بسم هللا الرحمن الرحيم

رابطة خريجي جامعة إفريقيا العالمية
مشروع اخلطة اإلسرتاتيجية التنفيذية للعام 8102م
شعارنا :لتتكاتف اجلهود من أجل استنهاض اخلريج
إعداد :املكتب التنفيذي
مارس7102م

للرابطة

الهيكل التنظيمي واإلداري
الجمعية العمومية
المجلس االستشاري
اللجنة التنفيذية
المكتب التنفيذي
الرئيس
نائب أول الرئيس

المالية الخارجية اإلحصاء

التخطيط

االجتماعية

األكاديمية

األمين العام

الثقافية

اإلعالم
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نائب الرئيس

الدراسات

العالقات االقتصادية

المرأة

الرياضية

متهيد:

رابطة خريجي جامعة إفريقيا العالمية ،رابطة طوعية عالمية ال سياسية ،ذات شخصية اعتبارية ،وصفة تعاقبية مستديمة ،وذمة مالية
مستقلة.
تتكون الرابطة من الجمعية العمومية ،والمكتب التنفيذي ،والمجلس االستشاري ،والروابط الفرعية للدول حسب طبيعتها.
الرؤية:
بناء عالقات ارتباطيه تفاعلية دائمة بين الجامعة وخريجيها للوصول إلى المكانة والمستوى الرفيع للتنافس محليا واقليميا ودوليا.
الرسالة:

بث قيم التسامح واالعتدال بين الخريجين ،آخذين في االعتبار الجودة واإلحسان في أنشطتنا ،ومخرجاتنا.

األهداف العامة للرابطة:
(أ) استيعاب قدرات الخريجين ،وتأهيلهم وربطهم بالجامعة ،ومجتمعاتهم والمساهمة في تنميتها .
(ب) التعاون مع الجامعة ،في تحقيق رسالتها ،وتعزيز دورها محليا ،واقليميا‘ وعالميا.
األهداف التشغيلية:
(أ) المساهمة في التعايش السلمي ،وفض المنازعات بين الجماعات والشعوب واشاعة قيم التسامح واالعتدال ،وقبول اآلخر.
(ب) المبادرة بتقديم الدراسات العلمية ،ومبادرات أخري مفيدة بغرض المساهمة في حل مشكالت مجتمعات الخريجين.
(ج) البعد عن الصراعات السياسية ،والدينية ،والطائفية ،والعرقية ،ونبذ التعصب ،والعنف.
(د) العمل على تنسيق الجهود مع الجامعة والمؤسسات ،والمنظمات ذات األهداف النظيرة ،التي تحقق أهداف الرابطة .
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الوسائل:

(أ) االجتماعات الدورية.
(ب) توقيع مذكرات التفاهم.
(ج) المؤتمرات والندوات والمنتديات والمهرجانات.
(د) ورش العمل والمحاضرات والسمنارات.
(ه) المشاركات والزيارات واللقاءات الرسمية والشعبية.
(و) الدورات والكورسات التدريبية والتأهيلية.
( ز) المطبوعات والنشرات.
(ح) البحوث والدراسات المتخصصة.
(ط) تقديم المساعدات االنسانية والطوعية.
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رابطة خريجي جامعة إفريقيا العالمية
اخلطة اإلسرتاتيجية التنفيذية من يناير إىل ديسمرب  8102م
مهام واختصاصات الرئاسة واألمانة العامة
إكمال المسيرة التأسيسية

المعدل التنفيذي

المعدل الزمني

النتائج المتوقعة

العدد
0

اإلشراف على إنعقاد الملتقي األول للمجلس االستشاري للرابطة

0

يناير8102م

إرساء عمل الرابطة وتفعيل أدائها

8

السعي لوضع حجر أساس للمقر الدائم للرابطة والشروع في بنائه

0

يناير 8102م

إرساء عمل الرابطة وتفعيل أدائها

0

يناير 8102م

إرساء السالم والتنمية الدولية

4

اإلشراف على تكوين المكاتب اإلقليمية في إفريقيا وآسيا

03

8102م

الوقوف على أوضاع الخريجين

5

الزيارات الميدانية للوقوف على أوضاع الخريجين في الدول األعضاء

3

8102م

إرساء عمل الرابطة وتفعيل أدائها

6

اعداد ورشة عمل حول مساهمة الخريجين في دعم الجامعة والقناة العالمية

01

8102م

المساهمة في مسيرة الجامعة

7

اإلشراف على اجتماعات دورية للمكتب التنفيذي والجمعية العمومية اإلشراف

3

البرنامج والنشاط

السعي العتماد جائزة المشير البشير" للسلم االجتماعي في إفريقيا

يناير  8102يناير 8102الوقوف على سير أداء الرابطة

مهام واختصاصات األمانة العامة
العدد
0
عقد اجتماعات دورية وطارئة للمكتب التنفيذي للرابطة
8
اإلشراف ومتابعة أنشطة األمانات
3
إعداد تقرير نصف دورة للرابطة

