َ
ي�شرف عمادة �شئون الطالب �أن َّ
التهنئة احلارة ملجل�س �أمناء اجلامعة،
تزف
و�إدارتها العليا ،والعاملني يف كافة كلياتها ،ومراكزها ،ومعاهدها؛ مبنا�سبة
احتفائها بالعيد الذهبي لإن�شائها  ،ومرور خم�سني عام ًا يف خدمة الأمتني
الأفريقية والآ�سيوية وغريهما من دول العامل قاطبة.
بد�أت اجلامعة معهد ًا �إ�سالمي ًا �إفريقي ًا جامع ًا عام (1966م ) حتول �إىل
أدى
مركز �إ�سالمي �أفريقي يف عهد الرئي�س الأ�سبق منريي – رحمه اهلل – � ّ
املركز دوره ،وخ َّرج �أفواج ًا من الدعاة والقادة يف خمتلف جماالت احلياة،
ومبختلف التخ�ص�صات الأكادميية والعلمية النافعة ،لإعمار الدنيا وك�سب
و�شب عن الطوق؛ فكانت جامعة �إفريقيا
الآخرة .تطور املركز الإ�سالمي َّ
العاملية (1991م ) التي ما فتئت تن�شئ الكلية بعد الكلية ،واملركز عقب

د� .إبراهيم اخل�ضر احل�سن
عميد �ش�ؤون الطالب

املركز ،واملعهد تلو املعهد حتى غدت عاملية بكل ما حتمل هذه الكلمة من معان ،و�أهداف ،وغايات .ك ّم ًا
يف عدد الطالب والكليات ،وكيف ًا يف تخ�ص�صاتهم الأكادميية ،التطبيقية والنظرية ،وتنوع ًا يف بيئاتهم،
و�أماكن مولدهم ،ومواطن ن�ش�أتهم الأويل التي وفدوا منها �إيل اجلامعة.
ٌ
منا�سبة عظمى َ
لكل من�سوبي اجلامعة  ،الذين تدافعوا منذ وقت مبكر لإخراجه
العيد الذهبي للجامعة
ب�أح�سن وجه ،و�أكمل �صورة .وعمادة �شئون الطالب تت�شرف ب�أن يكون لها دور �أ�سا�س يف هذا العيد الفريد
يف كافة فعالياته و�أن�شطته الطالبية ،ب�إ�صدار النَّ�شرات ،واملطويات ،و�إعداد املعار�ض ،واملناف�سات
ً
م�شاركة يف الفرح الذي ينتظم اجلامعة
الريا�ضية مبختلف �ضروبها ،وح�شود اال�ستقبال الطالبية،
طوال �أيام الإحتفاء بهذه املنا�سبة املهمة التي ي�شرفها قادة البالد ،وقيادات الوطن ،وعلماء الأمة من
كافة البلدان ليكون ختامه م�سك بانعقاد جمل�س �أمناء اجلامعة ال�سنوي يف فاحتة عام (2016م) مقيم ًا
للأداء الذي ّ
مت وموجه ًا لتنفيذ �أعمال مهمة نافعة ،ومبتدر ًا مل�شروعات م�ستقبلية زاهرة جلامعة ذات
ر�سالة عاملية وهدف رباين را�شد.
تقدم عمادة الطالب هذه الإ�صدارة م�شاركة منها يف العيد الذهبي للجامعة ،وترجو �أن تنال ر�ضى
القراء الكرام �ضيوف ًا وطالب ًا.
واهلل من وراء الق�صد وهو الهادي �إىل �سواء ال�سبيل ..

املحتوى

4
جامعة �إفريقيا العاملية ...الن�ش�أة والأهداف

خم�سون عام ًا يف حمراب العلم و رحاب الدعوة

ماذا يقول عمداء الطالب ال�سابقون عن عمادة �ش�ؤون الطالب؟
ال�شهيد �أحمد حمجوب حاج نور الذي كان رج ًال
ك�ألف وهو الذي مل يكن راعي ًا للطالب فقط ،بل
قيم ًا على �ش�ؤون جميع من�سوبي اجلامعة ،فهو
الرجل الذي ي�صنع الأحداث ويخو�ض غمار
املع�ضالت ويتحرك يف كل االجتاهات حتى �أطلق
عليه الطالب ا�سم الرجل الذي ال ي�أكل وال ينام.
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�أيام مليئة بالبذل والعطاء قادها
جمموعة من الرجال بذلوا جل
وقتهم خلدمة املهاجرين من طالب
العلم ،فقدموا �أف�ضل ما عندهم من
فنون الرتبية والتعامل.

ُ
كنت قريب ًا منهم
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عمادة �ش�ؤون الطالب
ت�ست�ضيف جامعة �إفريقيا العاملية طالب ًا من خمتلف الأرجاء ،حيث التنوع
العرقي والثقايف ،الأمر الذي ي�ستوجب تقدمي رعاية اجتماعية ونف�سية وثقافية
متكاملة له�ؤالء الطالب ،وكان البد من �إقامة �إدارة مركزية ت�ضطلع باملهام
الرتبوية والإدارية واالجتماعية جتاه الطالب ،وتت�ألف عمادة �ش�ؤون الطالب
بجامعة �إفريقيا العاملية من �أربع �إدارات �أ�سا�سية هي :الإ�شراف االجتماعي
و�إدارة الإر�شاد النف�سي و�إدارة الغذاءات� ،إ�ضافة �إيل �إدارة الرتبية الريا�ضية.

جملة �ش�ؤون الطالب

الإ�شراف العام:
د� .إبراهيم اخل�ضر احل�سن  -عميد �ش�ؤون الطالب
املدير العام  -د .عمر طه احلاج  -نائب عميد �ش�ؤون الطالب
مدير التحرير  :د .زين العابدين �أحمد امل�صطفى
�أ�سرة التحرير:
�أ .عثمان حممد علي
�أ .عمر حممد عبدالعاطي
�أ .ع�صام حممد مو�سى
�أ� .أحمد عثمان عبداهلل
�أ .ب�شري حممد عبيد
�أ .منجدة �سعد مرحوم
�أ� .سمرية ح�سن علي
االخراج  -والطباعة الأوف�ست:
ال�شيخ الأمري حممد (ج)0117162580 :
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جامعة �إفريقيا العاملية ...الن�ش�أة والأهداف
بد�أت فكرة �إن�شاء
�إفريقيا
جامعة
العاملية منذ العام
(1964م) ،وذلك
منذ اقامة املركز
د .زين العابدين �أحمد امل�صطفى الإ�سالمي الإفريقي

بالأر�ض وعدد ًا من الفنيني ،وقد انهالت التربعات
لإقامة املركز من ال�سودان ودول اخلليج وغريها،
وانعقد االجتماع الثاين ملجل�س �أمناء املركز يف يوم
االثنني � 28صفر 1393هـ ،املوافق  2ابريل 1973م ،
ثم توالت االجتماعات �سنوي ًا �إيل �أن �أكتمل النظام
الأ�سا�سي ،وبد�أت الدرا�سة باملركز يف الأول من يوليو

الذي بد�أ معهد ًا ب�أم درمان يف العام (1966م) ،ثم مت
�إعداد قانونه يف (1972م) ،حيث انعقد االجتماع الأول
ملجل�س �أمناء املركز يف يوم االثنني � 21شوال 1392هـ
املوافق  17نوفمرب 1972م ،وذلك مبكتب وزير ال�ش�ؤون
الدينية والأوقاف ال�سوداين ،ومت متثيل كل من( :ليبيا
وم�صر وال�سعودية والكويت) ،حيث تربع ال�سودان

1977م  ،وقد افتتحه الرئي�س الأ�سبق جعفر حممد
منريي – رحمه اهلل  -يف العام 1978م ،وذلك بعد �أن
مت تكوين جمل�س الأمناء من كل من :اململكة العربية
ال�سعودية ،م�صر ،املغرب ،دولة الأمارات العربية
املتحدة ،قطر ،الكويت ،وال�سودان ،حيث انتقل املركز
من �أم درمان �إىل اخلرطوم يف املقر احلايل.

4
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وخالل الفرتة من1977( :م �إيل 1986م)� ،أكتمل
ت�أ�سي�س املركز وا�ستقرت �إدارته ونظمه ،وبد�أ
ي�ؤتي ثماره  ،حيث تخرج فيه مئات الطالب و�أت�سع
حلوايل ثمامنائة طالب ي�أتون من �أكرث من �أربعني
قطر ًا ،وارتفعت الدرا�سة من طور املرحلة الثانوية،
وذلك ب�إن�شاء كليتني جامعيتني ،وبرز ن�شاط املركز
االجتماعي والثقايف يف كل بلدان �إفريقيا ،من خالل
الدورات التدري�سية وقوافل ال�شباب الثقافية ،وروابط
خريجي املركز حيث اكت�سب املركز بذلك �سمعة
طيبة ف�أقبل الطالب عليه ،ونظر ًا لتزايد الإقبال
على التعليم العايل،و�ضيق الفر�ص املتاحة للطالب
من �إفريقيا ،فقد قررت حكومة ال�سودان يف العام
(1411هـ) تطوير املركز الإ�سالمي �إىل جامعة مع
فتح باب امل�ساهمة يف جمل�س الأمناء للدول الراغبة
وامل�ؤ�س�سات اخلريية القادرة ،واعتماد االتفاقية بني
حكومة ال�سودان (دولة املقر) واجلامعة ،واملحافظة
على الإعفاءات واحل�صانات واالمتيازات التي متنحها
االتفاقية للجامعة ،وحظيت اجلامعة بدعم كبري من

