيدالنية.
اآلتية :
علم األدوية والسموم وعلم الصيدالنيات وعلم الصيدالني

كلية علوم املختربات الطبية :

كلية اهلندسة:
أقسام الكليـة :

 .1قسم اهلندسة اإللكرتونية والكهربائية.
 .2قسم اهلندسة امليكانيكية.
 .3قسم املدنية.
 .4قسم اهلندسة الكيمائية.
 .5قسم العمارة.

الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية :

درجة البكالوريوس يف اهلندسة اإللكرتونية
والكهربائية واهلندسة امليكانيكية واهلندسة
املدنية واهلندسة الكيميائية وهندسة العمارة.

كلية علوم التمريض :
أقسام الكليـة :

أقسام الكلية :

.1قسم األحياء الدقيقة.
.2قسم الكيمياء السريرية.
.3قسم أمراض الدم واملناعة الدموية.
.4قسم األنسجة واخلاليا املريضة.
 .5قسم الطفيليات واحلشرات الطبية

الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية :

درجة البكالوريوس يف علوم املختربات الطبية.

 .1قسم التمريض الباطين.
 .2قسم التمريض اجلراحي.
 .3قسم أسس التمريض.
 .4قسم متريض أمراض النساء والتوليد.

 .5قسم متريض أمراض األطفال.
 .6قسم متريض صحة اجملتمع والصحة
النفسية والعقلية.

الدرجات العلمية اليت متنحها الكليـة :

متنح الكلية درجة البكالوريوس يف التمريض.
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كلية الدراسات اإلسالمية :
أقسام الكلية :

.1قسم التفسري وعلوم القرآن.
 .2قسم احلديث وعلومه.
 .3قسم العقيدة والفكر اإلسالمي.
 .4قسم الدعوة والسرية.

الدرجات العملية اليت متنحها الكلية :

 .1الدبلوم الوسيط يف العلوم الشرعية.
 .2دبلوم الدعوة اخلاص بعد دراسة عام واحد (فوق
الثانوي).
 .3درجة البكالوريوس يف الدراسات اإلسالمية.
 .4درجة الدبلوم العالي يف الدراسات اإلسالمية.
 .5درجة املاجستري والدكتوراه يف التخصصات التالية :

كلية علوم احلاسوب :
أقسام الكلية :

.1قسم علوم احلاسوب .
 .2قسم نظم املعلومات.
 .3قسم تقانة املعلومات.

الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية :
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درجة البكالوريوس يف ختصصات:
.1علوم احلاسوب.
.2تقانة املعلومات.
 .3نظم املعلومات.

ختصص التفسري وعلوم القرآن. ختصص احلديث وعلومه. ختصص العقيدة والفكر اإلسالمي. -ختصص الدعوة والسرية.

كلية اإلعالم :
أقسام الكلية :

.1اإلذاعة والتلفزيون.
.2الصحافة والنشر.3 .العالقات العامة واإلعالن.

الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية :

.1دبلوم اإلعالم الوسيط.
.2بكالريوس اإلعالم يف التخصصات التالية :
 ختصص صحافة ونشر - .ختصص راديو وتلفزيون. ختصص عالقات عامة وإعالن..3الدبلوم العالي يف اإلعالم.
 .4ماجستري اإلعالم بنظام املقررات والبحث التكميلي يف التخصصات
سالفة الذكر.
 .5الدكتوراه يف اإلعالم .

كلية العلوم اإلدارية :
      إدارة األعمالأقسام الكلية :
 احملاسبة واإلدارة املالية.1قسم إدارة األعمال.
 -  نظم املعلومات اإلدارية
    .2قسم نظم املعلومات اإلدارية.
( )3الدبلوم العالي يف إدارة األعمال
    .3قسم احملاسبة.
واإلدارة العامة .
الدرجات العلمية اليت متنحها
(       )4املاجستري يف :
الكلية:
 العلوم يف اإلدارةالدبلوم الوسيط يف  اإلدارة والعلوم     -إدارة األعمال ()MBA
املالية
       اإلدارة العامة( )2بكالوريوس الشرف يف العلوم (   )5دكتوراه الفلسفة يف إدارة االعمال
اإلدارية يف التخصصات اآلتية :
 ,ودكتوراه الفلسفة يف اإلدارة العامة.
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كلية العلوم األسريـة وتنمية اجملتمع :

كلية األلســن :

أقسام الكلية :

 .1قسم الدراسات النسوية.
 .2قسم العلوم األسرية وتنمية
اجملتمع.

