بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم.
السادة أعضاء المجمس االستشاري لمرابطة.
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته
باسم المكتب التنفيذي لرابطة الخريجين أحييكم وأىنئكم بأجل وأعظم التياني وأصفاىا
بمناسبة انعقاد مجمسكم الموقر في دورتو (التأسيسية) والتي تعمن عن رشد رابطتكم باكتمال
ىيكميا اإلداري بقيام ىذا المجمس.
السادة أعضاء المجمس االستشاري الكرام لقد حال الحمول عمى تكوين المكتب التنفيذي
لمرابطة ،وقد بذل المكتب التنفيذي جيداً مقد ًار في ىذه الفترة يمثل ذلك الجيد والذي سنتموه

عميكم في محورين:

المحور األول :الجيد اإلداري والتنظيمي.
المحور الثاني :المناشط والمشاركات.
محور الجهد اإلداري والتنظيمي:
 .1االجتماعات الدورية.
 .2مراجعة النظام األساس لمرابطة وفقاً لموجيات الجمعية العمومية لمرابطة.
 .3إعداد الخطة اإلستراتيجية لمرابطة 21121 -2117م.

 .4وضع خطط األمانات بالمكتب التنفيذي وفقاً إلستراتيجية الرابطة لمعام 21121-2117م.
 .5وضع تصور إلقامة مؤتمر الرابطة الدولي خارج دولة المقر.

 .6قامت الرابطة بزيارات ميدانية لكل من :تركيا ،ماليزيا ،مالي ،غينيا ،لموقوف عمى أحوال
الخريجين في تمك الدول.
 .7إعداد صفحة (وب سايت) لمرابطة في موقع الجامعة.
 .8إقامة الرابطة إفطار الخريج الجماعي بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية.
 .9إعداد المطموبات المكتبية لمكتب الرابطة.
 .11توفير عدد ( )11عشرة منحة (ماجستير – دبموم).

 .11استقبال واكرام جميع الخريجين الذين حضروا إلى السودان في ىذا العام 2117م
(تايالند ،اندونيسيا ،السنغال ،البانيا ،الصومال ،نيجيريا ،سيراليون ،جزر القمر ،تشاد،
غينيا).
 .12توزيع كيس الصائم وفرحة العيد عمى أعضاء المكتب التنفيذي وعدد من الخريجين
المتزوجين.
 .13عقد اجتماعات متعددة مع إدارتي الخارجية والقبول.
 .14اجتماع مع المجنة العميا لإلعداد لدورة مجمس األمناء لمعام 2118-2117م.
 .15عقد عدة اجتماعات مع نائبي المدير لمشؤون اإلدارية والعممية.
الجهد اإلداري:
 -1االجتماعات الراتبة.
 -2مراجعة لمنظام األساسي لمرابطة وفقاً لموجيات الجمعية العمومية.
 -3إعداد الخطة اإلستراتيجية لمرابطة 2117م2121 -م.

 -4وضع خطط أمانات المكتب التنفيذي وفقاً لإلستراتيجية الرابعة والتعزيز الوسيطة الصنف
في أفريقيا.

 -5وضع تصور إلقامة مؤتمر الرابطة الدولي خارج السودان.
 -6توفير  11منح لمخريجين دبموم عالي – ماجستير.
 -7إعداد المطموبات المكتبية لمكاتب الرابطة.
 -8إقامة إفطار جماعي لمخريج بالتعاون مع منظمة الدعوة.
 -9زيارات ميدانية لكل من تركيا وماليزيا ومالي وغينيا لموقف عمى أوضاع الخريجين فييا.
 -11إعداد صفحة لمرابطة في موقع الجامعة.
 -11استقبال جميع ىذه الخريجين إلى السودان ويمثل ذلك طالب كل من تايالند ،اندونيسيا،
السنغال ،البانيا ،الصومال ،نيجيريا ،سيراليون ،جزر القمر ،تشاد ،غينيا.
 -12توزيع كيس الصائم وفرحة العيد ألعضاء المكتب التنفيذي لمعام 2117 -2116م.
 -13عقد اجتماعات متعددة مع إدارتي العالقات الخارجية وادارة القبول.

 -14عقد اجتماع مع المجنة العميا لإلعداد لدورة مجمس األمناء لمعام 2118 -2117م.
 -15عقد عدة اجتماعات مع نائب المدير لمشؤون العممية واإلدارية.
المناشط والمشاركات:
 -1توقيع مذكرة تفاىم مع مجمس الشباب العربي األفريقي.
 -2توقيع مذكرة تفاىم مع مجموعة آراك لمتدريب ومقرىا بالمممكة العربية السعودية.
 -3توقيع مذكرة مع مركز اإلسالم والعالم المعاصر.
 -4المشاركة في فعاليات سنار عاصمة الثقافة اإلسالمية لمعام 2117م.
 -5المشاركة في جائزة الطيب صالح لآلداب.
 -6إقامة ورشة عمل ألعضاء المكتب التنفيذي في كيفية إدخال األبيات.
 -7إقامة ورشة عمل في التخطيط االستراتيجي.
 -8إقامة دورة تدريبية لمخريجين في قيادة الحاسب اآللي والرخصة الدولية.
 -9إقامة ندوة بعنوان :نشاط الجماعات المسممة في غرب أفريقيا وتداعياتيا اإلقميمية والدولية.
 -11دعم متأثري تفجيرات مقديشو.
 -11إقامة ورشة عمل في كيفية دعم الخريج قناة العالمية وراديو أفريقيا.
 -12التعاون مع وفود الجامعة لجمع المخطوطات التراثية.
 -13تكريم فخامة رئيس غينيا رئيس االتحاد األفريقي 2117م.
 -14تكريم السيد نائب رئيس اتحاد الجامعات األفريقية 2117م.
 -15تكريم أسرة المرحوم الدكتور تاج الدين السنوسي.
 -16عقد لقاء تنسيقي مع المدير العام لممعيد العربي األفريقي لمثقافة والدراسات اإلستراتيجية
والذي

من باماكو مق اًر (عاصمة مالي).

 -17التعاون مع إدارة العالقات الخارجية لمجامعة في استقبال الطالب الجدد.

