امللتقى الأول للمجل�س الإ�ست�شاري للرابطة

الكتــيـــب التعريــــفــــي
برعاية وت�شريف رئا�سة اجلمهورية

الزمان :اجلمعة -ال�سبت الأحد  13-12يناير 2018م
املكان :قاعة �أفريقيا للم�ؤمترات الدولية بجامعة �أفريقيا العاملية-اخلرطوم -جمهورية ال�سودان
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االفتتاحية :
ظل �سودان وادي النيل منذ الن�صف الثانى من القرن ال�سابع ع�شر امليالدي ،قبلة لطلبة العلم من كافة مناطق �إفريقيا خا�صة
غربها وو�سطها ،باعتبار �أن اال�ستثمار فى الإن�سان ثروة مثلى ،وعن�صر مهم ،لتحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،و�إعداد
الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة التي ميكن �أن ت�سهم يف عمليات �إنتاج ال�سلع واخلدمات ال�ضرورية لإ�شباع حاجات املجتمعات .وحتقيق ًا
لهذه الغاية ،فقد ظلت جامعة �إفريقيا العاملية (املركز الإ�سالمي الإفريقي �سابق ًا) ،تخ�ص�ص �سنوي ًا منح ًا درا�سية للطالب الوافدين
عال ،ماج�ستري ،دكتوراه») .وتعزيز ًا لهذه اجلهود التي تبذلها
ال�سيما الطالب الأفارقة فى امل�ستويات املختلفة (بكالريو�س ،دبلوم ٍ
اجلامعة ،وتوثيق ًا للتوا�صل بينها وبني خريجيها املنت�شرين يف �إفريقيا و�آ�سيا و�أروبا والأمريكتني ،نظمت اللجنة الت�سيريية للرابطة
امل�ؤمتر العام الأول للخريجني (اجلمعية العمومية الأول) يف يناير املن�صرم 2017م ،برعية وت�شريف رئا�سة اجلمهورية وذلك
لإجازة النظام الأ�سا�س وانتخاب املكتب التنفيذي للرابطة .و�صاحب هذه الفعالية عدد من برامج العمل �شملت :قراءة تقارير
فرتة التكليف ،ومعر�ض اخلريجني ،ور�شة عمل ،وزيارات ولقاءات ،وكرنفال ريا�ضي ،حتت �شعار (لتتكاتف اجلهود من �أجل ا�ستنها�ض
اخلريج)� ،شارك فيه ميثلون من  52دولة �أغلبهم من �إفريقيا و�آ�سيا و�أروبا ،بجانب �ضيوف ال�شرف من ال�شخ�صيات والعلماء وكبار
وار�ساء وتثبيت ًا لدعائم الرابطة تعتزم الرابطة عقد امللتقى الأول للمجل�س اال�ست�شاري للرابطة يف يناير 2018م على
امل�س�ؤولني.
ً
�شرف اجتماعات جمل�س �أمناء اجلامعة يف دورتها الرابعة والع�شرين مب�شيئة اهلل تعايل برعاية وت�شريف رئا�سة اجلمهورية ،ي�شارك
يف هذا امللتقي عدد كبري من قيادات اخلريجني و�ضيوف �شرف من الدول املختلفة حول العامل.
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أو ًال  :املعلومات األساسية عن امللتقي:

.1أهداف امللتقي:
�أ .تكوين املجل�س اال�ست�شاري للرابطة.
ب .ا�ستماع �إىل تقرير �آداء الرابطة منذ تكوينها يف يناير 2017م ،واخلطة اال�سرتاتيجية التنفيذية للعام 2018م
ت .تد�شني الأعمال العلمية للخريجني(معر�ض اخلرجني).
ج .طرح ق�ضايا اخلريجني وبحث احللول لها ،مع ا�ست�شراف امل�ستقبل من خالل ندوة»واقع خريجي اجلامعات اال�سالمية يف افريقيا
والر�ؤوية امل�ستقبلية».
ح.طرح ا�سرتاتيجية من خاللها ت�سهم اخلريجني يف دعم م�سرية اجلامعة وقناة العاملية.
 .2الرؤية العامة للملتقي:
�أ.الإعداد املبكر والتخطيط ال�سليم النعقاد امللتقي الأول للمجل�س اال�ست�شاري للرابطة.
ب .توجيه الدعوة لقيادات اخلريجني املميزين حل�ضور امللتقي.
ت .توجيه الدعوة لبع�ض ال�شخ�صيات يف داخل ال�سودان وخارجه.
ث .توجيه الدعوة للو�سائل االعالمية ( امل�سموعة واملقروءة واملرئية).
ج .الإعداد اجليد لأداء اللجان املكونة.
 .3الوسائل:
التخطيط ،التنظيم ،عر�ض بروجكتري ،معر�ض ،ندوة ،ور�شة عمل ،اجتماعات ولقاءات ،حفل تخرج ،توزيع اجلوائز التكرميية.
 .4املشاركون يف امللتقى:
�أ.قيادات اخلريجني واخلريجات.
ب� .ضيوف ال�شرف من ال�شخ�صيات املرموقة من �أع�ضاء جمل�س �أمناء اجلامعة امل�شاركون يف �أعمال جمل�س �أمناء اجلامعة يف دورتها الرابعة
والع�شرين.
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 -5الشروط العامة للمشاركة يف امللتقي.
�أن يكون خريجا من جامعة �إفريقيا العاملية �أو املركز الإ�سالمي الإفريقي �أو معهد اللغة العربية �أو نال الدكتوراه
الفخرية ،ويتبو�أ منا�صب قيادية يف بلده �أو يف املجتمع الذي يعي�ش فيه.
طريقة اختيار امل�شاركني  :اعتمدت طريقة اختيار امل�شاركني يف امللتقي على التوزيع اجلغرايف مثل� :شرق �إفريقيا وو�سطها وغربها وجنوبها
و�شمال �إفريقيا وجنوب �شرق �آ�سيا � ،إ�ضافة �إىل تركيا و الدول الأوربية والأمريكتني .وقد مت االختيار بالت�شاور بني �أع�ضاء املكتب التنفيذي
وفقا للنظام الأ�سا�س للرابطة ل�سنة 2017م.
 .6جلان امللتقي ومهامها:
مت تكوين جلان امللتقي على النحو الآتي:
اللجنة العليا :
يتكون �أع�ضاء اللجنة العليا برئا�سة الأمني العام وع�ضوية �أع�ضاء املكتب التنفيذي للرابطة ماعدا الرئي�س ونائبيه.
من مهام هذه اللجنة مايلي:
 ا�صدار التوجيهات و�صياغة القواعد العامة ل�ضمان �سري انعقاد امللتقي. الإ�شراف ومتابعة �أداء اللجان الفرعية خالل فرتة انعقاد امللتقي حتديد �أ�سماء الأفراد وامل�ؤ�س�سات التي �سيزورها ال�ضيوف امل�شاركون يف امللتقي. -ا�ستقطاب الدعم املايل ل�ضمان انعقاد امللتقي.
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اللجان الفرعية:
هي �أربع جلان فرعية كالآتي:
جلنة الشؤون املالية:
تتكون ع�ضوية هذه اللجنة برئا�سة �أمني ال�ش�ؤون املالية واالدارية.
من مهام هذه اللجنة :
 �إعداد امليزانية النعقاد امللتقي. �ضبط ال�صرف املايل �أثناء انعقاد امللتقي. اعداد تقرير مايل نهائي عن امللتقي. �أخرى.جلنة الربنامج العام واملصاحب:
تتكون ع�ضوية هذه اللجنة من الأخ �أمني �أمانة البحوث والدرا�سات رئي�س ًا.
 �إعداد الربنامح العام للملتقي. �إعداد برنامج االفتتاح واخلتامي للملتقي. �إعداد املعر�ض امل�صاحب للملتقي (تد�شني الأعمال العلمية للخريجني). تنظيم ندوة بعنوان» واقع خرجي اجلامعات الإ�سالمية يف �إفريقيا.� -أخرى.
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جلنة املراسم واالستقبال:
تتكون ع�ضوية هذه اللجنة من نائب �أمني العالقات اخلارجية رئي�س ًا.
من مهام هذه اللجنة مايلي:
 ر�صد وحتديد امل�شاركني يف امل�ؤمتر داخل ال�سودان وخارجه. ار�سال الدعوات حل�ضور امللتقي الأول للمجل�س اال�ست�شاري للرابطة . ا�ستالم �صور جوازات ال�سفر لعمل تا�شريات الدخول للم�شاركني يف امللتقي. ار�سال ت�أ�شريات الدخول للم�شاركني يف امللتقي . ا�ستقبال ووداع امل�شاركني يف امللتقي. مرافقة ال�ضيوف امل�شاركني يف امللتقي �أثناء وجودهم بال�سودان. جتهيز القاعات و�أماكن انعقاد امللتقي. جتلي�س وحجز مقاعد امل�شاركني وكبار ال�ضيوف �أثناء الفعاليات. �سكن امل�شاركني يف الفندق والإ�شراف على �إعا�شتهم. �أخرى.جلنة االعالم والتوثيق:
تتكون ع�ضوية هذه اللجنة من الأخ �أمني االت�صال والعالقات العامة رئي�س ًا.
من مهام هذه اللجنة مايلي:
 �إعداد وطباعة كتيب تعريفي عن اخلريجني. ا�صدار الإعالنات يف الو�سائط الإعالمية املنا�سبة (التلفاز واالذاعة ال�صحف اليومية املنا�سبة). اعداد فيلم وثائقي عن اخلريجني.7

