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الجامعة اإلسالمية في أوغندا
0.1

الخلفية
أُنش ئ الجامعة ئئسلجيةئئيةأسلن ئ لأوجنئئتجلقةومئئالجة ع أئئسل نع أئئسلقئئأملةنةةئئسلجاة ئئعوملجيةئئية لو وةئئسل

مةهورأئئسلأوجنئئتجل.لوةن صئئرلةهئئعجلجامعة ئئسلن ئ لةئئونأرلنئئرسلجاة لئئأجلاةةئئلة لجائئتو لجينرأ أئئسلجانع ئئسل
قعينملأزأسل.لقتأالجامعة سلن ل0811جلو عملقهعل11ل عاقعًلوقرنعةمأملج نأملالق عاورأوسل.ل

5.1

الوضع الحالي للجامعة
المعة ئئسل ئئع ًل 8.9.9عاقئلعًلةئئمل55لتوائئسل،لوة ئئتجلةئئعلأزأئئتل ئئمل 01قرنعةمئعًلأ عتأةأئعًلةةئرجوملةئئعلقئئأمل
جاشئئهعتالجا عتأئئسلوجائئت ةورجلل،لو ائ لن ئ لةئئق ل لأئئعالنلئيًل ئئملةر ئئزلالت جرةئئعالجا لأئئعلوة هئئتأملاةئئعل:ل
ة هتلالةةرأضلوجاةواأتل،لوآخرلال الجا يلجنةةحلأئوجلجاةئقال 52أكتووبر 510.مل،لوةئة تلجامعة ئسل

جا ئ ئ لجائ ئئل55لالةخئ ئرأ لنئ ئ ل 02نووووفمبر 510.مل أ ئئيلة ئئأةخرزلة ئئعلأزأ ئئتل ئئمل0.511ل عا ئئالة ئئمل
ةخةلفلجاةخصصعال.ل

9.1

العلوم والتكنولوجيا
ئترسلقئرجة لنئ ل
ةملقأمل لأعالجامعة سل لأةعملةُ ْت َرسلنأهةئعلقئرجة ل جالجاصئلسلقئعا لوجل.لن لأئسلجا لئوجلةُ ب

جا لئئوجلجاةعةئئأسلقعيلئئعنسلمائئحل لئئجلجا عةئئوال،لوة نواومأ ئعلجاة لوةعةأئئسل،لو لئئجلجاج أئئسلوج جة ئ ج ل،ل
وجا لوجلجاقأ أسل.لأةئعل لأئسلجا لئوجلجاصئ أسلن ئتلةتةةئالنئ لجا ئعجلجامئعة ل5102/510.جل لوقهئعل عاأئعل

يلأترال لحلق عاورأوسلجا ئالوق ئعاورأوسلجام جر ئسل،لوجنة لئالةئل سلة هئتلجاةةئرأضل
ة هتلال الجا
ب
وجاةواأتلجا يلجنةُةِحل عجل5101جلة ال لأسلجا لوجللماحل لأسلجا لوجلجاص أسل.ل
وقخصئئوسلجا لئئوجلوجاة نواومأئئعلنئئمملجامعة ئئسلة ة ئ لمعائئتالاقئئت لةزأئئتلةئئملق ئرجة لجا لئئوجل،لنعاةرةأقئئعال

معرأئئسلاقئئت لقرنئئعة لجاق ئئعاورأوسلن ئ لجاةة ئرأضلوجأرائئعلةئئملق ئرجة لةمئئع الجا ئئالوجاة نواومأئئعلنورةئئعل
ةةونرلجاةةهأيال.ل

ا ئئتلا ق ئئالمعة ئئسل ا ئئورلتو جًرلة ورأئ ئعًلنئ ئ لةتة ئئأسلقرن ئئعة لجا ئئالقعامعة ئئسل،لن ئئتلةقر ئئالق ئئعامهزال
جالئئرورأسلوجا ةئئالجاة لوقئئسلاقئئت لقرنئئعة لجا ئئالوجام جر ئئسل ةئئعلأنهئئعلقةئ الةن ئعًلت جرةئئأسلالةئ الأملةئئمل
ةوة لجامعة سلاةوجصلسلجاترجةسلنأهعلن لجاةعمةةأرلوجات ةورجللن لةمئع الجا ئالوجاهنتةئسلقع ةقعرائعل

مز لةملجةةرجةأمأسلقنع لجا وجترلجاقشرأسلجامعة سلجيةيةأسلن لأوجنتجل.ل

منهلاأشرننعلأملنرن لخئعاسلشئ رنعلمائحلةنةةئسل(جا قئع ل عاةأئع)لجاةر أئسلائت ةهعلانئعلةئملمعنئالجاةئوجرتل
جاقشرأسلوجا ةالوجاة تجالجاخعصسلق لأسلجا ال.ل

رمحلةملجاتو لجا لع لن لةنةةسلجاة عوملجيةية لةةع تالجامعة سلنئ لةزأئتلةئملة ئوأرلقرنئعة ل
ُأ َ
رم ئئحلة ئئملتو لجاةنةة ئئسل
جا ئئال،لوجاهنتة ئئسلوجأراة ئئعلة ئئملقئ ئرجة لجا ل ئئوجلوجاة نواومأ ئئعل.لنقعاخص ئ
ئوسلأ َ
ُ
2