حكومة ال�سودان حيث �أ�س�ست معاهد ومراكز وكليات
جديدة ،وتنوعت الدرا�سة لت�شمل الكليات النظرية
والتطبيقية ،وفتحت برامج الدرا�سات العليا وازدادت
�أعداد الطالب لأ�ضعاف كثرية حتى �أ�صبحت اجلامعة
ت�ست�ضيف طالب ًا وطلبات من �أكرث من ثمانني دولة،
وقد امتدت عالقات اجلامعة اخلارجية مع �سمعة
�أكادميية طيبة  ،حتى �أ�ضحت جامعة متميزة.
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حتر�ص جامعة �إفريقيا العاملية على تقدمي ر�سالتها
الدعوية منذ الوهلة الأوىل ،حيث �إنه وما �أن يلج
الطالب �أبوابها حتى جتل�سهم على مائدة القر�آن
الكرمي ،وذلك خالل الربنامج الراتب (�أ�سبوع القر�آن
الكرمي) ،ثم مي�ضي الطالب �أ�سبوع ًا تربوي ًا يف خميم
كبري داخل والية اخلرطوم ،ولعل القوافل الدعوية
من �أهم الأن�شطة التي متيزّت بها جامعة �إفريقيا
العاملية ،تلك القوافل التي ظلت ت�سريها �صيف ًا و�شتا ًء
و�إيل خمتلف الأرجاء منذ العام (1982م) وهي من
مطلوبات اجلامعة التي البد لأي طالب �أو طالبة من
�أدائها.
تعد القوافل الدعوية من �أكرث الأن�شطة ت�أثري ًا على
الطالب حيث تثبت يف الذهن وتظل يف الذاكرة،
كتجربة ي�ستفيد منها الطالب يف م�ستقبل حياتهم،

6
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والقوافل الدعوية من �أهداف اجلامعة الرا�سخة،
وذلك �إنفاذ ًا لنظامها الأ�سا�سي والذي ين�ص على
�ضرورة �إعداد وت�أهيل الدعاة �إيل الإ�سالم ،واالرتقاء
بالعمل الدعوى والعمل على تن�سيق جهوده يف خدمة
املجتمعات الإ�سالمية ،حيث تهتم اجلامعة بر�سالة
الدعوة بكل �أركانها من حيث :املو�ضوع واخلطاب
والأ�سلوب واملخاطب ،الأمر الذي جعل اجلامعة تهتم
كثري ًا مبعرفة ميادين الدعوة ،وت�أتي القوافل الدعوية
يف �إطار �أحد الأهداف اجلامعية �أال هو (خدمة
املجتمع) وذلك �ضمن ثالوث خمرجات اجلامعة
(التعليم  -البحث العلمي  -خدمة املجتمع).
هكذا جاءت جامعة �إفريقيا العاملية ،ثمرة طيبة
جلهود طوعية مباركة ،يف م�سرية دعوية قا�صدة ،حيث
تعمل اجلامعة جاهدة على بلورة الر�سالة الدعوية يف

�سياق علمي ،يت�سق مع مردود حركة البحث العلمي  ،التي انتظمت كل �أوجه احلياة ،فهنيئ ًا جلامعة �إفريقيا
ويف�ضي �إىل خدمة املجتمع ،م�سخرة لذلك كل معطيات العاملية باحتفالها بعيدها الذهبي ...بخم�سني عام ًا
الع�صر املتمثلة يف التطورات العلمية – التكنولوجية� ،أم�ضتها يف حمراب العلم ورحاب الدعوة.
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تعد عمادة �ش�ؤون الطالب �أهم �إدارات اجلامعة حيث ت�ضطلع بالعديد من املهام الإدارية
واالجتماعية والثقافية ،ولذلك فلقد حر�صت �إدارة اجلامعة على تخيرّ الأخيار لت�سيري م�سرية
عمادة الطالب القا�صدة ،فتعاقب على عمادة �ش�ؤون الطالب �أ�ساتذة �أفذاذ و�آباء متفردين
قدموا لطالب وطالبات اجلامعة خدمات جليلة فلهم التحية والإجالل.

وقد ر�أت �أ�سرة حترير املجلة �أن تلتقي بع�ض ًا من
ه�ؤالء العمداء للحديث عن ن�ش�أة وتطور العمادة وفيما
يلي �إفادات الدكتور ب�شري عبدالواحد ب�شري والذي
ابتدر حديثه قائ ً
ال:
أحيى اجلامعة
�أ�شكركم على �إتاحة هذه الفر�صة ،و� ِّ
الرائدة ،جامعة �إفريقيا العاملية مبنا�سبة عيدها
الذهبي ،كما �أهني عربكم الأخوة العاملني باجلامعة
وطالبها امليامني .وعمادتهم الرا�سخة الأقدام تلك
8
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الأم الر�ؤوم التي ترعي �شئونهم وت�سهر من �أجل
راحتهم .فاحلديث عن عمادة �شئون الطالب يطول
و�أحاول يف هذه ال�سانحة �أن ا�ستدعي الذاكرة التي
نال منها الزمان وغرتها الأحداث والدهر وتقلباته،
لقد ن�ش�أت �صغرية �ش�أن كل مولود جديد مع البدايات
الأوىل لهذه امل�ؤ�س�سة العمالقة عندما كانت معهد ًا
�صغري ًا ثم تطورت �إىل ما هو معروف با�سم املركز
الإ�سالمي الأفريقي يف املرحلة الثانوية يف الن�صف

الثاين من �سبعينات القرن املا�ضي.
الدكتور ب�شري وكانت يف ذلك الوقت عبارة
عبدالواحد :عن �إدارة تابعة ل�شعبة التعليم
كان لكل واحد �إحدي �شعب املركز الإ�سالمي
الأربع (التعليم والدعوة
من الذين
تعاقبوا على والبحوث واخلدمات).
عمادة الطالب وبعد قرار تطوير املركز
ب�صمته وطابعه الإ�سالمي �إيل مرحلة
جامعية با�سم جامعة
وطريقته
املميزة التي �إفريقيا العاملية ،كان من
�آثرت الإرث ال�ضروري حتويل �إدارة
الرتاكمي الذي �ش�ؤون الطالب �إىل مقام
العمادة لتواكب ولتتنا�سب
متيزت به
مع م�ستوي الطالب اجلامعي
م�سرية عمادة
يف برنامج البكالوريو�س
الطالب.
والدرا�سات العليا.
وقد �شهدت هذه امل�سرية
العديد من الأحداث والتحوالت ومن الرجال الذين
�أداروا دفة تلك الأحداث بحنكة وخربة ،وكان لكل واحد
من الذين تعاقبوا قمة امل�س�ؤولية يف عمادة الطالب
ب�صمته وطابعه وطريقته املميزة التي �آثرت الإرث
الرتاكمي الذي متيزت به م�سرية عمادة الطالب .و�أذكر

من بني ه�ؤالء الرجال الدكتور �أحمد عمر عبيد اهلل ،وقد
حباه اهلل ب�أ�سلوب تربوي م�شوب بالرحمة والت�سامح.
والأخ الأ�ستاذ عبداملنعم خ�ضر ،الذي كان �إداري ًا فذ ًا
ممعن ًا يف التم�سك ب�سالمة الإجراءات وباالن�ضباط
وحب النظام ،والدكتور

عبد العزيز �سعد عمر ،الذي كان يتحلي بروح الأبوة يف
تعامله مع الطالب .والأخ الربوفي�سور بابكر قدرماري
الذي ترك ب�صمات قوية يف عمادة �ش�ؤون الطالب
لطول املدة التي ق�ضاها عميد ًا وبحكم ثقافته الوا�سعة
ومعرفته خللفيات الطالب ولغاتهم الأفريقية ولإجادته
اللغة الإجنليزية ،والأخ الدكتور عو�ض الكرمي عو�ض
اهلل ،الذي دخل �إىل قلوب الطالب لكرمه الذي �أ�صبح
�صفة مالزمة ال�سمه ,ول�شخ�صيته االجتماعية املنفتحة
على اجلميع ..والأخ الأ�ستاذ �أحمد الزين ،ذو اخللفية
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القانونية والثقافة الإ�سالمية الدعوية الو�سطية ،وهو الذي �أرجو �أن تفرد له م�ساحة خا�صة غري �أن احلديث
يدعو �إىل التم�سك بالعزائم و�شد الأحزمة ،وجاء ين�صب حالي ًا عن العمداء ال�سابقني� .أما �شيخ عمداء
�أخري ًا �إىل العمادة الدكتور �إبراهيم اخل�ضر احل�سن ،الطالب فهو �شيخنا ال�شهيد �أحمد حمجوب حاج نور
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الذي كان رج ً
ال ك�ألف وهو الذي مل يكن راعي ًا للطالب
فقط بل قيم ًا على �ش�ؤون جميع من�سوبي اجلامعة .فهو
الرجل الذي ي�صنع الأحداث ويخو�ض غمار املع�ضالت
ويتحرك يف كل االجتاهات حتى �أطلق عليه الطالب
ا�سم الرجل الذي ال ي�أكل وال ينام .ولعل احلديث عن
�سرية العمداء ال�سابقني ل�ش�ؤون الطالب قد �صرفنا
قلي ً
ال عن العمادة وتطوراتها ،فقد كانت داخليات
الطالب يف الطابق الأعلى الذي تقوم عليه كلية الرتبية
حالي ًا ،ثم �أن�شئت داخليات دان فوديو ويزيد ابن �أبي
حبيب� ،أما الطالبات فقد كن ي�سكن يف مباين للإيجار
خارج اجلامعة ،ثم مباين جاهزة حتى مت ا�سكانهن يف
مبانِ حديثة.
ثم التقت �أ�سرة التحرير الدكتور ح�سن علي
ال�شايقي ...والذي قال:
عندما جئت �إىل املركز الإ�سالمي الأفريقي منتدب ًا من
جامعة الإمام حممد �سعود الإ�سالمية �سنة (1981م)،
بطلب من الأخ الكرمي د .الطيب زين العابدين  ،مدير