الدرجات العلمية اليت متنحها
الكلية :

 .1متنح الكلية بكالوريوس الشرف
يف العلوم األسرية وتنمية اجملتمع.
 .2الدبلوم العالي يف الدراسات
النسوية.
 .3املاجستري يف الدراسات النسوية.

كلية تقانة اإلنتاج والتصنيع الزراعي :
أقسام الكلية :

 .1قسم علوم النبات.
 .2قسم علوم احليوان.

الدرجات العلمية اليت متنحها الكليـة :
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متنح الكلية درجة البكالوريوس يف التخصصات اآلتيــة :
 .1تقانة إنتاج وتصنيع احملاصيل البستانية.
 .2تقانة إنتاج وتصنيع احملاصيل احلقلية.
 .3تقانة إنتاج وتصنيع املنتجات الغابية.
 .4تقانة إنتاج وتصنيع اللحوم.
 .5تقانة وإنتاج وتصنيع األلبان.
 .6تقانة وإنتاج وتصنيع الدواجن.

أقسام الكلية :

 .1قسم اللغات األجنبية.
 .2قسم اللغة السواحليـة .
 .3قسم اللغات اآلسيــوية.

الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية :

 البكالوريوس يف ختصصات اللغات األجنبية والسواحلية واآلسيـوية. .7تقانة إنتاج وتصنيع األمساك.
 .8علوم احلياة الربية .

كلية اللغة العربية :
أقسام الكلية :

 .1قسم النحو والصرف.
 .2قسم األدب والنقد.
 .3قسم علم اللغة التطبيقي.

الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية :

 متنح الكلية درجيت املاجستري والدكتوراه يف ختصصعلم اللغة التطبيقي
يف اللغة العربية .
 -للكلية إصدارة نصف سنوية باسم جملة اللغة العربية.

كلية دراسات الكوارث واألمن اإلنساني (مقرتحة):
.3الدبلوم العالي يف دراسات الكوارث واألمن
أقسام الكلية:
اإلنساني
( )1قسم الكوارث والبيئة .
( )1ختصص الكوارث والبيئة
( )2قسم املنظمات والعمل الطوعي .
( )2ختصص املنظمات والعمل الطوعي
( )3قسم النزاعات واألمن اإلنساني .
( )3ختصص النزاعات واألمن اإلنساني
الدرجات العلمية املقرتحة:
بكالوريوس اآلداب يف دراسات الكوارث واألمن .4املاجستري يف دراسات الكوارث واألمن
اإلنساني
اإلنساني
( )1ختصص الكوارث والبيئة
( )1ختصص الكوارث والبيئة
( )2ختصص املنظمات والعمل الطوعي
( )2ختصص املنظمات والعمل الطوعي
( )3ختصص النزاعات واألمن اإلنساني
( )3ختصص النزاعات واألمن اإلنساني
الدبلوم الوسيط يف دراسات الكوارث واألمن .5الدكتوراه يف دراسات الكوارث واألمن
اإلنساني
اإلنساني
( )1دكتوراه يف الفلسفة يف التخصص احملدد
( )1ختصص العمل الطوعي
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املركز اإلسالمي اإلفريقي
إدارات املركز :

 .1إدارة الدعوة وتتكون من الوحدات التالية :
أ .وحدة الدراسات اإلضافية
ب .وحدة الدورات.
ج .وحدة املساجد.

 .2إدارة التعليم وتتكون من الوحدات التالية:
أ .وحدة مراكز الشهادة الثانوية العاملية
ب .وحدة املناهج.

د .وحدة الصحافة والنشر.