جهة التنفيذ

البرنامج والنشاط

المعدل الزمني

النتائج المتوقعة

المكتب التنفيذي يناير– 8102يناير 8102م ارساء المؤسيسية
األمانة العامة

يناير -ديسمبر

األمان العامة

ارتباط األعضاء بالرابطة
إيجاد الحلول للقضايا الطارئة

4

متابعة تنفيذ ق اررات اللجنة التنفيذية

األمانة العامة

---

ضمان الجودة الشاملة

5

حصر ممتلكات الرابطة واإلشراف عليها

األمانة العامة

----

معرفة ممتلكات الرابطة
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مهام واختصاصات األمانات:
 -1األمانة المالية واإلدارية
المهام واالختصاصات:
البرنامج والنشاط

جهة التنفيذ

العدد
0

إعداد تقرير مالي عن الجمعية العمومية األول

نتائج حول المسيرة الماضية

8

اقتراح ميزانية للجمعية العمومية الثانية

ضمان خدمات أفضل

3

توفير احتياجات الضرورية للرابطة

التزايد في التضحية

4

اعداد تصور للنثريات

5

إعداد خطة استثمارية للرابطة بالتنسيق مع امانة التنمية االقتصادية

اللجنة المخصصة

النتائج المتوقعة

توفير بيئة مناسبة بالرابطة
نمو المالية الرابطة

مبادرات تفعيل الصندوق المالي للرابطة
العدد
0

جهة المستهدفة

البرامج والنشاط
وضع خطة استثمارية للرابطة

المعدل الزمني

الرابطة

فبراير8102م

8

السعي لجمع التبرعات واالشتراكات لصالح الرابطة

الخريجين +الداعمين

فبراير8102م

3

السعي الستقطاب دعم مالي لصالح الجامعة

الخريجين +الداعمين

مارس8102م

4

أخري

-
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النتائج المتوقعة
نمو المالية للرابطة

-2أمانة التدريب والتخطيط
المهام واالختصاصات:
البرنامج والنشاط

العدد
0

دورة في إدارة االجتماعات وكتابة التقارير والخطط

8

كورسات لغوية

3

دورة في استراتيجيات القيادة

4

دورة في مهارات التخطيط والمتابعة والتقويم

5

دورة في إدارة وبناء فرق العمل

العدد
0

البرنامج والنشاط
وضع السياسات التأهيلية والتدريبية للرابطة

8

متابعة تنفيذ الخطط وتقويم أداء األمانات

جهة المستهدفة

المعدل الزمني

المكتب التنفيذي والخريجين

أكتوبر 8107م

ترقية أداء المكتب التنفيذي

أكتوبر 8107م

التأهيل واالنفتاح اللغوي

أعضاء المكتب التنفيذي بدولة
المقر وفي المكاتب الفرعيات

النتائج المتوقعة

8102م

تأهيل أداء قيادات الخريجين

8102م

ترقية أداء المكتب التنفيذي

8102م

ترقية أداء المؤسسة

مبادرات تفعيل تأهيل وتدريب الخريجين

البرنامج والنشاط

جهة التنفيذ

المعدل الزمني

اللجنة المخصصة

خالل الدورة

ترقية األداء المؤسسي
ضمان خدمات أفضل

المعدل التنفيذي

المعدل الزمني

الزيارات الخارجية لتكوين المنسيقيات(المكاتب اإلقليمية) في إفريقيا وأسيا
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8102م
8102م

الزيارات الميدانية للوقوف على أوضاع الخريجين في الخارج

3

8102م

متابعة أخبار الروابط الخريجين والفرعيات في الخارج

26

---

توقيع مذاكرات تفاهم مع المؤسسات ذات األهداف المشابهة

النتائج المتوقعة

الننائج المتوقعة

التواصل وتفعيل األداء
الخارجي

مبادرات تفعيل أنشطة العالقات الخارجية
العدد
0
8

البرنامج والنشاط

جهة المستهدفة

التعريف بالرابطة داخليا وخارجيا
تبادل الزيارات واللقاءات
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المؤسسات والمنظمات ذات