 اعداد وطباعة كروت دعوة امل�شاركني يف امللتقي. ت�صميم وطباعة الالفتات واملل�صقات. جتهيز جاكيتات ،ديباجات. ت�صوير كافة فعاليات امللتقي بالفيديو وكامريا فوتوغرايف. ت�صوير وطباعة �أوراق امللتقي وتوزيعها للم�شاركني. حترير وقائع امللتقي و�صياغة تو�صياته وخمرجاته. اعداد ال�شهادات التقديرية وامليداليات والو�شاحات. .7برامج امللتقي:
تعقد فعاليات امللتقي :بقاعة �إفريقيا للم�ؤمترات الدولية بجامعة �إفريقيا العاملية ملدة يومني فقط حتتوي على:
فعاليات االفتتاح ،عر�ض فيلم وثائقي عن اخلريجني ،املعر�ض امل�صاحب ،اجتماعات �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري  ،تقرير �أداء الرابطة منذ
تكوينها يف يناير2017م ،واخلطة اال�سرتاتيجية التنفيذية للعام 2018م،عر�ض الربجكتري ملقر دائم للرابطة  ،ندوة ،وور�شة عمل ،تد�شني
الأعمال العلمية للخريجني ،رحلة نيلية  ،احلفل اخلتام يتخلله توزيع اجلوائز التكرميية وامليداليات للم�شاركني.
ثالثا :النتائج املبتغاه من انعقاد امللتقي:
 تعزيز التوا�صل بني اجلامعة واخلريجني. تكوين املجل�س اال�ست�شاري لرابطة خريجي جامعة �إفريقيا العاملية. و�ضع ا�سرتاتيجية فاعلة ت�سهم يف دعم م�سرية اجلامعة ورابطة اخلريجني. ال�سعي ال�ست�شكاف ر�ؤية م�ستقبلية ت�سهم يف تعزيز دور خريجي جامعة افريقيا العاملية حملي ًا واقليمي ًا وعاملي ًا. -الوقوف على واقع خريجي جامعة �إفريقيا العاملية من خالل احلقائق العلمية والتجارب امليدانية .
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رابعًا :الشخصيات وجهت إليهم دعوة للمشاركة يف أعمال امللتقى األول للمجلس االستشاري للرابطة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

االسم
�صاحب ال�سمو حممد �سنو�سي 11
معايل جمعة �سعيد
معايل حممود ب�شري جامع
د� .أبوبكر �سنغور
ال�شيخ �إبراهيم مال وكال
معايل ح�سني عيدي علمي
�أ .عبد احلكيم معلم
�أ .حممد الأمني ال�شيخ عثمان
�أ .ح�سن عبد ال�صمد عبداهلل
�أ .عبد العزيز علي عيد
معايل ح�سن حممد ح�سني
عبد احلكيم ح�سن ابراهيم
�أ .عمر فاروق عبد العزيز عثمان
معايل حممد بيلو املفتي
�أ .عي�سى �أنتابوك

