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تصد عن أمانة اإلعالم برابطة خريجي جامعة أفريقيا العالمية

رابطـــة اخلـــريـجــني
تكـرم رئي�س جمهورية
غينيا رئــيـ�س االحتـاد
الإفريــقيالربوفي�سور
�ألــفـــا كـــــونــــــدي
يف اطار زيارته لل�سودان يف �شهر يونيو2017م املا�ضي كرمت
رابطة خريجي جامعة �إفريقيا فخامة رئي�س جمهورية
غينيا الرئي�س الدوري للإحتاد الإفريقي «الربوفي�سور �ألفا
كوندي» ب�شهادة تقديرية(درع) تقدير ًا جلهوده يف هيكلة
االحتاد الأفريقي وتعزيز الأمن واال�ستقرار يف ربوع القارة

الإفريقية ،وقدم ال�شهادة التقديرية نيابة عن اخلريجني
«الدكتور كمارا عبا�س» رئي�س الرابطة والأ�ستاذ «احمد
كرمنو» الأمني العام .هذا وقد �أ�شاد فخامته بجهود جامعة
�إفريقيا العاملية بتخريج قرابة � 24ألف خريج وخريجة
يف  86دولة.

نائب رئي�س اجلمهوريــة يلـتقي رابطة خريــجي جامعة افريقيا العالـمــية
التقي اال�ستاذ /ح�سبو حممد عبد الرحمن نائب رئي�س
اجلمهورية مبكتبة بالق�صر اجلمهوري باملكتب التنفيذي
لرابطة خريجي جامعة افريقيا العاملية برئا�سة الدكتور
كمارا عبا�س رئي�س الرابطة واال�ستاذ احمد كرمنو
االمني العام للرابطة وح�ضور الربوفي�سور كمال حممد
عبيد مدير اجلامعة والدكتور حممد عثمان البيلي رئي�س
�إدارة العالقات اخلارجية باجلامعة ،حيث ناق�ش اللقاء
التح�ضريات لإنعقاد امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي خلريجي جامعة
افريقيا العاملية يف يناير 2017م.
يف بداية اللقاء رحب ال�سيد نائب رئي�س اجلمهورية
بالوفد م�شيد ًا بادوار جامعة افريقيا العاملية وخريجيها

يف تنمية وتطوير القارة االفريقية م�ؤكد ًا دعمه ورعايته
للم�ؤمتر الذي ي�شارك فيه خريجو اجلامعة من اكرث من 86
دولة حول العامل ال�سيما وهو من خريجي اجلامعة يف مرحلة
املاج�ستري.
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برعايــة رئـــي�س اجلمهوريـــة وتــ�شريف نائب رئي�س اجلمـهـــوريـــة

الــرابــــطــــة تـــنـــظـــم الــمــ�ؤتـمـــر الـــعــام الأول للـــخــــريجني

تزويد الرابطة ودعمها باالمكانات والو�سائل الالزمة للقيام
بدورها املنوط بها.
تخ�صي�ص منح درا�سية جامعية لفروع الرابطة اخلارجية
من �أجل تفعيل مكاتبها الفرعية.
ت�سعى الرابطة لتزويد قناة العاملية التابعة للجامعة ومدها
بالربامج والهادفة والأن�شطة من خالل مرا�سلني على �أن يتم
هذا العمل املبارك بالتن�سيق مع �سفارات ال�سودان باخلارج.
تخ�صي�ص جائزة با�سم (جائزة امل�شري عمر ح�سن �أحمد
الب�شري لل�سلم االجتماعي يف �أفريقيا).
ايجاد فر�ص لال�ستثمار دعما لأن�شطة الرابطة داخليا
وخارجيا.
فتح �أفاق جديدة وو�ضع برامج م�شرتكة مع املنظمات
وامل�ؤ�س�سات الداعمة.
حتديث قاعدة بيانات رابطة اخلريجني عرب التقنيات
احلديثة.
ايجاد قنوات للتوا�صل مع اخلريجني الذين يتمتعون
بكفايات اقت�صادية يف بلدانهم.
�سعي الرابطة لال�ستفادة من خريجيها املنت�شرين يف العامل
لكتابة البحوث والدرا�سات خدمة ملجتمعاتهم.
تكوين من�سيقيات واملكاتب الإقليمية للرابطة يف اخلارج
و�أن�شطة �أخري ت�صب يف �صالح اخلريجني.