املركز الإ�سالمي وبرغبة مني بالعودة �إىل ال�سودان.
كانت العمادة ت�سمى �إدارة �ش�ؤون الطالب – وكان
رئي�س الإدارة الأخ الأ�ستاذ د .حممد ب�شري حممد،
وهو �أ�ص ً
ال كان �أ�ستاذ ًا للرتبية الريا�ضية ،وقد عمل
مبعهد بخت الر�ضا وكان رج ً
ال �سهل املعاملة ،وكان
معه باملكتب ال�شيخ املجاهد عمر �صبري  -رحمه
اهلل  -وكان م�س�ؤو ًال عن الغذاءات (الراجعة) واذكر
�أن ال�شيخ عمر �صبري كان ال مينع �أي طالب جديد من
تذاكر الطعام وكان يقول� :أنا ال �أمنع �أي من �أبناء
امل�سلمني تذاكر الطعام وعلى الإدارة �أن تنظر بعد
ذلك يف �أمر الطالب وت�سجيله.
توليت يف تلك الفرتة الن�شاط الثقايف باملركز
الإ�سالمي وبذلنا جهد ًا يف تنظيم حلقات التالوة
بامل�سجد ،فكان الطالب جميع ًا يجل�سون بعد �صالة
الفجر يف احللقات وكان يجري لهم متام للح�ضور
وكان الطالب ال�سوداين �إبراهيم كجور ي�شرف على
احللقات وهو من �أبناء جبال النوبة.
ربيع الأول 1437هـ  -يناير 2016م
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ويف يوم ختم القر�آن كنا نقيم حف ً
ال داخل الدكتور ح�سن وكان الأخ معت�صم عبدالرحيم ي�سكن يف
الغرفة املقابلة لها وكان بجوارنا غرفة
امل�سجد وكان الأ�ستاذ حممد ب�شري حممد علي ال�شايقي
للطالب ي�سكن فيها الطالب الكيني �صالح
رئي�س الإدارة يح�ضر من �أم درمان ومعه �شهد ن�شاط
وليد جميدي وكان من �أ�صغر الطالب وهو
كمية من (اللقيمات) احتفا ًء بختم القر�آن
امل�سجد �إهتمام ًا
الآن من �أبرز املحامني يف نريوبي وما زال
مع ح�ضور الأ�ساتذة ال�ساكنني بالداخلية.
�أكرب �أبان فرتة
حمافظ ُا على �صلته باجلامعة ،فقد زار
كان الطالب ي�سكنون بداخليتي (دان
عمادة الأخ
اجلامعة قبل فرتة وا�ست�ضافه الأخ املدير
فوديو واملهدي) ومل تكن داخليتا (دار
حاج نور ،وكان
يف منزله.
ال�سالم والنيجر) قد �أكتملتا .وال�سكن
نور
حاج
أخ
ل
ا
بعد ذلك بفرتة ق�صرية التحق الأخ
بالداخلية كان من الأ�ساتذة الكرام
الأ�ستاذ ،عو�ض الكرمي عو�ض اهلل يقول ال ت�أتي حممد عبداملعروف والذي كان يعمل
والأ�ستاذ معت�صم عبد الرحيم احل�سن امل�سجد وجتل�س بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا،
والأ�ستاذ عبداحلميد حممد عبداحلميد يف ال�صف الأول باملركز الإ�سالمي الأفريقي – �إدارة
وترتك الطالب �ش�ؤون الطالب وجاء بعده كل من الأخ
والأ�ستاذ زكريا.
واملالحظ �أن الأ�ساتذة وهم يعملون نائمني بالداخلية بابكر �إبراهيم وعبدالرحمن غندور،
بالتدري�س يقومون بالإ�شراف بجانب والأف�ضل هو �أن والتحقوا كذلك بال�سكن بالداخلية وكانوا
عملهم ،فقد كان الأ�ستاذ عو�ض الكرمي توقظ الطالب �أول م�شرفني اجتماعيني ب�سكن الطالب.
– تربية �إ�سالمية .والأ�ستاذ املعت�صم وت�أتي بعدد منهم كذلك ي�سكن بالداخلية بعد ذلك كل من
عبدالرحيم – ريا�ضيات .وقد كان الأخ �إىل امل�سجد حتى الأخ الأ�ستاذ دفع اهلل ح�سب الر�سول ،وقد
�سكن بداخلية املهدي وكانت له طرائف
معت�صم والي ًا لل�شمالية ووزير ًا للرتبية ولو �صليت يف
والتعليم باخلرطوم فيما بعد.والأ�ستاذ ال�صفوف اخللفية مع الطالب ،خا�صة مع من يرغبون يف
الذهاب للطبيب يف وقت مت�أخر من الليل.
عبد احلميد حممد عبداحلميد  ،فيزياء.
و�أنا �سكنت بداخلية (دان فوديو) يف غرفة مع بعد فرتة الأ�ستاذ حممد ب�شري حممد – رئي�س �إدارة
الأ�ستاذ حافظ ال�سيد وكان رئي�س ًا ل�شعبة الريا�ضيات �ش�ؤون الطالب ،توىل الدكتور �إبراهيم �أبو عباءة �إدارة
12
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املركز الإ�سالمي الأفريقي ،وكان ذلك برغبة من الأخ
د .الطيب زين العابدين ،وكان يرى �أن ذلك يزيد من
دعم الأ�شقاء يف اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج
للمركز الإ�سالمي.
كما مت تعيني الأخ الأ�ستاذ عبد املنعم اخل�ضر
عميد ًا ل�ش�ؤون الطالب ،وكان الأخ عبد املنعم يعمل يف
الإ�شراف يف جامعة امللك عبد العزيز  -بجدة ،وكان
لهذه العالقة اثر طيب  ،فقد كانت جامعة امللك عبد
العزيز ت�ست�ضيف طالب املركز يف فرتة �أداء العمرة
بداخليات اجلامعة بجده وهم يف طريقهم �إيل مكة

واملدنية.
التحق بالإ�شراف كذلك يف تلك الفرتة الأخ د.
الطاهر م�صطفى والأخ ن�صرالدين وكانا يعمالن
كذلك يف ال�سعودية ومل ي�ستمر الأخ ن�صر الدين طوي ً
ال
فقد رجع �إىل اململكة العربية ال�سعودية.
توىل الأخ املجاهد �أحمد حمجوب حاج نور ،عمادة
الطالب و�أظن ذلك �أبان فرتة د .عبد الرحيم علي،
حيث كان مدير ًا للجامعة .والأخ حاج نور – رحمه اهلل
– تخرج من جامعة اخلرطوم – كلية ال�شريعة ،وعمل
بالق�ضاء ال�شرعي باحل�صاحي�صا ،وكان ي�ؤذن ل�صالة
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الظهر يف باحة املحكمة ،ومل ي�شهد النا�س قا�ضي ًا ي�ؤذن
لل�صالة قبل ذلك.
كان حاج نور ي�سكن يف منزل م�ست�أجر بال�صحافة،
وكان �أ�ستاذ ًا للرتبية الإ�سالمية ،وقد جاء للمركز
الإ�سالمي الأفريقي بعد �أن عمل بنيجرييا بجامعة
زاريا.
وكان يح�ضر راج ً
ال� ،إذ مل يكن ميلك �سيارة ،كان ي�أتي
من ال�صحافة لإيقاظ الطالب ل�صالة الفجر.
وقد �شهد ن�شاط امل�سجد �إهتمام ًا �أكرب �أبان فرتة
عمادة الأخ حاج نور ،وكان الأخ حاج نور يقول ال ت�أتي
امل�سجد وجتل�س يف ال�صف الأول وترتك الطالب نائمني
بالداخلية والأف�ضل هو �أن توقظ الطالب وت�أتي بعدد
منهم �إىل امل�سجد حتى ولو �صليت يف ال�صفوف اخللفية.
وكان يح�سب الطالب بعد �صالة الفجر  ،ي�ضرب عدد
امل�صلني يف ال�صف الواحد × عدد ال�صفوف ،وكان
يقول الآن ينام بالداخلية عدد كذا وكذا من الطالب،
14
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فقد كان اهتمامه بال�صالة كبري ًا – عليه رحمة اهلل .-
كنت يف تلك الفرتة قد �أنتقلت من عمادة الطالب
�إىل �إدارة التعليم وكان ير�أ�سها الأخ الأ�ستاذ عبد اهلل
ال�صايف – رحمه اهلل – ونائبه الأ�ستاذ �أحمد عمر
عبيداهلل.
ثم التقت �أ�سرة التحرير الربوفي�سور �أ.د .بابكر
ح�سن قدر ماري
والذي حتدث قائ ً
ال:
عينت رئي�س ًا لإدارة �ش�ؤون الطالب يف جامعة �إفريقيا
العاملية يف ابريل 1993م ،وقتها كانت �إدارة حتت
�إ�شراف مركز البحوث.
وجدت الأعباء فيها كثرية بحكم �أن جامعة �إفريقيا
جل طالبها من الوافدين ومن ثم البد من رعايتهم
�سكن ًا و�إعا�شة ورعاية �صحية بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة
الأخرى من ريا�ضة وثقافة وجوانب اجتماعية.
ظلت الإدارة ترعى طالب اجلامعة طلبة وطالبات