جاةةع تالقةونأرلةوة أملةت وةأمل،لوجاةقرعلقعا ةالوجاة تجالو ا لجاةةوأ لاقرجة لجامعة سلجاخعصئسل
قعا لوجلوجاة نواومأعل.ل

ا تلوجصلالجامعة سلجيةيةأسلجا عاةأسلقةعاأزأئعل،لوجامعة ئسلجيةئيةأسلال لئوجلققئنميتأفلقةئونأرلجاةئنحل

جاترجةأسلاةوة لمعة ةنعل.لنش رلمزأ لجاش رلاةتأريلجامعة ةأمل.ل
..1

الوقف الثاني المقترح للجامعة اإلسالمية في أوغندا
ا تلأاتال وةسلأوجنتجلالمعة سل5.7لأنتنئسلةئملجارضلنئ لةتأنئسل ةقئع ل،لوةئجلجا صئو ل لئحلصئ ل
م قعالجاةل أسلو ا لمخي لجاةة لأمل.لا تل لقنعلةمل ةجلجاو عفلقعاقن لجيةية لالةنةأسلقعاةةع تال

ن لةةوأ ل ائ لجاو ئفلو ئتلوجنئالجاقنئ ل لئحل011.111لتو رلال أئعجلقعات جرةئسلجاةة عةلئسلجاموجنئال ئو ل
ا لجاو فل.ل

2.1

كلمة شكر
ن ئئوتلأملنشئ ئ رل وة ئئسلمةهورأ ئئسلأوجن ئئتجل،لو وة ئئسلنأمأرأ ئئعل،لو وةخ ئئسلجاةةل ئئسلجا رقأ ئئسلجاةئ ئ وتأسل،ل
و وةئئسلمةهورأئئسلةصئئرلجا رقأئئسل ةئئةةرجرلةوجمئئتاجلن ئ لةأئئتجملت ئئجلجامعة ئئسلجيةئئيةأسلن ئ لأوجنئئتجل.ل
نقت ةهجلوةةع تةهجلةة نالجامعة سلةملأملةصقحل لحلةعلا ل لأهلجآلمل.ل

نوتل ا لأملنقةئ لخئعاسلة ئترأنعلوشئ رنعلمائحلجا جر ئ لوجاةئتأرلجاةن أئ يلامعة ئسل ائورلات ةئهلجا ةئأمل

ةعاأئئعل لونو أئئعلالمعة ئئسلجيةئئيةأسلنئ لأوجنئئتجلاقئئت لة هئئتلجا قأئئالجا قئ ل ةئئعلأننئئعلنرنئ لشئ جًرلخعصئئعلمائئحل
أةئرالجاقرونأةئئورل قأئئال عةئئتل ةأئئتل لأئئسلجا ئئالقمعة ئئسلجاةلئ ل قئئتلجا زأئئزلقعاةةل ئئسلجا رقأئئسلجاةئ وتأسل

ا ةأجلجات جلجاةعا لجاة تجلالمعة سلجيةيةأسلن لأوجنتجل.ل

أوتل ئ ا لقوجة ئ سلة ئئعا لجاةئئأملجا ئئعجلاةنةةئئسلجاة ئئعوملجيةئئية لجاةئئأتلمأئئعتلأةئئأملةئئتن لأملأش ئ رل

ةنةةئئسل(أ قئئع ل عاةأئئع)ل،لو ئ ا ل(جاةأةئئر )لوةنةةئئسلجيأةة ئ ولوجا وةةئئةأ لا ئت ةهجلالمعة ئئسل عةئئسل
واة هتلجا قأالجا ق لخعصسل.ل

نش ئ ئ رلأألئ ئئعلجاةعنئ ئئسلجا عةئ ئئسلاةنةةئ ئئسلجاة ئ ئئعوملجيةئ ئئية ل،وصئ ئئنتوالجاةلئ ئئعةملجيةئ ئئية ،للوجاقن ئ ئ ل

جيةية لالةنةأئسل،لوجاهأ ئسلجاخأرأئسلجيةئيةأسلجا عاةأئسل،لوقأئالجاز ئعالجا ئوأة ل،لوة ةةئسلم ئرألجاخأرأئسل
وجينةئعنأسلاةوجصئ لت ةهئئجلالمعة ئسلجيةئئيةأسلنئ لأوجنئتجل.لنشئ رلمةأئ لشئر ع نعلائئت ةهجلوةةئئع تةهجل

جاة ئ لوجصئئلوجلة ئئتأةهعلمائئحلجامعة ئئسلجيةئئيةأسلن ئ لأوجنئئتجل.لا ئئتل عنئئالق ئئضلجامعة ئئعالن ئ لجاةئئوتجمل

ةةع تالاقرنعة لجامعة سلجيةيةأسلن لأوجنتجلجاخعسلقةنةأسلجا وجترل.لنش راجل لحل ا لل
أ تلل:ل

الدكتور أحمد كاويسا سينغندو
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