يف اطار ار�ساء دعائم الرابطة وتقنني �أن�شطتها نظمت
اللجنة التمهدية للرابطة امل�ؤمتر العام الأول للخريجني
(اجلمعية العمومية) ،حتت رعاية فخامة امل�شري عمر
ح�سن �أحمد الب�شري رئي�س اجلمهورية؛ وت�شريف الأ�ستاذ
ح�سبو حممد عبد الرحمن ،نائب رئي�س اجلمهورية.
يف الفرتة من  7-6يناير 2017م علي �شرف اجتماعات
جمل�س �أمناء اجلامعة يف دورته الثالثة والع�شرون ،حتت
�شعار "لتتكاتف اجلهود من �أجل ا�ستنها�ض اخلريج".
�شارك يف امل�ؤمتر لفيف من اخلريجني جا�ؤوا من خمتلف
دول العامل �أغلبهم من الدول الإفريقية والأ�سيوية
والأوربية .وكان من خمرجات امل�ؤمتر انتخاب املكتب
التنفيذي للرابطة ،واجازة النظام الأ�سا�س.كما خرج
امل�ؤمتر بعدد من التو�صيات منها مايلي :تقدمي ال�شكر
جلمهورية ال�سودان حكومة و�شعب ًا على دعمها املادي
واملعنوي لأن�شطة وبرامج الرابطة مما �أدى الجناح
م�ؤمترها العا م الأول بعد توفيق اهلل تعاىل.
 .دعم م�سرية اجلامعة يف حتقيق ر�سالتها وتعزيز دورها
حمليا واقليميا وعامليا.
ا�ستيعاب قدرات اخلريجني وت�أهليهم وربطهم باجلامعة
وجمتمعاتهم وامل�ساهمة يف تنميتها.
االبتعاد عن ال�صراعات الطائفية والعرقية ونبذ
التع�صب والعنف وتعزيز مبد�أ الو�سطية.
املبادرة بتقدمي الدرا�سات العلمية واال�ست�شارات بغر�ض
امل�ساهمة يف حل م�شكالت جمتمعات اخلريجني.
تن�سيق اجلهود مع اجلامعة واملنظمات وامل�ؤ�س�سات ذات
الأهداف امل�شرتكة حتقيقا لأهداف الرابطة.
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م�ساعد املدير للتن�سيق واملتابعة ي�شهد �إحتفال الرابطة بخريجيها الذين ي�شغلون منا�صب رفيعة باجلامعة
نظمت رابطة خرجي
اجلامعة حفل تكرمي
خلريجي اجلامعة الذين
يتب�ؤون منا�صب متقدمة
باجلامعة حيث كرمت
الرابطة الدكتور �أحمد
الريح ابو عاقلة عميد
عمادة �ش�ؤون الطالب
�سابق ًا ،والدكتور الرباء
ابو عبيدة عميد كلية اقر�أ لدرا�سات احلا�سوب  ،بح�ضور
الأ�ستاذ �أ�سامة مريغني را�شد ،م�ساعد املدير للتن�سيق
واملتابعة الإدارية ،وعدد من عمداء الكليات واملراكز
ور�ؤ�ساء الإدارات واخلريجني .ويف كلمته امام االحتفال
�أ�شار الدكتور كمارا عبا�س رئي�س رابطة خريجي جامعة
افريقيا ايل �أن دور الرابطة هو �إيجاد عالقة وثيقة بني
اجلامعة وخريجيها املنت�شرين يف كافة انحاء العامل ،لذلك
بد�أت الرابطة بتكرمي �أميز خريجيها والذين تولوا منا�صب
كبريه يف اجلامعة .اعقبة باحلديث الدكتور �أحمد الريح �أبو
عاقلة عميد عمادة �ش�ؤون الطالب ال�سابق نيابه عن املحتفي