 .4إدارة تنمية اجملتمع وتتكون من الوحدات
التالية:
أ .وحدة القوافل واملخيمات.
ب .وحدة املراكز.

مكاتب املركز :

أ .املكتب التنفيذي .ب .مكتب الشؤون اإلدارية.

الدرجات العملية اليت مينحها املركز:

 .3إدارة النشاط الثقايف وتتكون من الوحدات  .1الشهادة الثانوية العامليــة.
 .2شهادات حضور لدارسي دورة الدراسات اإلسالمية
التالية:
بالقوات النظامية وكذلك شهادة حضور لكبار قادة
أ .وحدة النشاط الثقايف
القوات املسلحة.
ب .وحدة رعاية الكيانات
 .3للمركز إصدارة سنوية تسمى دراسات دعوية.
ج .وحدة املسرح
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مركز البحوث والدراسات اإلفريقية :
أقسام املركز :

 .1قسم البحوث والنشر.
 .2قسم املخطوطات والرتمجة .
 .3قسم شبكة معلومات إفريقيا.

أهداف املركز :
الدرجات العملية اليت مينحها املركز:

.1الدبلوم العالي يف اللغويات اإلفريقية.
.2الدبلوم العالي يف الدراسات اإلفريقية (عام).
.3املاجستري والدكتوراه يف ختصصات
األديان.
* للمركز إصدارة نصف سنوية تسمى
دراسات إفريقية .

مركز يوسف اخلليفة لكتابة اللغات باحلرف العربي :
أقسام املركز :

 .1قسم اللغات.
.2قسم احلوسبة.
 .3قسم إعداد املواد التعليمية.
 .4قسم املخطوطات والرتمجة.

الدرجات العلمية اليت مينحها املركز:

 الدبلوم العالي يف كتابة اللغات باحلرف العربي. املاجستري والدكتوراه يف كتابة اللغات باحلرفالعربي.

17

معهد دراسات الكوارث والالجئني :
أقسام املعهد :

( )1قسم الدراسات البيئية والنازحني والالجئني وفيه ختصصني هما :
* ختصص البيئة والتنمية.
* ختصص النازحني والالجئني.
( )2قسم دراسات العمل الطوعي والسالم وفيه ختصصني هما :
* ختصص إدارة املنظمات والعمل الطوعي.
* ختصص السالم وحقوق اإلنسان.
( )3قسم العون واألمن اإلنساني وفيه :
* ختصص العون واألمن اإلنساني.

الدرجة العلمية اليت مينحها املعهد :

 الدبلوم العالي. املاجستري. الدكتوراه. -للمعهد إصدارة تسمى جملة دراسات الكوارث والالجئني نصف شهرية .
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عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر :
الدرجات العليا :
أ .الدبلوم العالي :

وهو دراسة يتأهل هلا من حصل على درجة جامعية  ،ومينح عن طريق
مقررات دراسية يف شكل حماضرات ملدة أقصاها تسعة أشهر ،تنتهي بامتحان،
ويشرتط فيها احلضور ويستكمل احلصول على الدرجة العلمية ببحث صغري
ال يقل عن عشرة آالف كلمة يف أحد اجملاالت اليت حتددها طبيعة الدبلوم.

ب .املاجستري :

يقبل املاجستري مباشرة حسب لوائح الدراسات العليا :
*من حتصل على درجة جامعية بتقدير (جيـّد جداً).
* جيوز قبول من حتصل على تقدير (جيد) مع خربة مناسبة ال تقل عن
ثالث سنوات يف جمال التخصص حتددها الكلية املعنية ،وتكون الدراسة ملدة
عام على األقل ويستكمل احلصول على الدرجة بإعداد حبث تكميلي* .
ميكن احلصول على درجة املاجستري بنظام البحث.