وافدين و�سودانيني يف �شتى النواحي والدور الأكرب
يخ�ص الوافدين والوافدات يف �سكنهم و�إعا�شتهم
و�سفرهم ورعايتهم يف اجلوانب املختلفة ب�سبب تو�سع
العمل وتنوعه يف �إدارة �ش�ؤون الطالب رفعت مذكرة
لرتفيع الإدارة �إىل عمادة .وقد ا�ستجابت اجلامعة
لذلك مما �أتاح لنا فر�صة �إن�شاء �أق�سام للعمادة من
جديد فهناك ق�سم الغذاءات الذي تفانى يف العمل
فيه كل من د .ال�صادق عثمان حميدة والأ�ستاذ �أحمد
الطاهر� ،شعلة ظلت حترتق ل�سنوات طويلة يف �سبيل
مواجهة م�شكالت غذاءات الطالب.
وهناك ق�سم الإ�شراف االجتماعي بقيادة الأ�ستاذ
عمر طه احلاج وقتها على ر�أ�س م�شريف الداخليات
الذين كانوا ي�سهرون خلدمة الطالب الوافدين كل يف
داخليته ويتابعون �سري وجبات الطالب الغذائية� ،إنهم
فتية ق�ضوا ع�شرات ال�سنوات يف الإ�شراف االجتماعي،
الأ�ستاذ عمر طه والأ�ستاذ م�صطفى القدال والأ�ستاذ
عمر حممد عثمان ،والأ�ستاذ �سعيد �سعد حداد

والأ�ستاذ �صديق والأ�ستاذ كنيدي والأ�ستاذ عبد احلليم
و�آخرون ال يت�سع املجال لذكرهم جميع ًا ،ثم هناك
امل�شرفات بقيادة الأ�ستاذة زبيدة ومنجدة و�أحالم
وح�سيبة و�أمل و�أخريات �سهرن على راحة الطالبات
يف غدوهن ورواحهن ،وهناك �أ�ساتذة ق�سم الريا�ضة
وامل�شرف الثقايف كل يف تفان تام يف عمله.
كان ي�ساعدين يف هذا العمل الأ�ستاذ حممد
عبداملعروف نائب ًا للعميد وذلك بعد تاريخ طويل يف
الإ�شراف االجتماعي باجلامعة ،وملا متيز به من �سعي
د�ؤوب مل�صلحة الطالب عامة اختري م�ساعد ًا ملدير
اجلامعة جللب املوارد وهو �أهل لذلك بحق وحقيقة،
وقد حل حمله يف العمادة الأ�ستاذ حممد بخيت
عبداهلل الذي وا�صل امل�سرية معنا.
�سار العمل يف عمادة �ش�ؤون الطالب يف جو �أ�سري طيب
مع ان�سجام تام �ساد بني كل العاملني حتى يوليو 2003م
حيث ت�سلم د .ب�شري عبدالواحد عمل العمادة كان
احلما�س يف الإ�شراف االجتماعي على �أ�شده ،فامل�شرف
ربيع الأول 1437هـ  -يناير 2016م
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يعرف طالب داخليته فرد ًا فردا ويتعرف على م�شكالت
بع�ضهم ويقف على حلها بالتعاون مع اجلميع .وكم كان
�أمر ت�سفري الطالب اخلريجني ي�سري ًا �إىل حد كبري وذلك
مبا يقدمه �أهل اخلري لهم من تكاليف �سفرهم عائدين
�إىل بالدهم.
مواقف التن�سى:
• �أذكر يف �شهر رم�ضان خالل عملي بالعمادة دخل
الطالب الوافدون يف �إ�ضراب عن الدرا�سة والطعام

ب�سبب م�شكلة وقعت لأحد الطالب الوافدين مع �أحد
�أفراد احلر�س اجلامعي – ا�ستمر هذا الإ�ضراب لنحو
�أ�سبوع ثم تدخلت اجلهات الأمنية لف�ضه ورجعت الأمور
�إىل ن�صابها� ،إال �أن اجلامعة ر�أت حل احتاد الطالب
منع ًا ملثل هذه الظواهر ال�سالبة وحل حمل االحتاد روابط
للطالب ،رابطة لكل دولة ،الأمر الذي ا�ستمر �إىل يومنا
هذا.
على يف �ش�ؤون
• من �أكرث املواقف احلرجة التي مرت ّ
الطالب �إبالغي بخروج طالبة جيبوتية كانت تعاين
من مر�ض نف�سي ،يف غفلة اجلميع خرجت وال �أحد
يدري �أين ذهبت� .شعرت بحزن �شديد وثقل امل�س�ؤولية.
كان الوقت ع�صر ًا ف�أخذت �سيارة الغذاءات (حيث
16
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مل تكن هناك �سيارة
خم�ص�صة لعميد الطالب)
فتوجهت نحو املعمورة ومل
تكن وقتها �آهلة بال�سكان،
هناك مع مغيب ال�شم�س
وجدت الطالبة مع �أ�سرة
خفري ملبنى مل يكتمل،
�س�ألتها ماذا ت�صنعني هنا
قالت (�أنا �أكل ع�صيدة)
وبالفعل انتظرتها حتى
�أكلت الع�صيدة مع الأ�سرة
ثم عدنا �إىل الداخلية
فحمدت اهلل على ذلك.
• يف �أحدى الليايل طرق
باب �شقتي طالب يف نحو
ال�ساعة الواحدة �صباح ًا
وذكر �أنه قلق فارق النوم
عينيه .ف�أدخلته يف املنزل
و�أتيت له «بزبادي» وبعد
قليل من تناوله «للزبادي»
غلبه النعا�س فا�ست�أذن
ورجع �إىل الداخلية.
دخلت م�شرحة
•
اخلرطوم لأول مرة لغ�سل
طالب وافد توفى ،كانت
رهبة املوت على �أ�شدها
يف نف�سي وجثث املوتى
من حويل ،ثم دخلتها
مرة ثانية لنف�س الغر�ض
فكانت رهبة املوت �أقل من

�أ.د .بابكر
ح�سن قدر ماري
كان ق�سم الإ�شراف
االجتماعي بقيادة
الأ�ستاذ عمر
طه احلاج وقتها
على ر�أ�س م�شريف
الداخليات الذين
كانوا ي�سهرون
خلدمة الطالب
الوافدين كل يف
داخليته ويتابعون
�سري وجبات
الطالب الغذائية،
�إنهم فتية ق�ضوا
ع�شرات ال�سنوات
يف الإ�شراف
االجتماعي،
الأ�ستاذ عمر طه
والأ�ستاذ م�صطفى
القدال والأ�ستاذ
عمر حممد عثمان،
والأ�ستاذ �سعيد �سعد
حداد والأ�ستاذ
�صديق والأ�ستاذ
كنيدي والأ�ستاذ
عبد احلليم
و�آخرون

املرة الأوىل �إال �أنني كنت ب�شكل عادي يف املرة الثالثة
و�أنا �أغ�سل الطالب املتوفى يف امل�شرحة ،بعدها ح�ضرت
وقابلت مدير اجلامعة �أ.د .عمر ال�سماين �إبراهيم وقتها
فرجوته �أن ينقلني من �ش�ؤون الطالب فقال �إىل �أين؟
قلت �إىل �أي عمل �أو وظيفة ،فقد �أ�صبحت ال �أتهيب املوت
كما حدث يل يف املرة الثالثة يف امل�شرحة.

وقد ا�ستجاب املدير لطلبي فنقلني مدير ًا لوحدة كتابة
اللغات باحلرف العربي.
كما التقت �أ�سرة التحرير الدكتور عو�ض الكرمي
عو�ض اهلل الذي حتدث قائ ًال( :لقد تعاقب على
�إدارة �ش�ؤون الطالب عدد من الأ�ساتذة وكان الأ�ستاذ
منهم ُي�سمى م�شرف �ش�ؤون الطالب وكان من ه�ؤالء د.
�أحمد عمر عبيداهلل ،ي�شاركه د .ح�سن ال�شايقي و�شيخ
�صبري ،وكنا ن�سكن بالداخلية معنا �أحمد احلاج جالل
الدين رحمه اهلل ومن امل�شرفني الذين كان �آخرهم د.
ب�شري عبدالواحد الذي جئت من بعده يف عمادة �ش�ؤون
الطالب يف ذلك الزمان حيث �أ�صبح عدد الطالب يزيد
عن الع�شرة �آالف طالب وطالبة فوظفت �إدارة اجلامعة
عدد ًا من امل�شرفني وامل�شرفات حيث تزايدت الن�شاطات
الثقافية والريا�ضية والإر�شاد النف�سي الذي ُعني له

الدكتور زين العابدين
�أحمد امل�صطفى.
ومن املواقف التي �أذكرها
(�إنني عندما كنت م�شرف ًا
بالداخلية جاءين طالب من
طالب �أفريقيا الو�سطى
عند منت�صف الليل فقال
يل�( :أنا من بلد يتحدث
الفرن�سية ولذلك ف�إن تعلمي
للغة العربية ال يفيدين
و�أريد �أن �أترك الدرا�سة
و�أعود لبالدي ،فقلت له:
�أنت تتحدث الفرن�سية
وعندما تتعلم العربية
وتعود لبالدك بلغتني
و�أنك بذلك �ستتفوق على
الكثريين ،وقد عمل هذا
الطالب بن�صيحتي و�أود
�أن �أ�شري هنا �إىل �أن هذا
الطالب هو (حممد بيلو)
�سفري جمهورية �إفريقيا
الو�سطى بالكويت والذي
زارين قبل خم�س �سنوات
وهو ي�شكر كل الذين عملوا
باجلامعة ،جامعة �إفريقيا
العاملية العريقة التي �أعدت
�أجياال من الطالب الدعاة
الأفذاذ الذين انت�شروا
يف كافة �أرجاء املعمورة
واحلمد هلل رب العاملني.