بهما  ،مقدم ًا �شكره لرابطة اخلريجني علي هذه اللفتة
الرائعه وحيا الرعيل الأول من علماء اجلامعة  ،كذلك
�أ�ساتذته الذين رعوا م�سريته بجامعة افريقيا العاملية
م�ؤكد ًا وقوفهم مع الرابطة يف كل براجمها.
�أما الأ�ستاذ �أ�سامه مريغني را�شد م�ساعد املدير للتن�سيق
واملتابعة الإدارية فقد حيا رابطة اخلريجني م�شري ًا ايل ان
احتفال الرابطة بخريجيها الذين ي�شغلون منا�صب رفيعة
يعترب رمزية لالحتفال بكل خريجي اجلامعة املنت�شرين
يف كافة قارات العامل مقدم ًا التهنئة للمحتفى بهم م�ؤكد ًا
علي �أنهم اهل لهذا التكرمي ملا يتمتعون به من خلق وكفاءه
عالية وهمة يف العمل م�ضيف ًا �أن اجلامعة دفعت بهم لهذه
املنا�صب لأنهم ت�شربوا بقيم و�أهداف هذه امل�ؤ�س�سة ،وقال
ان اجلامعة ما�ضية يف الدفع بكل من يثبت قدرته للمنا�صب
القيادية و�أ�شار ايل �أن خريجي اجلامعة الآن هم الذين
ي�ؤ�س�سون اجلامعات يف افريقيا متوقع ًا م�شاركة كبرية
خلريجي اجلامعة يف اجتماعات جمل�س امناء اجلامعة
وامل�ؤمتر الت�أ�سي�سي لرابطة اخلريجني املنعقد يف يناير
2017م .عقب ذلك مت تكرمي املحتفي بهما من قبل ال�سيد
م�ساعد املدير ورئي�س رابطة اخلريجني.

رابطـــة خريـــجـــي اجلامعة تكـــرم اثنني مـــن خريـــجي اجلــامعة املتميزين

كرمت رابطة خريجي جامعة افريقيا العاملية اثنني من
خريجيها املتميزين وهما الأ�ستاذ طاهر امباي من دولة
جزر القمر ،والدبلوما�سي �إدري�س باديجي من دولة غامبيا
وم�ساعد قن�صل غامبيا بجدة .يف بداية الإحتفال حتدث
الدكتور كمارا عبا�س رئي�س رابطة اخلريجني مبين ًا �أن الهدف
من �إن�شاء الرابطة هو التوا�صل مع اخلريجني ومل �شملهم وهن�أ
املحتفى بهما علي جناحهم ونيل ثقة قيادة دولهم؛متطرق ًا
النعقاد اجلمعية العمومية للرابطة املنعقد يف يناير 2017م
 ،والذي من خالله مت و�ضع د�ستور دائم للرابطة �إ�ضافة ايل
مناق�شة كيفية دعم اخلريجني مل�شروعات اجلامعة.
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من جانبه قدم اال�ستاذ طاهر امباي �شكره لرابطة
اخلريجني م�ؤكد ًا توا�صلهم مع اجلامعة ودعم م�سريتها
من خالل رابطة اخلريجني ودعا �أ�صحاب املنا�صب من
اخلريجني لتقدمي الدعم للجامعة لرد بع�ض دينها
عليهم.
�أما الأ�ستاذ �إدري�س م�ساعد قن�صل غامبيا بجدة فقد �أ�شار
يف كلمته ايل �أن ماو�صلوا اليه من جناح ين�سب للجامعة
لأن اجلامعة ومنذ قيامها ت�شجع الطالب الن�شط املبادر،
م�ضيف ًا �أنه قد مت �إختياره للعمل بالق�صر الرئا�سي من بني
عدد كبري من خريجي اجلامعات االمريكية والغامبية
م�ؤكد ًا دعمه للجامعة من خالل موقعه احلايل وعالقاته
مع عدد من اجلهات االخرى هذا .وقامت الرابطة مبنح
بطاقتي ع�ضوية للمحتفي بهما.

املكتب التنفيذي للرابطة يعقد اجتماع ًا تنويري ًا
عقد املكتب التنفيذي
لرابطة خريجي جامعة
�إفريقيا العاملية الإجتماع
الدوري برئا�سة الدكتور
كمارا عبا�س رئي�س الرابطة
والأ�ستاذ�/صربي �سمواتي -
نائب االمني العام للرابطة
يوم الأحد املوافق � 17سبتمرب ،يف قاعة النجا�شي ،ح�ضره عدد من
�أع�ضاء املكتب التنفيذي للرابطة ،وناق�ش الإجتماع التنوير حول

زيارة رئي�س الرابطة �إىل دولتي مايل وغينيا ثم
التفاكر حول اال�ستعداد للملتقي الأول للمجل�س
اال�ست�شاري املقرر انعقاده يف يناير القادم 2018م
مب�شيئة اهلل تعاىل على �شرف اجتماعات جمل�س
�أمناء اجلامعة.
هذا وقد �أ�شاد �أع�ضاء املكتب التنفيذي للرابطة
بجهود رئي�س الرابطة التي يبذلها يف رفع �ش�أن
الرابطة داخلي ًا وخارجي ًا ،كما �أمن االجتماع
على اال�ستعداد املبكر مللتقي جمل�س اال�ست�شاري
للرابطة املقرر عقده يف �شهر يناير 2018م .