ج .الدكتوراه :

يقبل للدكتوراه حبسب اللوائح الطالب الذي حصل على درجة املاجستري يف
جامعة معرتف بها ويعد حبثاً فيه إضافة علمية للفكر اإلنساني.
وللعمادة منسق دراسات عليا يف كل كلية من الكليات تقع على عاتقه
مسؤولية عقد مسنارات مناقشة خطط الدراسات العليا على مستوى
املاجستري والدكتوراه مع األقسام املختصة يف الكليات ،إلي جانب متابعة
ملفات الدراسات العليا داخل الكليات ،ويعترب منسق الدراسات العليا يف كل
كلية ممث ً
ال لكليته يف جملس الدراسات العليا الذي يرتأسه عميد عمادة
الدراسات العليا وجتاز فيه خطط املاجستري والدكتوراه ،ومتثل الكليات
بعمدائها يف جلنة الدراسات العليا اليت يرتأسها نائب املدير للشؤون العملية
وجتاز فيها نتائج الطالب يف خمتلف التخصصات والدرجات اليت متنحها
العمادة.
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عمادة شؤون املكتبات :

أقسام عمادة املكتبات :

( )1قسم بناء وتنمية اجملموعات.
( )2قسم املعاجلة الفنية .
( )3قسم خدمات املعلومات وتقانتها .
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عمادة شؤون الطالب :

إدارات العمادة :

.1إدارة اإلشراف االجتماعي .2 .إدارة النشاط الثقايف.
 .3إدارة الغذاءات .4 .إدارة النشاط الرياضي.
 .5إدارة اإلرشاد والتوجيه النفسي.

إدارة تقنية املعلومات والشبكات :
أهداف اإلدارة :

*إعداد السياسات العامة وخطط التطوير جلميع النظم والشبكات املعلوماتية
باجلامعة.
* تقديم االستشارة الفنية فيما خيتص بتقانة املعلومات وشبكات االتصال
اإللكرتونية باجلامعة.
* إدارة املعلومات الرقمية وأنظمة االتصاالت.
* تصميم وإعداد وإدارة وتطوير برامج ونظم تقانة املعلومات.
* تقديم الدعم الفين ملعامل احلاسوب باجلامعة واإلشراف على معامل
احلاسوب املركزية.

وحدات إدارة تقنية املعلومات والشبكات:

( )1وحدة النظام والربجميات .
( )2وحدة املوقع واحملتوى الرقمي .
( )3وحدة الصيانة والدعم الفين .
( )4وحدة الشبكات .
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إدارات الشؤون العلمية:

وتنمية مهارات االتصال والتواصل والتعاون
إدارة اجلودة وترقية األداء :
تسعى اإلدارة لتحقيق أهداف متعددة على النحو واملشاركة.
ثالث وحدات على النحو التالــي :
(ج) من أهداف االبتعاث للتأهيل العلمي:
( )1وحدة التقويم واالعتماد وتأكيد اجلودة.
التالـي :
تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالدرجات العلمية ( )2وحدة ترقية األداء .
(أ) من أهداف اجلـودة :
األهداف الثقافية  ،األهداف التقوميية  ،أهداف املطلوبة وفق ختصصاتهم من أجل االرتقاء ( )3وحدة االبتعاث للتأهيل العلمي.
تأكيد اجلودة  ،أهداف االعتماد  ،األهداف مبستوى التأهيل األكادميي.
( )4وحدة اإلحصاء األكادميي.
وحدات اإلدارة :

التطويرية  ،أهداف اجلودة الشاملة.
توفري قاعدة بيانات أكادميية شاملة باجلامعة
(ب) من أهداف ترقية األداء :
ترقية كفايات األكادمييني والكوادر الداعمة ومسح للبيانات التحتية واملادية باجلامعة إلثراء
وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ،وتنمية روح املبادرة موقع اجلامعة وتوفري املعلومات األكادميية عند
الطلب من أي جهـة.
(د) من أهداف اإلحصاء األكادميي :
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منح شهادات التدريب :

متنح اإلدارة شهادات للمتدربني تشمل :
( )1شهادات مشاركة يف دورة أو دورات.
( )2شهادات حضور برامج تدريبية كاملـة.

إدارة القبول والتسجيل:
تتكون من الوحدات التالية :

 وحدة القبول. وحدة التسجيل. -وحدة البطاقة واجلوازات.

