الملتقى األول للمجلس االستشاري لرابطة خرٌجً جامعة إفرٌقٌا العالمٌة

توصٌات الملتقى
الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات ،وبتوفيقو تتحقق المقاصد والغايات ،والصالة
والسالم عمى سيد القادات ،وعمى آلو وصحبو أجمعين.
تجويداً لألداء واستجابة لمقتضيات العمل ،واستكماالً ليياكل الرابطة وأجيزتيا،

وسعياً لتعزيز أواصر األخوة بين الخريجين وربطيم بالجامعة ،انعقد في الخرطوم في
الفترة من  23إلى  24يناير من العام 3122م الممتقى األول لممجمس االستشاري لرابطة

خريجي جامعة إفريقيا العالمية ،والذي ىدف لتبني رؤية مشتركة وموحدة لدعم أنشطة
وبرامج الرابطة ،ومساىمة الخريجين في دعم مسيرة الرابطة في مختمف المجاالت ،ىذا
ومن خالل مداوالت أعضاء المجمس االستشاري لمرابطة ،ومخرجات البرامج المصاحبة
لمممتقى ،كانت التوصيات اآلتية:
أوًلا :يشكر المجمس االستشاري لرابطة خريجي جامعة إفريقيا العالمية في ممتقاه األول،
جميورية السودان حكومة وشعباً لما ظموا يقدمونو من دعم مادي ومعنوي.

ثانيًا :دعم مسيرة الجامعة في تحقيق رسالتيا ،وتعزيز دورىا محمياً واقميمياً وعالمياً.

ثالثًا :دعم الرابطة لالضطالع بدورىا في استيعاب قدرات الخريجين وتأىيميم وربطيم
بالجامعة.

رابعًا :اعتماد خارطة مجمع الرابطة ومقرىا الدائم ،والسعي في جمع التكمفة الالزمة
لتشييده.

خامسًا :السعي لتزويد قناة العالمية وراديو إفريقيا التابعين لجامعة إفريقيا العالمية،
ومدىما بالبرامج اليادفة من خالل المراسمين ،عمى أن يتم ىذا العمل المبارك

بالتعاون مع منسقيات الرابطة الفرعية بالخارج.
سادسًا :إيجاد فرص لالستثمار ،دعماً ألنشطة الرابطة داخمياً وخارجياً.

سابعًا :فتح آفاق جديدة ،ووضع برامج مشتركة مع المنظمات والمؤسسات الداعمة.

ثامنًا :تخصيص منح دراسية جامعية وفوق الجامعية لفروع الرابطة داخمياً وخارجياً ،من
أجل تفعيل مكاتبيا.

تاسعًا  :اعتماد رئاسة الجميورية وموافقتيا عمى (جائزة المشير عمر البشير لمسمم االجتماعي
في أفريقيا) تنظميا الرابطة ويشرف عمييا المجمس االستشاري لمرابطة.

عاش ًرا :سعي الرابطة لالستفادة من خريجيا المنتشرين في العالم ،لكتابة البحوث
والدراسات التي تخدم مجتمعاتيم.

حاديًعشر  :إيجاد قنوات لمتواصل مع الخريجين الذين يتمتعون بكفايات اقتصادية في
بالدىم ،واالستفادة منيم في تمويل برامج وأنشطة الرابطة.
ثانيًعشر :اعتماد التبرعات وتحديد االشتراكات من قبل األعضاء.
ثالثًعشر :اعتماد الدعم المفتوح لمجامعة.

رابع ًعشر :تأمل الرابطة أن تتبنى رئاسة الجميورية ،ومجمس أمناء الجامعة ،وادارة
الجامعة ،مخرجات وتوصيات الممتقى األول لممجمس االستشاري لرابطة خريجي
جامعة إفريقيا العالمية ،وترجمتيا إلى أرض الواقع.
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