رابطة اخلريجني تنظم ندوة بالتعاون مع مركز البحوث والدرا�سات الإفريقية بجامعة �إفريقيا العاملية.
الندوة د .م�صطفي البكري �أمني �أمانة البحوث والدرا�سات
بالرابطة.
�شهدت الندوة ح�ضور ًا كثيف ًا من �أ�ساتذة اجلامعة والباحثني
وطالب الدرا�سات العليا  ،كما حظيت الندوة مبدخالت عديدة
من احلا�ضرين �أثرت النقا�ش وزادت من فاعلية الندوة.
تو�صلت الندوة لعدة تو�صيات �أبرزها� :أن ي�ضطلع اخلريجون
بدورهم املنوط بهم يف توعية �شعوبهم يف القارة؛ واال�ستفادة
اقامت الرابطة بالتعاون مع مركز البحوث والدرا�سات من منا�صبهم ومواقعهم وعالقاتهم بامل�س�ؤولني يف القارة للحد
الإفريقية يف يوم الإثنني املوافق 2017 /10 /9م ندوة من النزاعات وحماورة اجلماعات امل�سلحة و�إقناعهم باجلنوح
بعنوان( :ن�شاط اجلماعات امل�سلحة يف غرب افريقيا لل�سالم.
وتداعياتها االقليمية والعاملية) ،حتدث فيها كل من :واجلدير الذكر �أن الدكتور باعزيز علي الفكي مدير مركز
د.مهدي دهب ،رئي�س ق�سم العلوم ال�سيا�سية بكلية االقت�صاد البحوث الدرا�سات الإفريقية قد ح�ضر الندوة وحتدث يف
والعلوم ال�سيا�سية ،ود .املعت�صم �أحمد الأمني؛ رئي�س ق�سم �إفتتاحيتها م�ؤكد ًا �أهمية التعاون بني املركز والرابطة يف
العلوم ال�سيا�سية مبركز البحوث والدرا�سات االفريقية ،اقامة مثل الندوات املتخ�ص�صة وخا�صة �أن الرابطة تنتمي
وعقب عليها د .في�صل ح�سن ال�شيخ خبري النزاعات امل�سلحة .يف ع�ضويتها عدد كبري من اخلريجني ميكن اال�ستفادة منها يف
وابتدر النقا�ش د .كمارا عبا�س رئي�س الرابطة .كما �أدار خمتلف التخ�ص�صات العلمية والأدبية.
رابطة خريجي جامعة �أفريقيا العاملية تتحفل بتخريج "دورة التخطيط الإ�سرتاتيجي والرخ�صة الدولية لقيادة احلا�سوب"
توفري �ألف فر�صة تدريب للرابطة تقام خالل العام 2018م.
كما حتدث يف الإحتفال الأ�ستاذ الطاهر �أحمد عبد الكرمي
النائب الأول لرئي�س الرابطة نيابة عن رئي�س الرابطة� ،أكد
على �أهمية التدريب لرفع قدرات اخلريجني ،ووجه الأمانات
ب�ضرورة االهتمام كافة ع�ضويتها بالتدريب ،كما اقرتح توقيع
مذكرة تفاهم بني الرابطة ومركز ا�ستب باي ا�ستب� .شارك يف
الدورتني �أع�ضاء املكتب التنفيذي وعدد من اخلريجني ،تناول
فيها الدرا�سون مفهوم التخطيط اال�سرتاتيجي والتخطيط
اقامت الرابطة بالتعاون مع مركز �ستب باي �ستيب يف يوم للمنظمات وامل�ؤ�س�سات الطوعية) .وكان الهدف من �إقامة
الإثنني 2017 /10 /9م احتفا ًال بتخريج الدفعة الأويل من هذه الدورة التدريبية النهو�ض ب�أن�شطة الرابطة (احلالية
"دورة التخطيط الإ�سرتاتيجي ،والرخ�صة الدولية لقيادة وامل�ستقبلية) باعتبارها منظمة طوعية عاملية ت�سعي �إىل تعزيز
احلا�سوب .حتدث يف الإحتفال كل من :د .جرنو �أحمد جالو ،التوا�صل بني اجلامعة واخلريجني �أينما كانو .هذا وقد �شهد
�أمني �أمانة التخطيط والتدريب بالرابطة ؛ ومدير �أدارة االحتفال توزيع ال�شهادات التقديرية للم�س�ؤولني مبركز ا�ستب
التدريب والتخطيط مبركز ا�ستب باي ا�ستيب ،والذي اقرتح باي ا�ستب .و توزيع �شهادات علمية للم�شاركني يف الدورتني.
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توقيع عدد ًا مـن اتفاقيات التعاون مـع
املـــ�ؤ�س�سات ذات الأهـــداف امل�شـابــهـــة

