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 الرئيسية
 من نحن








نظرة تاريخية
أجهزة الجامعة العليا
عالقات الجامعة الخارجية
نظام التدريس
النظام االساسي
عناوين الجامعة
هيكل الجامعة واألجهزة العليا

 الكليات





















كلية الشريعة والقانون
كلية التربية
كلية اآلداب
كلية االقتصاد
كلية العلوم البحتة والتطبيقية
كلية إقرأ لدراسات الحاسوب
كلية الهندسة
كلية الطب
كلية التمريض
كلية الصيدلة
كلية طب الفم واألسنان
كلية أنديمي للمعادن و النفط
كلية اإلعالم
كلية المختبرات الطبية
كلية الدراسات اإلسالمية
كلية تقانة اإلنتاج والتصنيع الزراعي
كلية العلوم اإلدارية
كلية اللغة العربية
كلية العلوم األسرية وتنمية المجتمع
كلية االلسن

 المراكز والمعاهد
 مركز البحوث والدراسات اإلفريقية
 معهد دراسات الكوارث والالجئين
 المركز اإلسالمي اإلفريقي
 مركز يوسف الخليفة
 الشهادة الثانوية العالمية
 مركز أبحاث ودراسات اإلقتصاد اإلسالمي

 العمادات
 عمادة الدراسات العليا
 عمادة شؤون الطالب
 عمادة المكتبات
 عمادة التدريب الطبي

 اإلدارات
 إدارة الجودة وترقية األداء
 إدارة القبول والتسجيل
 إدارة اإلمتحانات والشهادات
 إدارة تقانة المعلومات والشبكات
 إدارة العالقات العامة
 إدارة الموارد البشرية
 اإلدارة الفنية للمعامل
 ادارة التخطيط االكاديمي والمناهج ومطلوبات الجامعة



الكليات المنتسبة





كلية تيكا للدراسات اإلسالمية (كينيا)
كلية أكرا للقرءان الكريم والدراسات اإلسالمية (غانا)
معهد إبراهيم الطيب(نيجريا)
كليات جامعة راف

 المكاتب
 المكتب التنفيذي
 مكتب العالقات الخارجية
 مكتب الشؤون القانونية
 مكتب الموارد وتنمية اإلستثمار



روابط الطالب
 الجمعية الهندسية
 الجمعية الصيدالنية
 جمعية علوم التمريض
 الجمعية الطبيةAMSA

 األوسمة والجوائز




فيديو التكريم
كلمات التكريم
األوسمة والجوائز

 الفلم الوثائقي


أفالم وثائقية

 إشادات من خارج الجامعة


خطاب شكر من النقابة العامة لعمال التعليم العالي والبحث العلمي



خطاب شكر من وزارة التعليم التايلندية



خطاب شكر من معهد الشيخ ابراهيم الطيب لتدريب معلمي اللغة العربية بنيجريا



خطاب شكر من الندوة العالمية للشباب اإلسالمي



خطاب شكر وتقدير من قيادة الفرقة الثانية عشر مشاه سنكات1



خطاب شكر وتقدير من قيادة الفرقة الثانية عشر مشاه سنكات2



خطاب شكر من وزارة الخارجية والتجارة الدولية الكينية



خطاب شكر من مدير مدرسة أم القرى االساسية المختلطة



خطاب شكر من الصومال لجامعة إفريقيا العالمية



خطاب شكر وتقدير من السفارة الفيدرالية بجمهورية نيجيريا

 قناة العالمية
 صفحة أخبار الجامعة
 الخدمات اإللكترونية






التعليم اإللكتروني
التسجيل اإللكتروني
الفهرس المباشر
البريد اإللكتروني
إدارة الموارد البشرية السجالت اإلجرائية

 راديو افريقيا
 المشاركات العلمية








كلية التربية
كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية
كلية المعادن والنفط
كلية تقانة اإلنتاج والتصنيع الزراعي
كلية العلوم األسرية وتنمية المجتمع
كلية الصيدلة
كلية العلوم االدارية





طالب البكالوريوس
طالب الدبلوم الوسيط
طالب الدراسات العليا

 هيئة التدريس
 طالب الجامعة

 اللغات
 روابط تهمك
 مواقع أعضاء هيئة التدريس
 فهارس مكتبات الجامعة
 المستودع الرقمي
 البريد اإللكتروني

 جائزة المدير للتميز







الرئيسية
عن الجائزة
أهداف ووسائل الجائزة
شروط الجائزة
النموذج الخاص بالوحدات العلمية
كتيب الجائزة








الرئيسية
معلومات عن الشهادة
المراكز الخارجية
دليل الشهادة
المنحة الجامعية
كتب الشهادة





مشروع المكتبة المركزية الجديدة
مشروع تطوير الصفحة اإللكترونية وإستكمال البنية التحتية بإدارة تقانة المعلومات
مشروع التعليم اإللكتروني Moodle

 إعالنات الوظائف
 إعالنات ومناقصات
 الشهادة الثانوية

 جنسيات طالب الجامعة
 مؤتمرات الجامعة
 المشاريع الجديدة بالجامعة

 أعالم ونبالء الجامعة
 روابط مواقع أخرى





داخل السودان
إتحادات وجمعيات جامعات
روابط تعليمية
الكليات المنتسبة

 أخبار مجتمع الجامعة