إجراءات القبول :

.1أسس الرتشيح وضوابطه.
 .2املواد املؤهلة ومواد املفاضلة بالنسبة للشهادة
السودانية ( أكادميي -فين) الشهادة األهلية
الشهادات األجنبية -الشهادة العاملية -الشهاداتاملعرتف بها .
 .3معاجلة القبول للفئات اخلاصة  :أ .أبناء مناطق
التداخل اللغوي ب.التجسري ج .أبناء العاملني
باجلامعة والتعليم العالي.
الرتشيح للقبول :

.1يرشح الطالب للقبول باجلامعة بناء على
استيفائه لشروط القبول مع مراعاة رغباته حسب
الرتتيب يف استمارة التقديم.
 .2يتم القبول للجامعة عرب حمورين هما :
 حمور خارجي . -حمور داخلي .

يف نفس العام بالنسبة حلملة الشهادة السودانية تعديل أو إضافة يف الرغبات بعد تسليم االستمارة.
أو اليت مضى عليها ثالثة أعوام بالنسبة حلملة  .6حيق للطالب املنافسة للقبول جلميع الكليات
بعد استيفاء كل شروط القبول العامة والشروط
الشهادات األجنبية.
 .4القبول للبكالوريوس يتم بالنسبة املئوية حتسب اخلاصة بالكليات.
من املواد األربع « اللغة العربية -اللغة اإلجنليزية الشهادات األجنبية :
شروط القبول :
الرتبية الدينية -الرياضيات « باإلضافة إلي *اجللوس لسبع مواد حداً أدنى..1النجاح يف الشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادهلا .أفضل ثالث مواد مؤهلة للقبول حتدد بواسطة * النجاح يف كل املواد السبع اليت حتسب منها
 .2يفتح التقديم للقبول بعد إعالن نتيجة الشهادة الكلية املعنية.
النسبة املئوية للقبول كمادة واحدة يف عام
السودانية يف وقت حتدده اإلدارة.
 .5يتم التقديم للقبول عرب استمارة التقديم املعدة أكادميي.
عليها
املتحصل
الثانوية
 .3يتم التقديم بالشهادة
من قبل اإلدارة وال حيق للطالب أن جيري أي * يتوقف قبول الطالب الوافد يف اجلامعة على
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جناحه يف االمتحان املؤهل للدخول
للجامعة عدا محلة الشهادة السودانية.
دبلوم الرتبية :

*النجاح يف الشهادة األجنبية اليت تعادل
الشهادة السودانية.
* النجاح يف مخس مواد من املواد اليت
حتسب منها النسب املئوية للقبول على
األقل.
* استيفاء الشروط السابقة يف شهادة
واحدة يف عام أكادميي واحد.
* يتوقف قبول الطالب على جناحه يف
االمتحان املؤهل للقبول للدبلوم.

إدارة التخطيط األكادميي واملناهج ومطلوبات اجلامعة :
حتقيقاً لرسالة اجلامعة املتفردة أقر اجمللس العلمي لتدريس
املواد اآلتية جلميع الطالب بالكليات مبختلف ختصصاتهم ،
مطلوبات اجلامعة هي املقررات (املواد) التكوينية املشرتكة اليت
يدرسها مجيع الطالب مبختلف ختصصاتهم العلمية.
وتشمل هذه املقررات اآلتي :

 .1الدراسات اإلسالمية.
 .2اللغات.
 .3العلوم االجتماعية.
وحيتوى كل مقرر جمموعة من املواد اليت يدرسها الطالب.

إدارة االمتحانات والشهادات
وحدة االمتحانات والنتائج :
املهام واالختصاصات :
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 متابعة كل ما يتعلق بإجازة نتائج امتحانات الوحدات العلميةباجلامعة.
ً
ً
 اإلشراف إداريا وفنيا على االمتحانات والنتائج. التحضري الجتماعات اللجنة العليا لالمتحانات. حفظ نتائج االمتحانات الفصلية اجملازة من اللجنة العليالالمتحانات.
 جتهيز نتائج امتحانات اخلرجيني اجملازة من اللجنة العليالالمتحانات ورفعها إلي اجمللس العلمي.
 حفظ صور من نتائج اخلرجيني اجملازة. مراقبة تطبيق بنود الئحة امتحانات اجلامعة. -إعداد التقويم اجلامعي بالتنسيق مع الوحدات املختصة.