يف �إطار جهود الرابطة يف تعزيز �أوا�صر التعاون
والعالقت مع اجلهات وامل�ؤ�س�سات ذات الأهداف امل�شابهة،
وقعت الرابطة عدد ًا من االتفاقيات مع امل�ؤ�س�سات ذات
ال�صلة مثل :جمل�س ال�شباب العربي والإفريقي الذي

يتخذ اخلرطوم مقر ًا له يوم اخلمي�س2017/7/31:م .وقد قع نيابة
عن امل�ؤ�س�ستني كل من الدكتور /كمارا عبا�س رئي�س الرابطة والأ�ستاذ/
عو�ض ح�سن �إبراهيم الأمني العام ملجل�س ال�شباب العربي والأفريقي.
كما وقعت الرابطة اتفاقية مع جمموعة �أراك للتنمية والتي تتخذ
مدينة جدة يف اململكة العربية ال�سعودية مقر ًا لها  .وتهدف الإتفاقية
�إىل تطوير وتوثيق التعاون بني امل�ؤ�س�ستني يف جمال الت�أهيل والتدريب
والتوعية من �أجل التنمية املجتمعية.
ويف �سياق مت�صل وقعت الرابطة مذكرة تفاهم مع مركز درا�سات الإ�سالم
والعامل املعا�صر ،وذلك بهدف التعاون يف جمال البحث العلمي ون�شر
البحوث العلمية خلدمة الق�ضايا الفكرية والثقافية .حيث وقع عن
الرابطة �أ .الطاهر �أحمد عبد الكرمي – النائب الأول لرئي�س الرابطة
وعن املركز الدكتور /عادل اجلزويل حممد علي ،املدير التنفيذي
للمركز.

تفعي ًال لدور الرابطة خارجي ًا رئي�س رابطة اخلريجني يزور دولتي " مايل وغينيا"

يف �إطار تفعيل دور الرابطة خارجي ًا زار د.كمارا عبا�س رئي�س
الرابطة دولتي مايل وغينيا ،وذلك للوقوف على �أو�ضاع اخلريجني
يف البلدين ،ثم التباحث والتفاكر حول �إالربامج امل�ستقبلية للرابطة
وخا�صة امللتقي الأول ملجل�س اال�ست�شاري للرابطة املقرر انعقاده يف
يناير 2018م .هذا وقد �أ�شاد اخلريجون يف البلدين بربامج الرابطة
احلالية وامل�ستقبلية و�أكدوا جاهزيتهم للم�شاركة يف كافة الربامج
التي تقيمها.

�أمني تنمية العـالقـات االقت�صاديـة
بــالرابطــــــة يـــزور تــــركـــيا

يف �إطار اال�ستعداد النعقاد امللتقى الأول للمجل�س
اال�ست�شاري للرابطة ،زار جمهورية تركيا الأ�ستاذ �إكليل
�أمني �أمانة التنمية الإقت�صادية بالرابطة ،وذلك بهدف
ت�سليم دعوة للأ�ستاذ علي بوالد مدير عام للمنظمات
الطالبية يف تركيا للح�ضور وامل�شاركة يف ملتقى املجل�س
الإ�ست�شاري للرابطة .هذا وقد �أبدى الأ�ستاذ/علي
بوالد موافقته وح�ضوره يف هذا امللتقي اال�ست�شاري.