الدولة
نيجرييا
ج .ال�سودان
ال�صومال
غامبيا
ال�صومال
ال�صومال
الصومال
الصومال
الصومال
الصومال

ال�صومال
ال�صومال
الصومال

نيجرييا
بروندي

الوظيفة احلالية
�أمري والية كانو
م�ست�شار رئي�س جنوب ال�سودان لل�ش�ؤون الإ�سالمية
الناطق با�سم رئا�سة اجلمهورية ال�صومالية
وزير التعليم العايل ال�سابق
نائب وايل والية زامفر
نائب وزير الد�ستور
م�ست�شار الوزير ،ورئي�س جلنة الدفاع والأمن مبجل�س ال�شيوخ
رئي�س جلنة الدفاع والأمن مبجل�س ال�شيوخ
م�ست�شار الوزارة ل�ش�ؤون الدول العربية والإ�سالمية
حمافظ البنك املركزي ال�صومايل
وزير الدولة بوزارة العدل
وزير الدولة بوزارة الأوقاف
مديرمكتب الوزارة
نائب رئي�س الرابطة
�سفري بروندي يف اململكة العربية ال�سعودية
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 16د.عمر جيزنبريي

بورندي

�سفري جكهورية بورندي يف اجلمهورية الإ�سالمية االيرانية

� 17أ .ابيزا جرييف بكري

الغابون

وزير مفو�ض يف �سفارة الغابون باململكة العربية ال�سعودية

� 18أ .عبد الرحمن حممد ح�سني

الصومال

ع�ضو الربملان ال�صومايل ووزير الداخلية �سابق ًا

 19عبد الفتاح قا�سم حممود
 20عبد العزيز حممد حممود
� 21أدم ا�سحاق على

ال�صومال
ال�صومال
ال�صومال

 22د .حممد عبد رزاق بن �إدري�س

ماليزيا

23
24
25
26
27

�أ� .إدري�س بادجي
د .عبداهلل بخيت �صالح
د.مو�سى كوين
د� .إر�شاد �إبراهيم
د .حممد بن ح�سني ال�صري

� 28أ .تراوري درامان
 29د .حممد ابراهيم حا�ضر حو�سيت�ش
 30دعبد القادر م�سعود اجله�ضمي
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ع�ضو الربملان ال�صومايل
ع�ضو الربملان ال�صومايل
ع�ضو الربملان ال�صومايل
حركة ال�شباب الإ�سالمي ماليزي()ABIM

غامبيا
ت�شاد
غينيا
كينيا
ال�سعودية

م�ساعد القن�صل العام لدولة غامبيا يف اململكة العربية ال�سعودية
مدير جامعة امللك في�صل ب�أجنمينا
مدير جامعة االحتاد العاملية
مدير مكتب الندوة العاملية لل�شباب اال�سالمي
املدير التنفيذي للندوة العاملية لل�شباب اال�سالمي

كوت ديفوار
البو�سنا
عمان

موظف يف منظمة التعاون اال�سالمي بال�سعودية
طبيب يف م�ست�شفي الطوارئ باململكة العربية ال�سعودية (الريا�ض)
مدير�شركة اجله�ضمي -عمان

� 31أ .مو�سي تندلو
� 32أ .حممد علي بوالد

زامبيا
تركيا

خبري يف منظمة الكومي�سا
رئي�س االحتاد العاملي للمنظمات الطالبية برتكيا

� 33أ.حممد قا�سم علي

تايالند

نائب مدير العالقات اخلارجية يف م�ست�شفي بياتال (بانكوك)

� 34أ .خمتار كيبي

ال�سنغال

رئي�س التجمع اال�سالمي يف داكار

� 35أ� .صالح �سليمان عي�سي

تنزانيا

�أول رئي�س لرابطة اخلريجني

� 36أ.حممود هدار ملنو
37
38
39
40
41
42
43

�أ .ن�صرة ابراهيم
�أ .عبد الوهاب بونكونغو
د� .سعيد حممد بابا �سيال
�أ .وداد عبداهلل
د.ح�سن ناندوا
�أ .مرمي ابوبكر �أبا
يحي �صفر