وحدة الشهادات :
املهام واالختصاصات :

اإلشراف على كل ما يتعلق باستخراج الشهادات واعتماد وتوثيق
شهادات اخلرجيني من الوحدات العلمية باجلامعة.
 استخراج الشهادات (الورقية وشهادات التفاصيل ) ومراجعتها. مراجعة الشهادات املستخرجة يف الوحدات العلمية املختلفة. احلصول على أوراق الشهادات (احملمية ضد التزوير). متابعة اعتماد الشهادات من اجلهات املختصة وختمها خبتمالشؤون العلمية وتسليمها للجهات املختصة بالوحدات العلمية.
 العمل على تطبيق املواصفات والضوابط الرامية إلي منعتزوير الشهادات.
وحدة التقويم :
تقوم بتقويم ومراجعة االمتحانات ثم تقويم النتائج وعرضها
على اللجنة العليا لالمتحانات ثم الدفع بها لوحدة الشهادات
بغرض استخراج شهادات الطالب.
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اإلدارة الفنية للمعامل :
جاءت فكرة قيام هذه اإلدارة يف إطار السعي
املتواصل جلامعة إفريقيا العاملية للتطوير املستمر
للعملية التعليمية علي املستوي العملي والتطبيقي
وذلك برتشيد املوارد املتاحة يف هذا اجملال بضمان
االستخدام األمثل على مستوي الكليات املعنية
ثم العمل علي ترقية األداء عرب استكمال البنيات
واملقومات املادية للمعامل ومن ثم استهداف القوي
البشرية املشغلة بربامج التأهيل والتدريب املستمر
ملواكبة التطورات التقنية املتجددة واملتسارعة يف
هذا اجلانب احليوي واملهم حيت تصبح هذه املعامل
مؤهلة أيضاً خلدمة أهداف البحث العلمي علي
املستوي القومي واإلقليمي .فكان أن أصدر السيد
مدير اجلامعة قرار إنشاء هذه اإلدارة
الذي حيمل الرقم 65/2015م بتاريخ  3ذو
احلجة1436  هـ املوافق  16سبتمرب 2015م
وذلك استنادا على أحكام املادة (/17/1أ)
من النظام األساسي جلامعة إفريقيا
العاملية للعام  2011وعم ً
ال بأحكام املادة
الثامنة يف الئحة تنظيم الكليات لسنة
1992م واستكماال ملشروع تطوير عمل
الشؤون العلمية باجلامعة.
مهام اإلدارة :
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ترشيد العمل باملعامل القائمة اآلن
بتسمية إدارات مصغرة لكل ختصص
دقيق باملعامل املختلفة للعمل وفق
الضوابط واملعايري املعمول بها.

توفري حيوانات التجارب للمعامل املختلفة وملحقه
مبزرعة كلية تقانة اإلنتاج والتصنيع الزراعي
تعمل علي توليد وتربية حيوانات التجارب لتغطية
متطلبات العملية التعليمية وحاجة البحث العلمي
وطالب الدراسات العليا وتسويق الفائض للجامعات
األخرى.
 قيام معمل مركزي على مستوى اجلامعة .تقديم االستشارات وتشخيص الوبائيات علىاملستوى القومي واإلقليمي لألمراض املستوطنة
والوافدة ،وحتليل متبقيات الكيماويات واألدوية
للمنتجات الوبائية واحليوانية لتحقيق جودة
املنتجات الغذائية.
يتكون فريق اإلشراف على املعامل من الكليات اآلتية :

كلية علوم املختربات  ،كلية الطب  ،كلية
طب الفم واألسنان  ،كلية الصيدلة  ،كلية علوم
التمريض ،كلية العلوم البحتة والتطبيقية ،كلية
املعادن والنفط ،كلية علوم احلاسوب ،مستوصف
اجلامعة.
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إدارات الشؤون اإلدارية واملاليــة :