�أمانة الإح�صاء واملعلــومـات بالرابطة تقــيم ور�شــة
�إدخال بيانات اخلريـجني فـي املوقــع الإلكـــرتوين

نظمت �أمانة الإح�صاء واملعلومات والع�ضوية ور�شة بعنوان:
كيفية �إدخال بيانات اخلريجني �شارك فيها عدد من �أع�ضاء
املكتب التنفيذي للرابطة ولفيف من اخلريجني وقد ا�ستمرت
الور�شة يوما كامال.
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�أمينة �أمانـــة الإح�صاء والع�ضوية بالرابطة تزور دولة ماليزيا:
زارت الأخت �سو�سن �سليمان �أمينة �أمانة الإح�صاء واملعلومات
والع�ضوية بالرابطة دولة ماليزيا ،وذلك للوقوف على �أو�ضاع
اخلريجني مباليزيا ،ثم تقدمي دعوة للدكتور حمد عبد الرزاق،
الأمني العام ملجل�س الدعوة الإ�سالمية يف ماليزيا ،للم�شاركة
يف امللتقى الأول للمجل�س الإ�ست�شاري للرابطة .هذا وقد �أ�شاد
الدكتور حممد عبد الرزاق بجهود الرابطة وخا�صة زيارة
ماليزيا .كما �أكد م�شاركته يف امللتقي الأول للمجل�س اال�ست�شاري
للرابطة املقرر عقده يف يناير 2018م.

ا�ستعداد ًا للملتقى الأول للمجل�س اال�ست�شاري للرابطة اللجنة العليا تعقد �أول االجتماع
عقدت اللجنة العليا للملتقى الأول للمجل�س
اال�ست�شاري للرابطة �أول االجتماع لها وذلك يف يوم
الأربعاء املوافق  2010/10/18برئا�سة الأمني
العام للرابطة وبح�ضور رئي�س الرابطة والنائب
الأول للرئي�س و�أع�ضاء املكتب التنفيذي .تو�صلت
االجتماع �إىل توزيع �أع�ضاء اللجنة �إىل اللجان
الفرعية ،وذلك على النحو الآتي :جلنة االعالم
وجلنة اال�ستقبال وال�ضيافة واللجنة املالية وجلنة
الربامج امل�صاحبة.

رابطة اخلريجني تنظم �إفطار جماعي ًا للخريجني
بالتعاون مع منظمة الدعوة الإ�سالمية

زيارة وفد املكتب التنفيذي للرابطة
للأ�ستاذة �سو�ســن �سلــيــمــــان

نظمت �أمانة ال�ش�ؤون االجتماعية بالرابطة �إفطار ًا جماعي ًا
للخريجني ،وذلك بالتعاون مع منظمة الدعوة الإ�سالمية،
و�أخري بالتعاون مع عمادة �ش�ؤون الطالب باجلامعة �شارك فيهما
�أعداد كبرية من قيادات اجلامعة واخلريجني واخلريجات.
هذا وقد �أ�شاد اخلريجون بهذا الإفطار والتي متثل ظاهرة
اجتماعية تعك�س اهتمام الرابطة باخلريجني.

زار وفد من املكتب التنفيذي لرابطة اخلريجني الأ�ستاذة
�سو�سن �سليمان� ،أمينة �أمانة الإح�صاء واملعلومات
والع�ضوية بالرابطة مبنا�سبة عودتها من �أرا�ضي املقد�سة
لأداء فري�ضة احلج.
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رابطة اخلريجني ت�ستقبل عـدد ًا من قيادات اخلريجني
اقامت الرابطة م�أدبة ع�شاء على �شرف ا�ستقبال عدد من قيادات
اخلريجني ،الذين جا�ؤوا �إىل ال�سودان ،ومن �ضمنهم الوزير ح�سني علي
م�سار ،وزير الدولة بالتعليم العايل والبحث العلمي من دولة ت�شاد،
والأ�ستاذ حممود هدار ،مدير هيئة �آل مكتوم يف جمهورية جزر القمر.
هذا وقد �أ�شاد املحتفي بهما باجلهود التي تبذلها الرابطة يف تعزيز
التوا�صل بني اخلريجني من جهة واجلامعة من جهة �أخري.وقد �أبدا
ا�ستعدادهما التام بامل�شاركة فى جميع الربامج والأن�شطة التي تقيمها
الرابطة.