الدكتور عو�ض
الكرمي عو�ض اهلل

(�إنني عندما كنت
م�شرف ًا بالداخلية
جاءين طالب من
طالب �أفريقيا
الو�سطى عند
منت�صف الليل فقال
يل�( :أنا من بلد
يتحدث الفرن�سية
ولذلك ف�إن تعلمي
للغة العربية ال
يفيدين و�أريد �أن
�أترك الدرا�سة
و�أعود لبالدي،
فقلت له� :أنت
تتحدث الفرن�سية
وعندما تتعلم
العربية وتعود
لبالدك بلغتني
و�أنك بذلك �ستتفوق
على الكثريين ،وقد
عمل هذا الطالب
بن�صيحتي و�أود
�أن �أ�شري هنا �إىل
�أن هذا الطالب هو
(حممد بيلو) �سفري
جمهورية �إفريقيا
الو�سطى بالكويت.
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د .عمر طه احلاج

�أيام مليئة بالبذل والعطاء قادها جمموعة من الرجال
بذلوا جل وقتهم خلدمة املهاجرين من طالب العلم ،
فقدموا �أف�ضل ما عندهم من فنون الرتبية والتعامل ،
وكان من ثمرات ذلك اجلهد الذي بذلوه هو اال�ستقرار
الذي تنعم به هذه امل�ؤ�س�سة الرتبوية الدعوية متفوقة يف
ذلك على غريها من امل�ؤ�س�سات الرتبوية .

اليوم ( عمادة ) تعاقب على قيادة هرمها جمموعة من
الرجال الف�ضالء كل قد و�ضع ب�صمته يف هذا ال�صرح
وكل منهم كان له �أ�سلوبه وطريقته التي متيزه عن غريه،
وهذا التنوع يف الأ�ساليب كان مطلوب ًا ليتما�شي مع التنوع
الطالبي الذي ت�ضمه هذه امل�ؤ�س�سة.
كنت قريب ًا منهم بدء ًا من العام (1993م) وهو العام

�إن عمادة الطالب والتي تطورت ح�سب مقت�ضيات الذي التحقت فيه بهذه امل�ؤ�س�سة العريقة وكان ذلك
تطور اجلامعة من ق�سم ثم �إيل �إدارة ثم �إيل ما هي عليه بت�شجيع من الأخ وال�صديق الأ�ستاذ حممد عبداملعروف
18
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حيث تزاملنا مع ًا باجلامعة وكذلك (مدر�سني) بوزارة
الرتبية والتعليم وهو من قدمني لل�شيخ ال�شهيد حاج
نور – عليه رحمة اهلل – ووقتها كان ال�شيخ حاج نور قد
�سلم �إدارة �ش�ؤون الطالب للأخ الدكتور بابكر قدرماري
ورغم ذلك كان قريب ًا جد ًا من �ش�ؤون الطالب ين�صحه
وتوجيهاته وال�س�ؤال الدائم عن �أحوال الطالب مع
تركيزه على غذاءاتهم و�أداء �صلواتهم خا�صة �صالة
ال�صبح .حيث كان دائم احل�ضور بالداخليات لي�شارك
يف �إيقاظ الطالب لل�صالة مع امل�شرفني وكان هذا مبثابة
حث وت�شجيع للم�شرفني للقيام بهذا العمل وكان امل�شرف

عبداملعروف والذي يعترب من �أكرث الأ�ساتذة قرب ًا من
الطالب من خالل ما يقدمه لهم من رعاية و�إح�سان –
وال �أجانب ال�صواب �إن قلت �أن الأخ معروف قد بذل كل
وقته وجهده خلدمة ه�ؤالء الطالب �أكرث مما بذله جتاه
�أ�سرته.
والآن وهو خارج املنظومة الإدارية لعمادة الطالب �إال �أنه
يعترب الدينمو املحرك لعمل العمادة من خالل ما يجلبه
من �إعانات وغذاءات للطالب م�ستفيد ًا من عالقاته
احلميمة مع كثري من املنظمات اخلريية واملح�سنني
ووظف كل ذلك خلدمة �أبنائه الطالب -ال ن�ستطيع يف

ال يح�ضر لل�صالة �إال وقد مر علي جميع غرف الداخلية
لإيقاظ الطالب وبالتايل دائم ًا ما ي�صلون يف ال�صفوف
اخللفية.
وقبل �أن �أ�ستعر�ض اجلهود التي بذلها كل من العمداء
ال�سابقني ،البد من كلمات يف حق الأ�ستاذ حممد

هذه امل�ساحة �أن نح�صي جهود �أعماله املقدمة لأبنائه
الطالب ولكنها كلمات ب�سيطة يف حق الرجل ن�س�أل اهلل
له التوفيق وال�سداد..
جاءت فرتة الدكتور بابكر قدرماري لرئا�سة �إدارة
�ش�ؤون الطالب مليئة بالبذل والعطاء ،وقد كان وقاف ًا
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عند كل كبرية و�صغرية تهم الطالب �ساعده يف ذلك
�إجادته لأكرث من لغة ،وكان ال ي�ست�صغر �أي م�شكلة لأي
طالب� .إال ويقف بنف�سه على حلها  ،الأمر الذي حبب
�إليه الطالب ،بجانب ذلك كان له تفاعل وا�سع مع جميع
املنت�سبني للعمادة عما ًال وموظفني ودائم ال�س�ؤال عن
�أحوالهم اخلا�صة والعامة ،مما كان له الأثر الطيب يف
نفو�سهم وانعك�س كل ذلك على دميومة العمل بالعمادة
وجتويده  ،ثم كانت لبنة �أخرى و�ضعها الدكتور ب�شري
عبدالواحد ،وقد �شهدت فرتته تطور �إدارة �ش�ؤون
الطالب �إيل عمادة وكانت فرتة مليئة بالن�شاط خا�صة

مهما �صغرت ومتابعة تنفيذ ما مت تدوينه  ،وهذا �أ�سلوب
مطلوب متام ًا يف عمادة �ش�ؤون الطالب نتيجة ل�ضغط
العمل املتوا�صل خالل �ساعات النهار والليل ،وبدونه
يحدث بع�ض الن�سيان .ومن املواقف يف هذا املقام �أذكر
�أن الأخ د .ب�شري �أبدي يل مالحظة يف �ش�أن من �شئون
العمل وبعد فرتة لي�ست بالق�صرية طلب مني ما مت
ب�ش�أنها وما كنت مدرك ًا وقتها ما مت ن�سبة لتقادم الزمن
ففتح مفكرته وقال يل يف يوم كذا بتاريخ كذا حتدثت
معك يف �ش�أن كذا ،وبعد �أ�سبوع �أهدي �إ ّ
يل مفكرة ففهمت
وقتها (م�ضمون الر�سالة) ومنذ ذاك الوقت اعتمدت

الن�شاط الثقايف وهي الفرتة التي �شهدت مولد �إدارة
الن�شاط الثقايف والتي وقف على ت�أ�سي�سها الأخ الدكتور
�صديق �آدم بركات .
والدكتور ب�شري عبد الواحد عرفت عنه دقته وحكمته
يف �إدارة دفة العمل وكان كثري التدوين لكل م�س�ألة

�أ�سلوب تدوين املعلومات يف العمل مما �أعانني يف �أداء
عملي.
ثم جاءت مرحلة �أخرى يف م�سرية عمادة الطالب
كان حادي ركبها الأخ الدكتور عو�ض الكرمي عو�ض
اهلل ،ومبا عرف عنه من توا�صل مع الآخرى (خا�صة
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جميع من�سوبي اجلامعة) ،بجانب طبيعة عمله ال�سابق
(كرئي�س للنقابة) ،كل ذلك �سهل من مهمته يف �إدارة
دفة العمل يف عمادة الطالب وكان �أول ملف بد�أ به العمل
يف العمادة كان لقاء الطالب بداخلياتهم والوقوف على
همومهم واحتياجاتهم .بجانب ذلك ويف نف�س امللف
كان توا�صله مع عمداء الكليات للوقوف على م�ساحة
التعاون امل�شرتك بني الطرفني ،هذه اخلطوة التي بد�أ
بها الدكتور عو�ض الكرمي كانت مفتاح النجاح يف عمادة
الطالب.
ويتوا�صل العطاء بالعمادة مبقدم الأخ الأ�ستاذ �أحمد

وتتوا�صل م�سرية عمادة الطالب مبقدم الأخ الدكتور
�إبراهيم اخل�ضر لي�ضع ب�صمته مع �أخوته يف تطوير عمل
العمادة بجانب اهتماماته ب�صيانة داخليات الطالب
وكانت ثمرة جهوده امل�ستمرة هو �صيانة واحدة من
داخليات الطالبات ،و�سيتوا�صل عمل ال�صيانة يف مواقع
�أخرى ح�سب ر�ؤيته م�ستفيد ًا من عالقاته وتوا�صله مع
جهات ميكن �أن ت�سهم يف هذا العمل ،بجانب ذلك
امتدت جهود الأخ دكتور �إبراهيم لت�شمل تطوير الن�شاط
الريا�ضي وت�أمني غذاءات الطالب.
�إن عمادة الطالب منذ ن�ش�أتها ومرور ًا بجميع مراحل

الزين ،و�أول ما بد�أ به – وا�ستفادة من خلفيته
القانونية – مراجعة الئحة �سلوك الطالب بجانب و�ضع
مرجعية للإ�شراف االجتماعي ب�إ�صدار (دليل امل�شرف
االجتماعي) ،وهو عمل غري م�سبوق يدعم تطوير العمل
الإ�شرايف بالعمادة.

