الكـــتـــيـــب التعريــفــــي للرابطــة
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متهيد:
رابطة خريجي جامعة �إفريقيا العاملية هي رابطة طوعية ذات �شخ�صية اعتبارية ،و�صفة تعاقبية م�ستدمية ،وذمة مالية م�ستقلة.
تتكون الرابطة من اجلمعية العمومية ،واللجنة التنفيذية ،واملجل�س اال�ست�شاري ،والروابط الفرعية للدول ح�سب طبيعتها.
الرؤية:
بناء عالقات ارتباطية تفاعلية دائمة بني اجلامعة وخريجيها للو�صول �إىل املكانة وامل�ستوى الرفيع للتناف�س حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
الر�سالة:
بث قيم الت�سامح واالعتدال بني اخلريجني� ،آخذين يف االعتبار اجلودة واالح�سان يف �أن�شطتنا ،وخمرجاتنا.
األهداف:
•ت�أ�سي�س كيان ي�ستوعب قدرات اخلريجني ،وي�ساعدهم على تقوية الرتابط والتوا�صل فيما بينهم.
•ربط اخلريجني باجلامعة ،وامل�ساهمة يف ت�سديد خطاها وتعزيز دورها حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا.
•تعزيز دور اخلريجني يف تنمية جمتمعاتهم من خالل التفاعل االجتماعي والفكري والثقايف واخلدمي .
•تقدمي الدرا�سات والبحوث العلمية الهادفة لإيجاد حلول لف�ض املنازعات بني ال�شعوب واجلماعات.
•العمل على تن�سيق اجلهود مع اجلامعة وامل�ؤ�س�سات ،واملنظمات ذات الأهداف امل�شرتكة ،ال�ستيعاب اخلريجني يف �سوق العمل.
النشأة والتطور:
�إن جامعة �إفريقيا العاملية م�ؤ�س�سة تربوية دعوية حددت �أهدافها بو�ضوح منذ قيام نواتها االوىل (املركز الإ�سالمي االفريقي) وال تزال ت�ؤكد �أن ت�أهيل
ال�شباب ليكونوا دعاة للإ�سالم ترتاد بهم مواقع الت�أثري لن�شر الثقافة الإ�سالمية من �أولويات �أهدافها وغاياتها ،ويتم ذلك الت�أهيل عرب الربامج املختلفة التي
يتلقاها الطالب والطالبات خالل فرتة الدرا�سة من برامج �أكادميية نظامية وبرامج م�صاحبة يومية و�أ�سبوعية وف�صلية خالل العطالت وفق مناهج معدة
وخمت�صة تتكامل كلها ليكون نتاجها ذلك اخلريج املتفرد الذي ن�شهد له كل من �أتيحت له الفر�صة بزيارة �أي دولة تخرج نفر من �أبنائها من هذه اجلامعة،
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وبف�ضل اهلل حتققت هذه االهداف النبيلة .
ومل ترتك اجلامعة خريجيها بعد مغادرتهم دولة املقر �إيل �أوطانهم حيث �سعت �إىل ارتباطهم باجلامعة ك�ش�أن الكثري من امل�ؤ�س�سات التي ت�أمل يف خريجيها
لتطويرها وملتابعتهم با�ستمرار يف حتقيق �أهدافها امل�ستمرة وكانت النواة االوىل للإرتباط الرعاية ثم تطورت �إىل رابطة اخلريجني التي عملت حتت م�سمي
رابطة خريجي جامعة �إفريقيا العاملية  ،هذا الكيان الذي �أدي دور ًا مقدر ًا وما يزال عطا�ؤه متوا�صال من خالل ابداع اخلريجني فرادى وجماعات مع اجلامعة عرب
م�ؤ�س�ساتها وقنواتها املتعددة.
 -1خرجيو املركز اإلسالمي اإلفريقي ( 1991 -1980م)
رابطة خريجي املركز الإ�سالمي الإفريقي ،كانت احلاجة ما�سة �إىل كيان يلم �شمل اخلريجني فت�أ�س�ست الرابطة حتت رعاية �شعبة الدعوة يف �شهر اكتوبر
1980م  ،وهي رابطة ت�ضم خريجي املركز الإ�سالمي مب�ساقاته املختلفة :املرحلة الثانوية ،دبلوم الدعوة والرتبية ،اللغة العربية ،التدريب املهني  .وبرزت
الرابطة �إىل حيز الوجود لتحقيق الأهداف الآتية :
�أ-حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة التي تخرجوا فيها .
ب-جمع اخلريجني يف كيان واحد بفروعه املتعددة .
ج-ربط فروع الرابطة باملقر بربامج و�أن�شطة ثقافية خمتلفة .
د -االهتمام بق�ضايا اخلريجني.
 -2اخلرجيون من كليات جامعة إفريقيا العاملية 1995م:
�شهدت اجلامعة تو�سع ًا �أفقي ًا ور�أ�سي ًا مع �إزدياد قبول الطالب من خمتلف دول العامل وتنوع يف الكليات ،فجعل من ذلك �إ�ضافة �أخرى للخريجني حيث ا�ستمرت
على هذه الوترية حتي يومنا هذا.
هذا التنوع املنت�شر يف �شتى بقاع املعمورة كان البد للجامعة �أن ترعاهم وتتوا�صل معهم حتى تتعرف على منا�شطهم فى جمتمعاتهم ومدى حتقيقهم لأهداف
اجلامعة التى �إرت�شفوا من رحيقها ،و�أ�صبحوا يتقلدون منا�صب هامة يف بلدانهم وانتفعت بهم �شعوبهم ،فظهر كيان اخلريجني من �أجل امل�ساهمة الفاعلة فى
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تطوير برامج اجلامعة من خالل ن�شر الأعمال اجلليلة والهادفة يف تلك املجتمعات.
 -3رابطة خرجيي جامعة إفريقيا العاملية (2001 – 1995م)
ظل م�ؤمتر الرابطة ينعقد بانتظام برعاية وتوجيه من �شعبة الدعوة باملركز الإ�سالمي الإفريقي ومب�شاركة مندوبي الروابط بالدول وامل�ؤ�س�سات التعليمية،
وقد حظيت الرابطة باعرتاف من املنظمات املحلية والعاملية ،كمنظمة الدعوة الإ�سالمية والندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي ،ورابطة العامل الإ�سالمي ،واالر�شاد
الإ�سالمي للمنظمات الطالبية ا�ضافة اىل ع�ضويتها يف تلك املنظمات .
ومن الفرتة 2001 – 1995م كان ن�شاط الرابطة منح�صر ًا داخل اجلامعة مع قليل من العالقات اخلارجية  ،وكذلك ن�شاط ًا تقليدي ًا  ،وخاللها مت انتخاب عدد من
املكاتب التنفنيذية والتي عملت كمنظمة �شبابية.
ويف العام 2002م ومببادرة من ق�سم الن�شاط والعالقات مبركز الدعوة وتنمية املجتمع (راعي الرابطة) مت تكوين جلنة متهيدية العادة ت�صور النظام اال�سا�سي
للرابطة ور�ؤية حول تطويرها وتفعيلها وتنظيم �أعمالها ب�شكل �أو�سع.
يف هذه املرحلة ا�ستمرت الرابطة مبزاولة �أن�شطتها وبراجمها عرب مركز الدعوة وكانت بداية انفتاحها علي اجلهات اخلارجية وت�أ�سي�س فروعها باخلارج ومن
�أهمها :
�أ-فرع الرابطة مباليزيا.
ب-فرع الرابطة بجزر القمر.
ت-فرع الرابطة بال�سنغال.
كما �أنها اجتهت �إىل تقدمي برامج من�سقة وفق �أ�س�س علمية من خالل اعداد �سجالت اخلريجني ومتابعتهم وذلك عرب �شبكة معلومات افريقيا .
-4رابطة خرجيي جامعة افريقيا العاملية 2007م
يف يوم اجلمعة املوافق 2007 /6/16م مت ا�ستئناف �أعمال الرابطة بر�ؤية جديدة ،حيث مت تكوين املكتب التنفيذي للرابطة يف اجتماع عقد بجزيرة توتي
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بح�ضور اجلمعية العمومية من الأ�ساتذة والدكاترة من خريجي اجلامعة  ،وو�ضعت لها �أحكام متهيدية ويكون مقرها جامعة �إفريقيا العاملية .وذات �شخ�صية
اعتبارية وتعمل وفق �أهداف اجلامعة ونظمها ولوائحها .
توىل املكتب التنفيذي اجلديد اعداد د�ستور الرابطة ولوائحها و�شروطها وو�سعت يف �أهدافها على النحو التايل :
-1ن�شر الوعي والفكر الإ�سالمي .
-2االت�صال باخلريجني وروابطهم يف بلدانهم ومتابعة �أن�شطتهم .
-3ربط اخلريجني ب�أهداف اجلامعة العليا .
-4العمل على خدمة اخلريجني ورفع م�ستواهم اكادميي ًا وثقافي ًا ومهني ًا .
-5ال�سعي لتوثيق العالقات مع املنظمات واالحتادات ذات الأهداف املماثلة .
-6ن�شر ابداعات اخلريجني وتنمية مواهبهم ومقدراتهم .
وعقب ذلك قامت الرابطة مبتابعة براجمها بالتن�سيق مع مركز الدعوة وتنمية املجتمع والتي تعترب الراعية الأويل للرابطة  ،و�أقامت العديد من املنا�شط
الثقافية من ندوات وحما�ضرات ورحالت و�أن�شطة خمتلفة .كما و�ضعت اللبنة الأويل لت�أ�سي�س مركز خا�ص لالنرتنت للرابطة حتي يت�سني لها ت�سهيل �إي�صال
�أهدافها عرب و�سائل التوا�صل احلديثة.
 -5رابطة خرجيي جامعة إفريقيا العاملية 2015م
مت�شي ًا مع التوجهات اجلديدة للجامعة والرامية �إىل حت�سني بيئة العمل وترقية الأداء يف ظل الإدارة احلالية بقيادة الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير
اجلامعة ،فقد انعقد امل�ؤمتر الت�أ�سي�س لرابطة خريجي جامعة �إفريقيا العاملية بح�ضور  450ع�ضو ًا وت�شريف جمل�س �أمناء اجلامعة يف اجتماعه رقم  22ومت
اختيار  23ع�ضو ًا كلجنة متهيدية للإ�شراف ومتابعة عمل الرابطة حتى قيام امل�ؤمتر العام الأول للخريجني حتي يتم تثبيت كيان رابطة خريجي جامعة
�إفريقيا العاملية ب�شكل دائم.
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وتتكون �أجهزة الرابطة من الآتي:
املجل�س اال�ست�شاري :يتكون من رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة ومدير اجلامعة ورئي�س مكتب العالقات اخلارجية ورئي�س الرابطة ونائبيه ،والأمني العام ،ونائبيالرئي�س ور�ؤ�ساء املن�سيقيات االقليمية وخم�سة ع�شر من �أبرز قيادات اخلريجني واخلريجات من ذوي اخلربة يتم اختيارهم بالت�شاور بني اللجنة التنفيذية
واملجل�س اال�ست�شاري للرابطة  .ويناط بهذا املجل�س رعاية الرابطة ،وتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية.
مكتب العالقات اخلارجية :ويناط به الإ�شراف واملتابعة والتقييم خلطة عمل الرابطة. -اللجنة التنفيذية (املكتب التنفيذي)  :تقوم بت�سيري �أعمال الرابطة وتنفيذ براجمها ومتابعة �ش�ؤونها
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قائمة بأمساء أعضاء املكتب التنفيذي للرابطة((2021-2017