رابطـــة اخلريجـــني ت�ستنكر تفجـــيــرات مقدي�شـــو الأخــيــرة
�أ�صدرت رابطة اخلريجني  ،بيان ًا �أدانت فيه تفجريات ال�صومال
الأخرية التي وقعت يوم ال�سبت  2017/10/14والتي �أ�سفرت
عن مقتل مئات الأبرياء �إ�ضافة �إىل امل�صابني واجلرحي .كما
�سلمت الرابطة خطاب ًا ا�ستنكاري ًا �إىل ال�سيد امل�ست�شار الثقايف
يف ال�سفارة ال�صومالية باخلرطوم.ثم توجه وفد الرابطة �إىل
امل�ست�شفيات باخلرطوم ،وذلك للوقوف على الأو�ضاع ال�صحية
للم�صابني واجلرحي.
هذا وقد �أ�شاد �أع�ضاء ال�سفارة بهذه اجلهود التى بذلتها الرابطة
يف �سبيل تخفيف معاناة املر�ضي واملرافقني.
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بانـــورامـــــا الــرابـطـــــة
الأخــــيــــرة

من يناير إلى أكتوبر 2017م

تصد عن أمانة اإلعالم برابطة خريجي جامعة أفريقيا

تهنئة

تتقدم رابطة خريجي جامعة �إفريقيا العاملية بخال�ص التهاين
والتربيكات للأ�ستاذ /جمعة �سعيد خريج اجلامعة وع�ضو ًا يف رابطة
اخلريجني مبنا�سبة تعيينه م�ست�شار ًا لفخامة رئي�س جمهورية جنوب
ال�سودان لل�ش�ؤون الإ�سالمية؛ �إذ ت�ؤكد الرابطة �أن هذا االختيار
قد وافق �أهله ،كما نتقدم بوافر �شكرنا وتقديرنا لفخامة الرئي�س
�سلفاكري ميارديت على الثقة التي و�ضعها يف �شخ�صه الكرمي ،و ندعو
اهلل -عز وجل� -أن يعينه على حتمل هذه امل�س�ؤولية الكبرية.

تهنئة

تتقدم رابطة خريجي جامعة �إفريقيا العاملية بخال�ص التهاين
والتربيكات للدكتور /حممد �سيد طو�شا � -أمني �أمانة العالقات
اخلارجية برابطة اخلريجني مبنا�سبة نيله درجة الدكتوراه يف
ال�شريعة والقانون من جامعة �إفريقيا العاملية وتتمنى له التقدم
والإزدهار يف حياته العملية والعلمية.
كلمة التحرير:
ها نحن ن�ضع بني �أيديكم باكورة ا�صدارتنا االعالمية الثانية
والتي �أ�سميناها (بانوراما الرابطة) �آملني م�ستقب ًال �أن ت�صدر
حولية اخلريجني .وي�سرنا �أن نغتنم منا�سبة انعقاد امللتقي الأول
للمجل�س اال�ست�شاري للرابطة لنعرب عن خال�ص �شكرناوامتننا
لكافة اجلهات الداعمة �أفراد ًا وم�ؤ�س�سات ،ونخ�ص بال�شكر لل�سيد
مدير اجلامعة "الربوفي�سور كمال حممد عبيد والعاملني يف الإدارات
عللى تعاونهم الالحمدود لكافة �أن�شطة وبرامج الرابطة.
ويف هذه اال�صدارة اخلا�صة قدمنا جمموعة من �أخبار الرابطة
و�أعمالها خالل فرتة اللجنة التمهيدية ومابعد فرتة انتخاب املكتب
التنفيذي يف يناير 2017م� ،إ�ضافة �إىل معلومات موجزة عن تاريخ
ن�ش�أة الرابطة وخططها امل�ستقبلية التى تعمل على تنفيذها.
ويف اخلتام ،ن�س�أل اهلل املوىل القدير لنا وللقراء الأعزاء من
النعمة دوامها ،ومن ال�صحة متامها ،ومن الرحمة �شمولها ،ومن
العلم مايقربنا �إليه� ،إنه قريب جميب الدعاء.

�أ�رسة التحرير:
امل�رشف العام:
�أ.د كمال حممد عبيد مدير اجلامعة .
رئي�س التحرير:
د .كمارا عبا�س رئي�س الرابطة.
مدير التحرير :
�أ� .أحمد عبد الرحمن �أمني االعالم.
�سكرتارية التحرير:
د .جرنو احمد جالو
د .حممد �سيد طو�شا
�أ .عبد الوا�سع حممد.
امل�س�ش�شارون:
�أ� .أحمد كرمنو �أحمد
�أ .الطاهر �أحمد عبد الكرمي
د .م�صطفي البكري
�إخراج وت�صميم
عمر ابراهيم دل�ص
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