 44د .غنمي عمرو
 45ال�شيخ غهيت يو�سف

جزر القمر

مدير هيئة ال مكتوم بدولة جزر القمر

كينيا
بوركينافا�سو
مايل

ع�ضو يف الربملان الكيني
ممثل منظمة �آل نهيان يف بوركينافا�سو
مدير جامعة ال�ساحل و�أمني عام احتاد علماء افريقيا
رئي�س جمل�س �إدارة معهد ابن بطوطة الإفريقي
قا�ضي يف املحكمة العليا الكينية
نا�شطة
موظف يف الإمارات العربية املتحدة

بوركينافا�سو
بورندي

رئي�س نتفيذي ملن�سيقيات غرب افريقيا
داعية ا�سالمي

بنني

كينيا
نيجرييا
�أفغان�ستان
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46
47
48
49

حممد عبد القادر �سبيل
حمدان حامد
عي�سي كوين
د هارون �سنان

ال�سودان
ال�سودان
كو ت ديفوار
�أوغندا

�صحفي يف الإمارات العربية املتحدة
م�ؤ�س�سة �أل املكتوم بالإمارات العربية املتحدة
ممثل منظمة الدعوة اال�سالمية يف �ساحل العاج
حما�ضر يف جامعة كمباال
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

�أ.عثمان علي كبورو
د.حممد �شيخ �أحمد حممد
�أ .بامبو �سيال
د� .أمة اهلل هاجر خام�س هارون
د.ح�سن عثمان �سيجال
�أحمد مكائيل بن م�صطفى
د .بامبا يو�سف
د .فاديغا الفاروق
د.حممد �أحمد �شيخ علي
د� .أبويا�سر �أمبوراماد
حممدو �سعودي
�صالح �إبراهيم طبالوي
ليبان علي يرو

تنزانيا
ال�صومال
غامبيا
نيجرييا
جيبوتي
مدغ�شقر
كوت ديفوار
كوت ديفوار
ال�صومال
كينيا
الكامريون
ال�صومال
ال�صومال

مدير مركز ابن جزر بتنزانيا
ع�ضو املكتب التنفيذي لهيئة علماء ال�صومال
�صحفي
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رئي�س اجلمعية الأخوة اجليبوتية ال�سودانية
ع�ضو رابطة اخلريجني فرع مدغ�شقر
رئي�س فرع الرابطة
مدير العالقات العامة والتطوير بجامعة الفرقان-ابيدجان
ممثل الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي يف �شرق �أفريقيا
رئي�س رابطة اخلريجني فرع كينيا
م�س�ؤول يف املنظمات الطوعية بالكامريون
رئي�س حمكمة الإ�ستئناف العليا
رئي�س حمكمة القوات امل�سلحة

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

د .احمد جمال ا�سماعيل
د .ابوبكر �صديق �سي�سي
�سهام بنت عبداهلل
عبداهلل كبا
د� .سليمان �سيدبي
د.حممد مو�سى ح�سن
ملني �سانو
ممدو ملني جالو
�سليمان كونتي
د .عبد الرزاق حممد �آدم

ال�صومال
مايل
موريتانيا
غينيا
غينيا
ت�شاد
غينيا
غينيا
غينيا
ال�صومال

عميد كلية ال�شريعة بجامعة ال�سعانود
ع�ضو احتاد علماء مايل
مهند�سة االت�صاالت
املفت�ش العام بوزارة ال�ش�ؤون الدينية
نائب مدير ادارة ال�ش�ؤون اال�سالمية بوزارة ال�ش�ؤون الدينية
نا�شط �سيا�سي اجتماعي
نائب مدير �إدارة الزكاة يف وزارة ال�ش�ؤون الدينية
مدير �إدارة الزكاة يف وزارة ال�ش�ؤون الدينية
مدير �إدارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية يف وزارة ال�ش�ؤون الدينية
مدير جامعة ال�سعانود
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