املن�صب
اال�سم
رئي�س الرابطة
د.كمارا عبا�س
الأمني العام
�أ� .أحمد كرمنو �أحمد
�أ .الطاهر �أحمد عبد الكرمي النائب الأول لرئي�س الرابطة
نائب رئي�س الرابطة
�أ حممد بيلو املفتي
نائب الأمني العام
�أ�.صربي حممد �أحمد
�أبوهريرة عثمان عبد ال�سالم �أمني ال�ش�ؤون املالية والإدارية
�أمني العالقات اخلارجية
حممد �سيد طو�شا
�أمني ال�ش�ؤون الثقافية
�أحمد فيزاين علي
�أمني الأكادميية
عبد الوا�سع حممد
�أمني التخطيط والتدريب
د .جرنو �أحمد جالو
�أمني االعالم
�أ� .أحمد عبد الرحمن
د .م�صطفي البكري الطيب �أمني �أمانة البحوث والدرا�سات
�أمني تنمية العالقات االقت�صادية
�أحمد �إكليل
�أمني ال�ش�ؤون االجتماعية
ن�صر الدين علي حممد
�أمينة الإح�صاء واملعلومات والع�ضوية
�سو�سن �سليمان حممد
�أمينة املر�أة
هيفاء يو�سف
�أ .كمغاتي �صالح