المعدل الزمني
8102

األهداف المشابهة

8102م

النتائج المتوقعة
التواصل وتفعيل األداء الخارجي

-4أمانة اإلحصاء والمعلومات والعضوية
المهام واالختصاصات:
البرنامج والنشاط

جهة المستهدفة

المعدل الزمني

العدد
0

الشروع في إدخال بيانات الخريجين في موقع الرابطة

المكتب التنفيذي

مارس8102م

8

إجراء الدراسات اإلحصائية التحليلية عن أوضاع الخريجين بداخل السودان

يونيو8102م

الخرطوم والنيل األزرق

3

إصدار دليل سنوي بأسماء الخريجين وبياناتهم كاملة

اللجنة المخصصة

أغسطس8102

4

الزيارة الميدانية للوقوف على أوضاع الخريجين بداخل السودان

اللجنة المخصصة

نوفمبر8102م

النتائج المتوقعة
ارتباط الخريجين بالجامعة
االطمئنان على أوضاع الخريجين
التاكد على الخريجين

مبادرات تفعيل أنشطة أمانة اإلحصاء والمعلومات والعضوية
البرنامج والنشاط

جهة التنفيذ

المعدل الزمني

العدد
0

أمانة اإلحصاء والمعلومات

8107م

ملء استمارات العضوية

8

استخراج بطاقات عضوية

3

حصر عضوية الخريجين

8107م

4

تقوية عضوية الرابطة

8102م

5

أخري

والعضوية

8107م

النتائج المتوقعة

ظهور إبداعات

-5أمانة البحوث والدراسات
المهام واالختصاصات:
العدد

البرنامج والنشاط

0

إقامة ندوات متخصصة خالل كل شهرين

8

اعداد تصور للمؤتمر الدولي حول تعزيز ثقافة الوسطية في إفريقيا

3

اعداد تصور للمنتدي اإلقتصادي السوداني اإلفريقي األول
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المعدل

المعدل الزمني

التنفيذي
5

فبراير  -ديسمبر 8102م

0

مارس

0

يونيو

النتائج المتوقعة

4

اعداد تصور لجائزة رئيس المشير البشير للسلم االجتماعي في إفريقيا

0

يوليو

5

اعداد تصور لمؤتمر علمي على شرف الجمعية العمومية الثاني للرابطة

0

أغسطس

6

إعداد حولية الخريجين

0

سبتمبر

7

اعداد محاور لجائزة الروابط الفرعيات

0

أكتوبر

2

اعداد محاور لجائزة المدير للخريج المميز

0

اكتوبر

2

نشر كتاب وبحثين للخريجين

01

تدشين أعمال الخريجين وجميع مطبوعاتهم داخليا وخارجيا(معرض)

-0

نوفمبر

تنمية مهارات
إبداعية

يناير8102م

مبادرات تفعيل أنشطة أمانة البحوث والدارسات
البرنامج والنشاط

العدد
1

دعم وتشجيع البحث العلمي والدراسات والمؤتمرات المتخصصة

العدد

البرنامج والنشاط

جهة المستهدفة

المعدل الزمني

الخريجين

خالل 8102م

والباحثين

النتائج المتوقعة
تنمية مهارات
إبداعية

-6األمانة االجتماعية
المهام واالختصاصات:
المعدل التنفيذي

المعدل الزمني

0
8

السعي لتنظيم إفطار سنوي في شهر رمضان المبارك

-3

8102م
خالل شهر رمضان

3

السعي لتنظيم برنامج اجتماعي ترفيهي في عيد األضحى المبارك

0

خالل العيد األضحي

4

السعي لتنظيم برامج الحج والعمرة للخريجين

0

خالل مرسم الحج والعمرة

5

السعي لمساعدة الخريجين في العودة إلى بالدهم بعد تخرجهم من الجامعة

51

8102م

6

التعاون مع الجهات إلرسال قوافل دعوية طوعية إلى الدول المتأثرة

--

8102م

7

التعاون مع المنظمات إليجاد حال للنزعات في دول األعضاء

-

8102م

الزيارات ولقاءات اجتماعية وترفيهية

مبادرات تفعيل أنشطة األمانة االجتماعية
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النتائج المتوقعة
تعميق المحبة
واإلخاء