تطورها حباها اهلل مبجموعة خرية من الرجال كل
قد �ساهم بجهد مقدر يف خدمة الطالب والعمل على
راحتهم ،مبتغني بهذا العمل ر�ضا النف�س والقبول
عند اهلل �سبحانه وتعايل.ن�س�أل اهلل �أن يتقبل جهدهم
وعطاءهم ويجزل لهم اخلري والتوفيق �أينما حلوا.
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�إدارات عمادة �ش�ؤون الطالب

�إدارة الإ�شراف االجتماعي:

وهي الإدارة املعنية ب�إ�سكان الطالب الوافدين والإ�شراف املبا�شر على كل طالب اجلامعة ،والعمل
على معاجلة م�شكالتهم وتقدمي الدعم املعنوي واملادي لهم  ،وذلك بالتن�سيق مع خمتلف اجلهات.

ومتابعة الزي املحت�شم للطالبات.
�أهداف اال�شراف االجتماعى:
• ا�سكان الطالب يف الوحدات
• بث روح التعاون بني الطالب لتحقيق
ال�سكنية وذلك بتوزيعهم بطريقة
اهداف اجلامعة.
منظمة حيث تكون بالغرفة الواحدة
• التعرف على الطالب ب�صورة ل�صيقة
طالب من دول خمتلفة حتى يتعلمون
متكن امل�شرف /امل�شرفة من حل
اللغة العربية ب�سهولة.
م�شكالت الطالب ب�سهولة.
زبيدة عبداجلبار • اال�شراف على غذاءات الطالب
رئي�س �إدارة اال�شراف
• تهيئة بيئة منا�سبة ت�ساعد
طالبات من حيث كمية املواد ومتابعة طعام
االجتماعى –
الطالب على التفوق االكادميي.
املر�ضى وال�صائمني و�صرف تذاكر
مهام اال�شراف االجتماعي:
الطعام ال�شهرية.
• اال�شراف على ال�سلوك واملظهر العام وذلك من • اال�شراف على اخلدمات ال�صحية وذلك يكون
خالل �ضبط حركة الطالب يف الدخول واخلروج مبرافقة الطالب املر�ضى اىل امل�ست�شفيات يف
احلاالت امل�ستع�صية وملء ا�ستمارات الت�أمني
ال�صحي والتن�سيق مع ادارة االر�شاد النف�سي
ملعاجلة اجلوانب النف�سية.
• اال�شراف على الأن�شطة الثقافية والأن�شطة
االجتماعية والثقافية تتم بالتن�سيق مع املركز
اال�سالمي� ،أما االجتماعية كاالحتفاالت ب�أعياد
ا�ستقالل بلدان الطالبات وا�ستقبال الطالب اجلدد
ووداع اخلريجني واحتفاالت الزواج.
• امل�شاركة يف التحقيق واملحا�سبة يف املخالفات
باال�شرتاك مع امل�س�ؤليني يف عمادة �ش�ؤون الطالب.
22
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 - 10امل�ساعدة يف حتديد املهن امل�ستقبلية وفق
�إدارة الإر�شاد النف�سي:
الإمكانات.
وهي الإدارة التي تعمل على تقدمي اخلدمات
 - 11تقدمي اال�ست�شارات الزواجية.
الإر�شادية لكل الطالب حيث تقوم بح�صر الطالب
 - 12م�ساعدة االدارة اجلامعية فى �ضبط ال�سلوك وفق
ذوي احلاالت اخلا�صة ومعاجلة م�شكالتهم خالل
حمددات ال�شرع على �أ�س�س نف�سية عن طريق الإر�شاد
اجلل�سات الإر�شادية ،وتقدمي الإر�شادات الالزمة
النف�سي الديني.
مل�ساعدة كافة الطالب على معاجلة م�شكالتهم
برامج �إدارة االر�شاد النف�سى:
االجتماعية والأكادميية.
• �إقامة الأ�سابيع االر�شادية.
�أهداف وبرامج االر�شاد النف�سي:
• اال�ستماع �إىل الطالب يف جل�سات
�أهداف الإدارة:
ار�شاد فردي وجماعي.
 - 1تهدف الإدارة للتعرف
• ا�صدار الكتب الإر�شادية والأدلة.
على واقع احلياة النف�سية
• ت�صحيح الأفكار ال�شائهة التي
لطالب جامعة �إفريقيا العاملية
تعوق ال�سلوك القومي.
املقيمني بالداخلية يف املقام
•تقدمي جرعات من الإر�شاد النف�سي
الأول ويف املقام الثاين الطالب
الديني.
اخلارجيني.
• �إقامة املحا�ضرات والندوات.
 - 2امل�ساعدة على الت�أقلم مع
• تقدمي دورات تدريبية للأ�ستاذ
احلياة اجلامعية.
اجلامعي يف الإر�شاد النف�سي
 - 3رفع دافعية التح�صيل لدى
والأكادميي.
د� .آ�سيا عبدالقادر حممد
الطالب.
رئي�س �إدارة االر�شاد النف�سى – ق�سم الطالبات – • امل�شاركة يف �إ�صدار ن�شرات
 - 4عالج امل�شكالت الأكادميية
التوعية.
والتح�صيلية كغ�ش االمتحان واخلوف منه (فوبيا • تعريف الطالب بقدراتهم.
االمتحان).
• اجراء االختبارات النف�سية.
 - 5م�ساعدة املتفوقني للحفاظ على دافعيتهم واختيار • حتليل الأختبارات وتقدمي الت�شخي�ص.
التخ�ص�ص املنا�سب.
• االهتمام بالريا�ضة وامل�سرح ك�أ�ساليب عالج جماعية.
 - 6امل�ساهمة يف التخل�ص من الظواهر ال�سالبة.
• �إر�شاد جماعي لرفع دافعية الإجناز والتح�صيل.
 - 7النظر يف حاالت التاخر الدرا�سى وبحثها والتو�صية • كتابة تقارير عن رغبات الطالب غري املتوفرة
ب�ش�أنها.
باجلامعة.
 - 8حتديد اال�ضطرابات النف�سية وامل�ساهمة يف • ت�ساعد �إدارة �أع�ضاء هئية التدري�س يف التعرف على
تخفي�ضها.
الطالب من ذوي الأحتياجات اخلا�صة �أو امل�شاكل التىي
 - 9التنوير ب�أهمية االر�شاد النف�سي ومراجعة يتوقع �أن ت�ؤثر عليهم ب�شكل �سلبي وعلى م�ستوياتهم
االخ�صائي النف�سي.
و�أدائهم الدرا�سي.
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�إدارة
الغذاءات:

وهي �إدارة معنية
بتوفري الغذاءات
لطالب ال�سكن
الداخلي والعمل على
تطوير اخلدمات
الغذائية ،وذلك
بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية .

�إدارة الرتبية الريا�ضية:

وهي الإدارة التي ت�شرف على كل الربامج
والأن�شطة الريا�ضية داخل اجلامعة،
كما تعمل على تنظيم خمتلف املناف�سات
الريا�ضية داخل وخارج اجلامعة.

24
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بد�أ قبول �أول دفعة من عائ�شة حممد علي �أحمد م�شرفات و�سكرترية وكاتبة ،ثم
م�سجلة مركز الطالبات �سابق ًا
�أ�صبح يزداد العدد �سنوي ًا.
الطالبات يف �أواخر الثمانينات
بدرا�سة اللغة العربية مبجموعة وم�سجل كلية املختربات الطبية حالي ًا • وكانت العمادة قبل عام 2000م
م�س�ؤولة �أكادميي ًا واجتماعي ًا عن
من الطالبات من دولة مالوي
ب�إ�شراف ال�شيخ عبداهلل مكي .و�أول دفعة مت كل ما يخت�ص بالطالبات .وبعد وفاة عميد
قبولها بجامعة افريقيا العاملية يف عام  1994م الطالبات يف عام 2000م مت حتويل امل�سئوليات
بعدد ( )27طالبة من الدول االفريقية الآتية :الأكادميية لعمداء الكليات و�أ�صبح مركز
(ال�صومال ،نيجرييا ،بوكينا فا�سو� ،أثيوبيا ،الطالبات م�سئول عن تن�سيق العمل الأكادميي،
ارتريا ،يوغندا ،ت�شاد) .وكان عميد الطالبات كما �أ�سند العمل االجتماعي من ا�شراف وا�سكان
املرحوم الأ�ستاذ عبد اهلل ال�صايف هو امل�س�ؤول عن لعمادة الطالب فيما يلي الطالبات للأخ الدكتور
اجلانب االكادميي حيث كانت الكلية تتبع لكلية عمر طه احلاج (نائب عميد �ش�ؤون الطالب)،
الرتبية وبها التخ�ص�صات( :الرتبية ،ال�شريعة ،وبالتايل تبع اال�شراف االجتماعي لعمادة الطالب
االقت�صاد) ثم �أ�ضيفت م�ؤخر ًا كلية احلا�سوب .
ثم ازداد عدد الطالبات باملركز وازدادت الكليات.
• كما ي�شرف عميد الطالبات على اجلانب
• ويف عام 2002م مت ان�شاء مركز الدرا�سات
االجتماعي من �سكن و�إعا�شة للطالبات ،وكان
الهيكل االداري لعمادة الطالبات يتكون من الن�سوية ومت تعيني د .ح�سنات عميدة للمركز
العميد واال�شراف االجتماعي والذي يتكون من والأ�ستاذة عائ�شة م�سجلة للمركز وال�سكرترية
رئي�سة اال�شراف اال�ستاذة عائ�شة حممد علي و 3وبقية موظفات املركز يتبعون �إداري ًا للعميدة.
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جتربتى ال�سابقة يف الإ�شراف االجتماعي
�أهنىء اجلامعة باليوبيل الذهبي و�أمتنى
لها مزيدا من التقدم واالزدهار ...عملت
مدة طويلة جد ًا يف اال�شراف االجتماعي
بداخلية عبداهلل ال�صايف فكانت الطالبة
هي حمور اهتمامي منذ قدومها �إىل ال�سودان
ومل�ساعدتها لتحقيق ملا قدمت من �أجله
فاحلمد هلل كان فيهن خري ًا كثري ًا وقوة وحب ًا
للعلم واملعرفة واجلدية فبجانب الرعاية
الأكادميية واالجتماعية وال�صحية والغذائية
كنت �أهتم بالنواحي الثقافية فمعرفة
عاداتهم وتقاليدهن والقليل من لغاتهن
وم�شاركتهن يف الأفراح والأحزان �سهل يل
عملية التوا�صل بيني وبينهن وك�سب ثقتهن
كل هذا �أدى �إىل حل كثري من م�شكالتهن
فالطالبة عندما ت�أتي اىل ال�سودان تقابلها
كثري من ال�صعوبات (الت�أٌقلم مع البيئة،
�صعوبات تعلم اللغة العربية ،اختالف اجلو
(اقامتها و�سط �شعوب خمتلفة ،معاناتها
يف اختالف الطعام) فكنا نحن كا�شراف
نالحظ ذلك ون�ضعه ن�صب �أعيننا.
كثري كنت ا�ست�شري د .ب�شري عبدالواحد
العميد ال�سابق بعمادة �ش�ؤون الطالب يف
�أمور الطالبات فكان يو�صيني بال�صرب وحفظ
�أ�سرار الطالبات ودائم ًا كان يقول يل هذا
العمل فيه �أجر عظيم فاال�شراف عندي هو
غو�ص يف �أعماق �شخ�صية الطالبة ودعمها
ح�سي ًا ومعنوي ًا والتوجيه والن�صح واالر�شاد.
26
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�أمل عبدالوهاب