( )1اإلدارة اهلندسية:
ختتص اإلدارة اهلندسية باجلامعة باملهام
التالية:
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 مهام املالك للعقارات واألراضي التابعةللجامعة “ احليازة ،التسجيل ،التطوير..
اخل “
 مهام التصميم اهلندسي “ إعداد اخلرطوحتديثها ،إعداد التصاميم واملخططات
للمشروعات اإلنشائية وتوثيقها.
 مهام اإلشراف اهلندسي “ الفين ،اإلداريعلى املشروعات اإلنشائية ،املراجعة
والتدقيق يف الصرفيات املستحقة

للمقاولني ،االستالم االبتدائي للمشروعات اإلنشائية الفين.
واستكمال املطلوب.
( )3إدارة الشؤون اإلدارية واخلدمات:
الكهرباء
أقسام
على
اإلشراف
“
املقيم
 مهام املهندستقوم إدارة الشؤون اإلدارية واخلدمات باإلشراف
والسباكة واملباني ومعاينة األعمال والعيوب الفنية على كل األعمال اإلدارية والفنية املتعلقة بالعاملني
يف املنشآت والشبكات اخلدمية.
وحتسني وتطوير بيئة العمل اإلداري باجلامعة ,كما
تهتم بتحسني وتطوير البيئة اجلامعية لتحقيق املناخ
( )2دار جامعة إفريقيا العاملية للطباعة :
تأسس يف العام 1407هـ حتت اسم املركز اإلسالمي البيئي الصاحل للعمل األكادميي واإلداري باجلامعة،
اإلفريقي للطباعة وتتخلص مهام الدار يف تسهيل تقدم خدمات للوحدات األكادميية واإلدارية
الطباعة والنشر العلمي باجلامعة خاصة الكتاب املختلفة ومتابعة تنفيذ اخلطط املوضوعة ومتابعة
اإلسالمي وكذلك العمل التجاري ويضم عدة أقسام :عمل وحدات الرتحيل ،البساتني ،الفراشني ،الصحة
اإلداري ،املالي ،اجلمع التصوير ،التصوير واملونتاج ،العامة وغريها من وحدات اخلدمات.
الطباعة التصويرية واحلرفية ،التجليد ،التصميم ( )4إدارة الشؤون املالية  :تقوم باقرتاح السياسة املالية

الصحية والتأمني االجتماعي ،شؤون
العاملني بهيئة التدريس ،شؤون
املوظفني ،شؤون العمال ،التدريب
واملكتب الس ّري.

واإلشراف على تنفيذها وتنظيم أنشطة امليزانية
واحلسابات ووضع برامج العمل وإعداد املوازنات
التخطيطية وامليزانيات والوقوف على الوضع
املالي ووضع تقديرات اإليرادات واملنصرفات
وفق األولويات ،وتتكون من وحدات احلسابات )6( ،إدارة احلرس اجلامعي:
الدائنني واملدينني ،الدفعيات ،املرتبات واملشرتيات .تقوم إدارة احلرس اجلامعي بتأمني
املقار اخلاصة باجلامعة من كليات
( )5إدارة املوارد البشرية :
تقوم بتنفيذ شروط خدمة العاملني وإعطاء ومعاهد ومراكز وغريها ،كما تقوم
املشورة الفنية لشؤون األفراد واالشرتاك يف باإلشراف الفين والتأميين للمناشط
جلان التعيينات والرتقيات واللجنة املصغرة اليت تقام بهذه املقار ،وكذلك
واللجنة الطبية  ،كما تقوم بتحديد احتياجات اإلشراف على املعابر واملداخل
اجلامعة من املوارد البشرية وتنمية قدراتها وكل ما يتعلق باجلانب التأميين
ورفع كفاءتها ومنحها التعويض والتحفيز للمتحركات واألدوات واملعدات
والرعاية الكاملة ،وتتكون من وحدات الرعاية اخلاصة باجلامعة.
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اليوبيل الذهيب للجامعة
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وسام اإلنجاز
من رئاسة الجمهورية