�سي�سي حممود
د .عبد الرحمن �صديق
احلاج مورو �سواين
عبد اهلل اليماين
ندي الهدي احل�سن
حممود حممد علي
د� .أيوب �أمربول
�إبراهيم ع�شمان
�إح�سان الفكي
فهمي جيم
عوي�س ممدوح حممود
عبد الفتاح عي�سى هارون

النائب الثاين للأمني العام

نائب �أمني العالقات اخلارجية
نائب امني الأكادميية
نائب �أمني �أمانة البحوث والدرا�سات
نائب �أمني التخطيط والتدريب
نائبة �أمني ال�ش�ؤون املالية والإدارية
نائب �أمني تنمية العالقات الإقت�صادية
نائب �أمني ال�ش�ؤون الثقافية
نائب �أمني العالقات اخلارجية
نائبة �أمينة املر�أة
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا

الدولة
غينيا
ال�سودان
نيجرييا
ال�سودان
ال�سودان
ال�سودان
جزر القمر
ت�شاد
نيجرييا
ال�سنغال
ال�سودان
ال�سودان
ال�سودان
اثيوبيا
ال�سودان
ال�سودان

كوت ديفوار

بوركينافا�سو
ال�سودان
غامبيا
موريتانيا
ال�سودان
ال�سودان
كينيا
ال�سودان
ال�سودان
اندوني�سيا
العراق
ال�صني
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