م�شرفة اجتماعية �سابقة

و�س�ؤال العلماء فيما ي�شكل
�إليك يا فتاة اال�سالم هذه
عليك.
الباقة العطرة من الن�صائح
• الرفقة ال�صاحلة :هي
�سطرها القلب قبل القلم.
من تكون عون ًا لك على ذكر
الباقة الأوىل:
اهلل تعاىل وطاعته واالبتعاد
• احر�صى على �أداء
عن مع�صيته.
الفرائ�ض التى فر�ضها اهلل
• قيام الليل والنا�س نيام:
عليك و�أهمها :املحافظة
دليل على كمال الإخال�ص
على ال�صلوات اخلم�س فى
�أ� .سمرية ح�سن على حممد
و�سمو النف�س وطهارة الروح.
�أوقاتها ،فال معنى حلياتك
عمادة �ش�ؤون الطالب
• احر�صى على كل ما يقوي �إميانك
بدون �صالتك.
• ال تن�سى وردك اليومي من كتاب اهلل عز وجل فهو ويزيد ثباتك على دينك.
�سر �سعادتك وهو نور حياتك بقوله تعاىل فى االية الباقة الثانية :
الكرمية }قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبني{ ،فال جوهرتك امل�صونة:
• �سرتك اهلل فى الدنيا والآخرة :حجابك ح�صنك
حترمى قلبك غذاءه ودواءه.
• اجتنبى ما حرم اهلل من الكبائر وال�صغائر ،ف�إن املنيع ورمز طهارتك وعفاف ،ودليل كمالك الظاهر
الذنوب �سبب زوال النعمة وحلول النقم ،و�سبب كل الباطن.
• حجابك عبادة قبل �أن يكون عادة ،وهو دليل على
�شقاء وبالء.
• ال تن�سي �أن تعطري ل�سانك بذكر اهلل تعاىل �صباح ًا طاعة املر�أة هلل ور�سوله وعلى رزانتها وكمال نزاهتها.
وم�سا ًء ويف كل وقت وحني وعليك بح�صن امل�سلم • :حفاظ ًا عليك ولأنك جوهرة م�صونة فقد �أوجب
اهلل عليك �أن ي�شمل حجابك جميع بدنك ،و�أن يكون
(كتيب مفيد وخمت�صر فى الأذكار).
• العلم نور و�ضياء فاحر�صي على تعلم �أحكام دينك ف�ضفا�ض ًا ال ي�صف �أع�ضاء اجل�سم وال ي�شف عنها�.ص
عن طريق �سماع درو�س وحما�ضرات العلماء والدعاة • ،خطابك مع الرجل الأجنبي عنك يجب �أن يكون
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حمدود ًا بقدر احلاج ـ ــة فقط وكما قال تعالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
}واليخ�ضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مر�ض{.
�سورة النور
• خ�شية عليك ممن يريد تلويث عفافك و�سرقة
طهارتك فال يجوز لك �إظهار زينتك من �أ�صباغ
ومكياج وعطور وبخور وغريه �إال لزوجك وحمارمك
فقط .قـ ـ ـ ـ ــال تعاىل:
}وال يبدبن زينتهن �إال
لبعولتهن{
• احفظي ب�صرك عن
احلرام وخا�صة ما ين�شر
يف و�سائل االعالم الهدامة،
قال تعاىل }وقل للم�ؤمنات
يغ�ض�ضن من �أب�صارهن
ويحفظن فروجهن{ �سورة
النور.
28
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• م�صافحة الرجل الأجنبي واخللوة به �أحد و�سائل
ال�شيطان للكيد بك ،احذري.
(قالت ال�صحفية الأمريكية هيلي�سيان� :أمنعوا
االختالط� ...أن االختالط والإباحية واحلرية يف
املجتمع الأوروبي والأمريكي هدد وزلزل القيم
والأخالق).

درجت عمادة �ش�ؤون الطالب ممثلة يف �إدارة
الإر�شاد النف�سي على �إقامة �أ�سبوع �إر�شادي �سنوي،
وذلك عقب بداية الف�صل الدرا�سي الأول حتى
يت�سنى لطالب وطالبات ال�سنة الأوىل امل�شاركة يف
فعالياته ،وقد �أقيم الأ�سبوع الإر�شادي لهذا العام
حتت �شعار قوله تعاىل( :و�إنك لعلي خلق عظيم)
القلم  .4-وذلك خالل الفرتة من االثنني  23نوفمرب
�إىل اخلمي�س  26نوفمرب 2015م ،وقد افتتح الأ�سبوع
بربنامج خطابي بقاعة �إفريقيا للم�ؤمترات بح�ضور
عدد من عمداء الكليات ور�ؤ�ساء الإدارات و�أ�ساتذة
اجلامعة ،وجمع غفري من الطالب والطالبات ،وكان
يف ا�ستقبال ال�ضيوف كل من ال�سيد عميد �ش�ؤون
الطالب – د� .إبراهيم اخل�ضر احل�سن ونائب
عميد �ش�ؤون الطالب – د .عمر طه احلاج ،ود .زين
العابدين �أحمد امل�صطفى  -رئي�س �إدارة الإر�شاد
النف�سي – ق�سم الطالب ،ود� .آ�سيا عبد القادر –

رئي�س ق�سم الطالبات.
ا�شتمل الأ�سبوع على برنامج للمحا�ضرات وجل�سات
�إر�شادية وكان هناك عدد خا�ص من �إ�صدارة
(الإر�شاد) الإ�صدارة ربع ال�سنوية التي تعدها �إدارة
الإر�شاد النف�سي.
برنامج املحا�ضرات:
كانت هناك حما�ضرات
عامة قدمت لكل من
الطالب والطالبـ ـ ـ ــات،
وذلـ ـ ـ ـ ــك بقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة
�إفريقيا للم�ؤمترات،
وحما�ضـ ـ ــرات خا�صة
بالطالب و�أخرى خا�صة بالطالبات ،حيث مت
تنفيذها مب�ساجد اجلامعة وقاعاتها .ويف �إطار
برنامج املحا�ضرات العامة ،قدم ف�ضيلة ال�شيخ
الدكتور حممد عثمان �أحمد �إ�سماعيل حما�ضرة
ربيع الأول 1437هـ  -يناير 2016م
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بعنوان( :الغزو الثقايف الغربي و�أثره على طالب
املدار�س واجلامعات) ،وذلك عقب برنامج االفتتاح
مبا�شرة �صبيحة االثنني  25نوفمرب 2015م  ،كما قدم
ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور عبداحلي يو�سف حما�ضرة
بعنوان( :الو�سطية واالعتدال – منهج و�إدارة
لال�ستقرار النف�سي) ،حيث افتتح اللقاء ب�آيات بينّات
تالها الطالب �إبراهيم ك�شه �شو – الطالب بكلية
الدرا�سات الإ�سالمية من ال�صني ،وقدم للمحا�ضرة
د .عمر طه احلاج ،و�أدار اللقاء د .زين العابدين
�أحمد امل�صطفى ،وعقب املحا�ضرة حتدث ال�سيد
عميد �ش�ؤون الطالب الذي توجه بال�شكر لف�ضيلة
ال�شيخ الدكتور عبداحلي يو�سف ،و�أكد على �أهمية
املحا�ضرة و�ضرورة التعريف مبفهوم وقيم الو�سطية
واالعتدال ،وطلب من ف�ضيلة ال�شيخ التكرم بتقدمي
العديد من املحا�ضرات الإر�شادية ،وكانت هناك
بع�ض املداخالت من �أ�ساتذة اجلامعة ،والعديد من
اال�ستف�سارات من قبل الطالب والطالبات.
30
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وقد متثلت املحا�ضرات اخلا�صة بالطالب يف
م�شاركة طيبة من �أ�ساتذة علم النف�س بكلية
الآداب ،حيث قدم كل من د .ن�صر الدين
�أحمد �إدري�س ود�.إبراهيم عبد الرحيم �إبراهيم
حما�ضرة بعنوان( :ال�صحة النف�سية لدي الطالب
اجلامعي) وقدم كل من د .عبد اهلل عجبنا ود.
حممد �صالح حما�ضرة بعنوان( :كيف تعالج
م�شكالتك الأكادميية وتتوافق تقني ًا؟) كما قدم
د .زين العابدين �أحمد امل�صطفى حما�ضرة
بعنوان( :امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطالب
اجلامعي) .وذلك مب�سجد الرو�ضة باجلامعة.
�أما املحا�ضرات اخلا�صة بالطالبات فقد متثلت
يف حما�ضرة قدمتها كل من :د .هاجر �إدري�س
يو�سف ود� .آ�سيا عبدالقادر ،وكانت بعنوان:
(كيف ن�صنع النجاح؟) ،كما قدم د .عمر طه
احلاج حما�ضرة بعنوان( :ال�سلوك الإ�سالمي
للطالبة اجلامعية).