تعزيز التكافل والقيم
اإلسالمية النبيلة

العدد
0

التعرف على مشكالت الخريجين داخليا وخارجيا

8

السعي إليجاد حلول مناسبة لمشكالت الخريجين

3

التعاون مع الجهات ذات األهداف المشابهة

جهة المستهدفة

البرنامج والنشاط

المعدل الزمني

الخريجون

النتائج المتوقعة
تعزيز التكافل

8102م

واإلخاء وغرس
المحبة بين الخريجين

--7األمانة الثقافية
المهام واالختصاصات:

العدد
1

المعدل التنفيذي

البرنامج والنشاط

أمانة الثقافية

تكوين جمعية أدبية وثقافية واإلشراف عليها

المعدل الزمني
8102م

النتائج المتوقعة
إبراز إبداعات

مبادرات تفعيل أنشطة األمانة الثقافية
العدد
0

البرنامج والنشاط

المعدل التنفيذي
8

8102م

8

تنظيم رحالت ثقافية إلى المناطق األثرية ففي الدول المناسبة

0

8102م

3

المشاركة في إحياء المناسبات الدينية والوطنية لدول األعضاء بالرابطة

4

إقامة أسبوع ثقافي سنوي ومعارض

0

8102م
8102م

5

انشاء العالقات الثقافية مع الجاليات الموجودة في والية الخرطوم

-

8102م

6

االهتمام بالتراث اإلسالمي والوطني في الدول األعضاء

--

8102م

تنظيم والمشاركة في البرامج الثقافية داخليا وخارجيا
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المعدل الزمني

النتائج المتوقعة

تنمية مهارات إبداعية

تنمية الوعي بالتراث

 -8األمانة األكاديمية
المهام واالختصاصات:
جهة المستهدفة

المعدل الزمني

العدد
0

البرنامج والنشاط

الخريجين والطالب

8102م

8

السعي لمنح الخريجين وثيقة التخرج (خلو طرف )

الخريجين

8102م

3

السعي لتوفير منح الدراسات العليا للخريجين ( 011منح)

الخريجين

8102م

4

السعي الستخراج شهادات الخريجين بكل سهولة ويسر

5

السعي العتماد الرابطة وكيال الستخراج شهادات التخرج

6

السعي لتنظيم المسابقة العلمية بين الخريجين

8102م

7

السعي لتنظيم احتفال التخرج (بكالريوس وماجستير ودكتوراه)

8102م

2

السعي إلنشاء مدارس ثانويات في دولة المقر وفي المكاتب االقليمية

8102م

2

أخري:

01

التكلفة االجمالية لألمانة األكاديمية:

عقد لقاء تنويري مع الخريجين والطالب في السنة الرابعة

8102م
الخريجين

النتائج المتوقعة
شرح جهود الرابطة
تعزيز التكافل وتذليل

الصعوبات
للخريجين

8102م
تذليل الصعوبات

للخريجين

مبادرات تفعيل أنشطة األمانة األكاديمية
العدد
0

البرنامج والنشاط
متابعة المشكالت األكاديمية للخريجين

8

السعي إليجاد الحلول المناسبة لمشكالت الخريجين

3

أخرى
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جهة المستهدفة

المعدل الزمني

النتائج المتوقعة

الخريجين

8107م8180-م

تعزيز التكافل والتآزر
بين الخريجين

 -9أمانة اإلعالم والعالقات العامة
المهام واالختصاصات:
البرنامج والنشاط

العدد
0

فتح موقع للرابطة على االنترنت

8

إعداد نشرة داخلية باسم أخبار الخريجين

3

إعدا وطباعة جاكتات فولدر عليها شعار الرابطة

4

إعداد وطباعة استنادر تعريفية لرابطة الخريجين

المعدل التنفيذي

المعدل الزمني

----

فبراير8102م

() 3

ابريل-مايو8102

( 0511نسخ)
( 0511نسخ)
( 0511نسخ)

اعداد وطباعة مالمح من أنشطة الرابطة (8107-8106م)

(0511نسخ)

يناير8102م

النتائج المتوقعة
التعريف والتعرف
بالرابطة على مستويات
مختلفة

يناير 8102م

5

إعداد تقرير مصور عن أنشطة الرابطة (بانوراما 8107-8106م)

6

إعداد وطباعة مطبق تعريفي عن الرابطة

7

تنفيذ فيلم وثائقي عن الخريجين

2

تصميم دليل الخريجين

2

إعداد وتصميم لوحة شرف لرؤساء الرابطة السابقين

يناير8102م

01

تصميم لوحات مضيئة عليها صور قيادات الخريجين

يناير8102م

00

السعي لتثبيت برنامج في قناة العالمية باسم (صوت الخريجين)

