
كلمة رئيس الرابطة في افتتاحية مجلس أمناء الجامعة في دورته رقم  32وختام احتفاالت
الجامعة بمرور خمسين عاما على تاسيسها

بسم اهلل الرحمن والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل محمد بن عبدا هلل وعلى آله وأصحابه
ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أمابعد:
فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية وراعي الجامعة.
معالي الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل رئيس مجلس أمناء الجامعة.
معالي البروفيسور كمال محمد عبيد مدير الجامعة
السادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة بمقاماتكم السامية
السادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.
السادة عمداء الكليات والمعاهد والمراكز بالجامعة.
السادة الخريجون من الدول المختلفة.
منسوبو الجامعة والضيوف الكرام ،أصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني خريجي جامعة إفريقيا
العالمية ،أحييكم جميعاً بتحية اإلسالم الخالدة السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

باسم الخريجين نرحب بفخامة رئيس الجمهورية ترحاباً حا اًر في هذه الجامعة قلعة العلم
والمعرفة .

فخامة الرئيس نجتمع اليوم بمناسبة مهمة تهم جيمع الخريجين وهي مناسبة انعقاد اجتماعات
مجلس أمناء الجامعة في دورته الثالثة والعشرين ،واختام حتفاالت الجامعة باليوبيل الذهبي
بمرور خمسين عاما على تأسيس المركز اإلسالمي اإلفريقي  -جامعة أفريقيا العالمية .وهي
مناسبة تتويج للجهود التي بذلت من قبل األباء المؤسسين للمركز ،ندعوا اهلل سبحانه وتعالي أن
يتغمدهم برحمته الواسعة الذين رحلوا عن هذه الدنيا ،وأن يرزق األحياء منهم بالصحة والعافية .
جمع الكريم والضيوف األماجد مناسبة عظيمة تلكم التي نحتفي بها اليوم وهي ختام فعاليات
اليوبيل الذهبي وقد كان الخريجون يحلمون بها منذ زمن بعيد ،ها هي قد تحققت األمنية،
فالشكر هلل سبحانه تعالي على هذه النعمة ،ثم الشكر لفخامة رئيس الجمهورية ،المشير عمر
حسن أحمد البشير الذي لم يأل جهدا في دعم ورعاية أنشطة وبرامج الجامعة المختلفة وقد
وجه سيادته مشكو اًر بتأسيس مقر رابطة خريجي جامعة أفريقيا العالمية .ثم الشكر موصول
لمجلس أمناء الجامعة على أرسهم الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل رئيس المجلس ،والشكر

موصول إلدارة الجامعة على رأسها البروفيسور كمال محمد عبيد امدير الجامعة لذي وجه
بمنح الرابطة مق اًر في موقع استراتيجي في إحدى العمارات االستثمارية بالجامعة واهتمامه
ورعايته المباشرة لكافة برامج وأنشطة الرابطة .

الحضور الكرام اسمحوا لي أن أتلوا على مسامعكم مختص اًر لمسيرة رابطة خريجي جامعة

إفريقيا؛ والتي تأسست في أكتوبر 8913م باسم رابطة خريجي المركز اإلسالمي اإلفريقي،
وكانت تضم خريجو المركز اإلسالمي بمساقاته المختلفة ،المرحلة الثانوية ،دبلوم الدعوة
والتربية ،اللغة العربية ،التدريب المهني .وظلت الرابطة تنفذ برامجها بانتظام برعاية وتوجيه من
شعبة الدعوة بالمركز اإلسالمي اإلفريقي وبمشاركة مندوبي الروابط بالدول والمؤسسات
التعليمية ،وقد حظيت الرابطة آنذاك باعتراف من المنظمات المحلية والعالمية ،كمنظمة الدعوة
اإلسالمية والندوة العالمية للشباب اإلسالمي ،ورابطة العالم اإلسالمي ،وغيرها من المنظمات.
وظلت الربطة تمارس أعمالها بالتنسيق مع مركز الدعوة وتنمية المجتمع والذي كان راعياً أنذاك

للرابطة ،وأقامت العديد من المناشط الثقافية من ندوات ومحاضرات ورحالت وأنشطة مختلفة.

كما وضعت اللبنة األولي لتأسيس مركز خاص لالنترنت للرابطة حتى يتسنى لها تسهيل إيصال
أهدافها عبر وسائل التواصل الحديثة .
وتمشياً مع التوجهات الجديدة للجامعة والرامية إلى تحسين بيئة العمل وترقية األداء في ظل

اإلدارة الحالية بقيادة البروفيسور كمال محمد عبيد مدير الجامعة ،فقد وافق مجلس أمناء

الجامعة في اجتماعه رقم  22يناير 2680م لقيام رابطة خريجي جامعة إفريقيا العالمية بحضور
 056عضواً ،وتم اختيار  23عضواً كلجنة تمهيدية لإلشراف ومتابعة عمل الرابطة حتى قيام

المؤتمر العام األول للخريجين حتى يتم تثبيت كيان رابطة خريجي جامعة إفريقيا العالمية بشكل

دائم .
وبحمد اهلل وتوفيقه فقد قام المكتب التنفيذي للجنة التسييرية لرابطة خريجي جامعة إفريقيا
العالمية منذ انتخابه من قبل الجمعية العمومية في يناير 2685م متزامنة مع انعقاد مجلس
أمناء الجامعة السابق بعدد من الجهود النجاح هذا المؤتمر الذي نحن بصدده اآلن .

ختام ًا  :اسمحوا لي باسم الخريجين أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من ساهم معنا مادياً
ومعنوياً وأخص بالشكر رئاسة الجمهورية والندوة العالمية للشباب اإلسالمي وادارة الجامعة

ومنسوبيها في انجاح هذا المؤتمر ،وأرجو أن تتبني رئاسة الجمهورية ومجلس أمناء الجامعة
مخرجات وتوصيات مؤتمر الخريجين الذي يبدأ فعالياته يوم غد الجمعة بإن اهلل تعالي.
نسال المولى جلت قدرته أن يمدنا بعونه وتوفيقه
ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم
وجزاكم اهلل خي اًر

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