ر�ســــالة �إىل امل�شرف االجتماعي

�أخي امل�شرف �أنك قد ت�شرفت بالإ�شراف على طالب
من بينهم الفقهاء وحفظة كتاب اهلل ،ولذلك ينبغي �أن
ت�ساعد ه�ؤالء الطالب على كيفية اال�ضطالع بدورهم
الدعوي يف جمتمعاتهم .و�إنك بذلك تكون قد �أديت
ر�سالة دعوية من خالل �إ�شرافك االجتماعي ،كما ينبغي
تتحل �أخي امل�شرف بال�صفات الأ�سا�سية للداعية
�أن ّ
والتي تتمثل يف :ال�صرب ،احلكمة ،الإميان ،حب العمل،
احلكم والإناء ،ال�شفقة والرحم ،العفو وال�صفح ،الكرم
واجلود ،وال�صدق.
تذكر �أخي امل�شرف �أن �أهم �سمات الداعية هي تلك التي
ت�أتى يف �إطار ما جاء على ل�سان �أم امل�ؤمنني خديجة بنت
خويلد يف حديثها لر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)
�إذ قالت:
• لت�صل الرحم.
• وت�صدق احلديث.
• وحتمل ال ّكل.
• وتعني على نوائب الدهر.
• و�إن على امل�شرف االجتماعي �أن يتمتع مبهارات
التوا�صل االجتماعي حيث يعنيه ذلك
على الإ�شراف على طالبه ويكون ذلك
بالآتى:
• التوا�صل الف ّعال مع الطالب.
• الإ�صغاء اجل ّيد ...عندما يتحدث
�إليك الطالب.
• �إبداء ما يهم الطالب من ق�ضايا.
• �إجادة لغة اجلد وخا�صة تعابري
الوجه عند احلديث مع الطالب.
• االهتمام بكل الطالب دون متييز.

�أ .منجدة �سعد مرحوم
عمادة �ش�ؤون الطالب
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بح�ضور نائبي املدير وم�ساعديه وعميد عمادة �ش�ؤون الطالب وعمداء الكليات:

رئي�س جمل�س الأمناء ومدير اجلامعة يد�شنان حفل افتتاح
الدورة الريا�ضـ ـ ــية مبنا�س ـ ـ ـبــة اليوبيل الذهبي للجامعة
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انطلقت مبلعب داخلية املورودي
الدورة الريا�ضية لفرق اجلامعة على
ك�أ�س اليوبيل الذهبي وجاء االفتتاح رائعا
حيث تبارى الطالب يف تقدمي العرو�ض
الريا�ضية املتنوعة التي �أظهرت مهاراتهم
العالية ،وكل ذلك بت�شريف الدكتور
م�صطفى عثمان ا�سماعيل رئي�س جمل�س
الأمناء ،والربوفي�سور كمال حممد عبيد
مدير اجلامعة وح�ضور عدد من قيادات
اجلامعة على ر�أ�سهم الربوفي�سور حامت
عثمان نائب املدير لل�ش�ؤون املالية والإدارية
والأ�ستاذ �أ�سامة مريغني م�ساعد املدير
للمتابعة والتن�سيق الإداري والدكتور
�إبراهيم اخل�ضر عميد عمادة �ش�ؤون
الطالب وعدد كبري من عمداء الكليات
ور�ؤ�ساء الإدارات باجلامعة وجموع غفرية
من الطالب ،بعد ذلك انطلقت مباراة
االفتتاح بني فريقي دار ال�سالم وفريق
داخلية النيجر التي انتهت بفوز داخلية
النيجر بركالت الرتجيح .3/4
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بمناسبة اليبويل الذهبى للجامعة يطيب لعمادة شؤون الطالب ان تهدي للقارئ الكريم
هذه االحصائية الخاصة بطالب الجامعة
إحصاء طالب الجامعة حسب النوع والكلية للعام الجامعى 2016 – 2015م

م

الكلية

1

كلية اآلداب

2

كلية االعالم

3

كلية االقتصاد

4

كلية التربية

5

كلية الدراسات اإلسالمية

6

كلية الشريعة والقانون

7

كلية الصيدلة

8

كلية الطب

9

كلية العلوم االدارية

 10كلية العلوم األسرية وتنمية المجتمع
 11كلية العلوم البحتة والتطبيقية
 12كلية المعادن و النفط
 13كلية الهندسة
 14كلية تقانة االنتاج والتصنيع الزراعي والحيواني
 15كلية دراسات الحاسوب

النوع

مستوى
البرنامج

طالب

طالبات

بكالريوس

632

708

1340

51

39

90

142

405

547

343

776

1119

869

580

1449

348

528

876

511

162

673

97

309

406

1816

726

2542

116

330

446

464

538

1002

68

42

110

0

48

48

354

294

648

349

0

349

522

88

610

29

0

29

بكالريوس

303

183

486

دبلوم

66

113

179

بكالريوس
دبلوم
دبلوم

بكالريوس
بكالريوس
بكالريوس
دبلوم

بكالريوس
بكالريوس
بكالريوس
بكالريوس
بكالريوس
بكالريوس
بكالريوس
بكالريوس
بكالريوس
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المجموع
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 16كلية طب الفم واألسنان
 17كلية علوم التمريض
 18كلية علوم المختبرات الطبية
 19كلية اللغة العربية

العدد اإلجمالي لطالب الجامعة

اإلجمالي الكلي
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بكالريوس

190

328

518

0

330

330

بكالريوس

71

368

439

-

580

370

950

7921

7265

15186

بكالريوس

15,186

جبل مرة  -ال�سودان

إحصاء طالب الجامعة حسب الدولة
م

الدولة

العدد

1

اثيوبيا

144

2

ارتريا

78

3

افريقيا الوسطى

25

4

افغانستان

52

5

االردن

4

6

البانيا

1

7

الب ارزيل

1

8

الجزائر

2

9

السعودية

1

10

السنغال

186

11

السودان

7661

12

السويد

1

13

الصومال

1077

14

الصين

318

15

العراق

12

16

الفلبين

118

17

الكاميرون

19

18

الكونغو الدمغراطية

31

19

الكونغو برازفيل

3

20

المانيا

4

21

النيبال

1

22

النيجر

73

23

الهند

3

24

اليمن

152

25

امريكا

7

بحرية تانا  -اثيوبيا

جزيرة بوراكاي  -الفلبني
�أطفال يقر�أون القر�آن الكرمي على لوح خ�شبي

ال�صــــومال

ال�سنغال
ال�صني  -ال�سور
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تنزانيا -
رحلة برية

تون�س

�سريالنكا  -رحلة
�ساحل العاج -العا�صمة

�سوريا  -جبل قا�سيون

زجنبار

38
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م

الدولة

العدد

26

اندونيسيا

379

27

انغوال

14

28

ايران

3

29

باكستان

29

30

بريطانيا

3

31

بنغالدش

13

32

بنين

10

33

بوركينا فاسو

68

34

بورما

7

35

بورندى

34

36

تايالند

467

37

تركيا

191

38

تشاد

273

39

تنزانيا

371

40

توجو

9

41

توغو

19

42

تونس

2

43

جزر القمر

260

44

جنوب افريقيا

5

45

جنوب السودان

39

46

جيبوتى

152

47

رواندا

65

48

زامبيا

19

49

زنجبار

8

50

ساحل العاج

45

51

سوريا

75

52

سيراليون

20

53

سيرالنكا

6

م

الدولة

العدد

54

طاجيكستان

11

55

غامبيا

52

56

غانا

74

57

غير محدد

4

58

غينيا بيساو

15

59

غينيا كوناكرى

52

60

فرنسا

1

61

فلسطين

28

62

كازاخستان

1

63

كمبوديا

20

64

كندا

3

65

كوريا الجنوبية

3

66

كينيا

594

67

ليبيريا

4

68

مالى

68

69

ماليزيا

22

70

مدغشغر

3

71

مصر

85

72

مالوي

188

73

موريتانيا

18

74

موزمبيق

50

75

نيجيريا

1084

76

هولندا

2

77

يوغندا

171

78

غير محدد

73

المجمـــــــــــوع

غانا

نيجرييا

مايل  -نهر باين

م�صر  -القاهرة
مالوي  -بحرية

كينيا

15,186

المصدر :إدارة المعلومات والبيانات  -جامعة إفريقيا العالمية
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