يناير 8102م

إبراز مهارات الخريجين

08

السعي بمد الخريجين بأخبار الجامعة والرابطة بصفة مستمرة

8102م

اطالع الخريجين على

(0511نسخ)
() 0
() 0
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يناير8102م
يناير8102
يناير8102م
يوليو8102م

أخبار الجامعة

مبادرات تفعيل أنشطة األمانة اإلعالمية
العدد
0

التعريف بالرابطة ،وابراز برامجها داخليا وخارجيا

8

توثيق أنشطة الرابطة بجميع الوسائل المتاحة

3
4

جهة التنفيذ

البرنامج والنشاط

اللجنة المخصصة

-11أمانة تنمية العالقات االقتصادية
المهام واالختصاصات:

التعريف بالرابطة على
8102م

االستتتفادة متتن كافتتة الوستتائط اإلعالميتتة التقليديتتة والحديثتتة ،وتستتخيرها لخدمتتة أنشتتطة
الرابطة
ح ت تتث الخت ت تريجين لتق ت تتديم البت ت ترامج اإلذاعي ت تتة ،والتلفزيوني ت تتة ،والكتاب ت تتة ف ت تتي الص ت تتحف،
والمجالت داخليا وخارجيا

البرنامج والنشاط

المعدل الزمني

العدد
0

السعي لقيام المنتدي االقتصادي السوداني االفريقي األول

8

تنظيم المنتديات االقتصادية للبحث عن فرص االستثمارية في افريقيا

8

3

إنشاء جسم االقتصادي تجمع الخريجين وروابطهم المختلفة

-

4

خلق العالقات االقتصادية مع المؤسسات التمويلية داخليا وخارجيا

5

السعي الستقطاب الدعم للرابطة ومشروعاتها المختلفة داخليا وخارجيا

6

السعي الستقطاب الدعم لصالح الجامعة ومشروعاتها المختلفة

7

التنسيق لمشاركة رجال أعمال الخريجين في الفعاليات االقتصادية حول العالم

2

تعزيز الشراكة بين رجال االعمال الخريجين المنتشرون حول العالم

2

إعداد المشروعات االستثمارية للرابطة

01

السعي لتنمية إيرادات الرابطة

النتائج المتوقعة

المعدل الزمني

المعدل التنفيذي
0

مارس 8102م
8102م

مستويات مختلفة

النتائج المتوقعة

تنمية العالقات

االقتصادية للرابطة
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8102م

-11األمانة الرياضية
المهام واالختصاصات:
البرنامج والنشاط

المعدل الزمني

العدد
0

إعداد فريق لكرة القدم للرابطة

8

إجراء مباريات ودية مع فرق رياضية داخليا وخارجيا

8

3

إجراء تمارين شهرية وضيافة الالعبين

08

--

4

تنظيم كرنفال رياض ضخم

0

يناير

5

تمثيل الرابطة في كافة الفعاليات الرياضية داخليا وخارجيا

--

---

العدد
8

البرنامج والنشاط
إنشاء صفحة للخريجات في موقع الرابطة

3

عمل قاعدة البيانات للخريجات

فبراير

4

تنظيم يوم باسم يوم الخريجات

ابريل

5

تنظيم دورات متخصصة للخريجات

6

تزويد الخريجات بالمستجدات بالرابطة والجامعة

7

تكريم الخريجات المتفوقات والالي تقلدن مناصب قيادية في بالدهم

2

مشاركة الخريجات في جميع أنشطة األمانات بالرابطة

---

2

أخرى

----

النتائج المتوقعة

المعدل التنفيذي
0

يناير

التآلف األخوي بالجهة

---

المستهدفة
التعريف بالرابطة

داخليا وخارجيا

-12أمانة المرأة
المهام واالختصاصات:
جهة التنفيذ

المعدل الزمني

اللجنة المخصصة

يناير

بالتنسيق مع أمانة
التدريب
--يناير 8102
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النتائج المتوقعة

ضمان ارتباط

الخريجات بالجامعة

مبادرات تفعيل أنشطة أمانة المرأة
العدد البرنامج والنشاط
0
التعرف على أوضاع الخريجات داخليا وخارجيا
8
السعي لتفعيل دور الخريجات في مجتمعاتهم

جهة التنفيذ

زمن التنفيذ

اللجنة المخصصة

خالل الدورة

اللجنة المخصصة
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النتائج المتوقعة
ضمان ارتباط الخريجات
بالجامعة

