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1966م تأسس المركز اإلسالمً اإلفرٌقً بالخرطوم بمجهود شعبً من أهل الخٌر
بالسودان رؼبة منهم فً نشر تعالٌم اإلسالم بٌن أبناء البالد اإلفرٌقٌة ولتولً مسؤولٌة
الدعوة والبالغ.
بدأ المركز بعدد ( );6طالب إفرٌقً وكان ٌمنح الشهادة المتوسطة ثم تطور لمنح
الشهادة الثانوٌة.
;=>6م أصبح ٌمنح الطالب األفارقة الدبلوم فوق الثانوي.
رسالة المركز كانت هادفة  ،وقد حققت أهدافها بكفاءة عالٌة ،واستطاعت الوصول إلً
ؼاٌتها فً وقت وجٌز ،بفضل هللا أوالً  ،ثم بشؽؾ الطالب األفارقة لتعلم اللؽة العربٌة
بعزٌمة ال تتوفر فً معظم الدارسٌن للؽة العربٌة.
 6>>6م تحول المركز اإلسالمً اإلفرٌقً إلً جامعة إفرٌقٌا العالمٌة وهً جامعة
متخصصة لخدمة إفرٌقٌا فً الدعوة والتعلٌم.
بدأت الجامعة بكلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة وأصبحت تمنح درجة البكالرٌوس.
<766م أصبح بالجامعة عدد ( )77كلٌة جامعٌة و( )8مراكز متخصصة أحدهما
المركز اإلسالمً للدعوة وتنمٌة المجتمع  ،والثانً مركز البحوث والدراسات اإلفرٌقٌة
والثالث مركز ٌوسؾ الخلٌفة لكتابة اللؽات بالحرؾ القرآنً  ،عالوة على معهد
متخصص فً دراسات الكوارث والالجئٌن وٌمنح درجة الماجستٌر والدكتوراه.
عدد الكلٌات المنتسبة لجامعة إفرٌقٌا العالمٌة ( )6:من إفرٌقٌا والدول األخرى.
للجامعة إذاعة ( رادٌو إفرٌقٌا ) ٌعمل على مدار الساعة،
<766م أطلقت الجامعة قناتها الفضائٌة (قناة العالمٌة) على القمر ناٌل سات بتردد
(==;.)67
إعداد الجامعة للطالب ٌقوم على ( ):ركائز أساسٌة هً العلم واإلٌمان والقرآن
واألخالق واألسلوب.
عدد الطالب اآلن بالجامعة بلػ ( )6:16>6طالبا ً وطالبة ونسبة الطالب للطالبات
متساوٌة.
 %:6من الطالب أفارقة و %7:من جنسٌات (آسٌوٌة وأروبٌة) و  %7:طالب
سودانٌٌن.
عدد األساتذة بلػ ( )<;9أستاذاً من ذوي الخبرة والكفاءة سودانٌون وأجانب.

 حصلت الجامعة على وسام االنجاز من جمهورٌة السودان و جامعة استانبول للعام
االسالمً من المركز التركً اآلسٌوي للدراسات االستراتٌجٌة و جائزة االعجاز العلمً
فً القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة فً علوم السنة من األزهر الشرٌؾ و جائزة
عبد السالم و جوائز و تكرٌمات أخرى و حصلت على الترتٌب 6<8افرٌقٌا و 6<:
عربٌا ً
والثالث و طنٌاً.
 اكملت الجامعة عامها الـ ( ):6و احتفلت بالٌوبٌل الذهبً (;;>766;-6م).
 عناوٌن الجامعة :
جمهورٌة السودان
الخرطوم – ص.ب79;> :
هاتؾ 6679>6:7>>7987 – 66:8>>7986 :
فاكس 6679>6:8>>=>>6 :
موقع الجامعة اإللكترونً www.iua.deu.sd :
البرٌد اإللكترونً :
EMAIL : vicechancellor@iua.dud.sd
admin@iua.deu.sd
exe.off.iua.gmail.com
foreignaffairsiua123@gmail.com

