بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الملتقى الثالث لخريجي جامعة إفريقيا العالمية
حتت رعاية:
معالي البروفيسور كمال دمحم عبيد مدير الجامعت
وتشريف معالي السيدة /أسماء دمحم عبدهللا وزيرة الخارجيت

حتت شعار:
لتتكاتف الجهود من أجل استنهاض الخريج

الزماى :األربعاء  8يهاير 0202م املوافل 4114يـ
املكاى :جامعة إفريكيا العاملية

احملتويات
 .1المقدمة.
 .2األهداف.
 .3الجهات المقترحة للمشاركة في الملتقى
 .4الشروط العامة للمشاركة في الملتقى.
 .5تفاصيل اللملتقى والفعاليات المصاحبة.
 .6النتائج المبتغاه من انعقاد اللمتقى.
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متٔيذ:
تعدي اًد لمجيهد التي تبحليا جامعة إفخيقيا العالسية ،وتهثيقاً لمتهاصل بيشيا وبين خخيجييا
ارساء وتثبيتاً لمجعائم ،تعتدم رابظة خخيجي
السشتذخين في إفخيقيا وآسيا وأروبا واألمخيكتين ،و ً
جامعة إفخيقيا العالسية بجولة السقخ(الدهدان)اقامة السمتقي الثالث لمخخيجين؛وانعقاد اجتساعات
السجمذ االستذاري لمخابظة في دورتيا الثانية ،عمى شخف اجتساعات مجمذ أمشاء جامعة
إفخيقيا العالسية في دورتيا الدادسة والعذخين في يشايخ 0202م بسذيئة هللا تعالي؛ تحت
رعاية الديج مجيخ الجامعة "البروفيسهر كمال دمحم عبيد" وتشريف سعادة اللهاء ركن إبراهيم
جابر إبراهيم رئيس اللجنة االقتصادية بمجلس السيادة.
يذارك في ىحا السمتقي مسثمهن من  77دولة أغمبيم من إفخيقيا وآسيا ،بجانب ضيهف
الذخف من الذخريات والسدؤولين بالدهدان .ويراحب ىحه الفعالية عجد من بخامج العسل
تذسل :قخاءة تقاريخ أداء  ،0279وعخض خظة عسل لمعام 0202م ،بجانب ورشة عسل،
وزيارات ولقاءات ،تحت شعار (لتتكاتف الجيهد من أجل استشياض الخخيج).

أوالً :أٓذاف املوتكى:

.7

.0

االستساع إلى تشهيخ عن آداء الخابظة 0279م ،ومالمح الخظة التشفيحية لمعام 0202م.

خمق آلية لمتهاصل الجائم بين الخابظة والخخيجين ومعخفة عشاويشيم ومهاقع عسميم.

 .3طخح االستخاتيجية من خالليا يديم الخخيجين في دعم مذخوعات الجامعة.

ثاُياً :اجلٔات املكرتحة هوٌشاركة يف املوتكى:

 .7بعض من أعزاء السجمذ االستذاري لمخابظة ورؤساء الخوابط الفخعيات،
والخخيجهن السهجهدين بالدهدان.

 .0خخيجي جامعة إفخيقيا العالسية بجولة السقخ.
 .3أعزاء مجمذ أمشاء الجامعة ،السذاركين في أعسال مجمذ األمشاء في دورتيا
الخامدة والعذخين.

 .4أخخى.
2

ثاهجاً :فعاهيات املوتكى:
تعقج فعاليات السمتقى بجامعة إفخيقيا العالسية لسجة يهم واحج تحتهي عمى:

فعاليات االفتتاح ،عخض فيمم وثائقي عن الخخيجين ،اجتساعات السجمذ االستذاري،

ورشة عسل ،الديارات والمقاءات ،الحفل الختامي ،عذاء جساعي وعسل ،أخخى.
 .4فعاليات حفل االفتتاح:

الزماى :األربعاء  8يهاير املكاى :قاعة الربوف حشو مكي الزمو :الشاعة التاسعة
صباحا
رئيص اجللشة :د تاج الديو نيام رئيص مكتب العالقات اخلارجية
الزمن

م

البرنامج

7

القخآن الكخيم

9:25 - 9:22

0

كمسة رئيذ المجشة العميا لمسمتقي

9:70 - 9:25

3

كمسة الديج رئيذ الخابظة

9:02 - 9:70

4

كمسة مسثل الهفهد الخارجية

9:32 - 9:02

5

كمسة مسثل السؤسدات الجاعسة لمخابظة

9:42 - 9:32

6

القاء شعخي

9:55 - 9:42

7

كمسة الديج مجيخ الجامعة

72:25 - 9:55

8

معالي الديجة /أسساء دمحم عبجهللا وزيخة الخارجية

72:75 - 72:25
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 .2اجتٌاع أعضاء اجملوض االشتشاري هورابطة
اهسًاْ  :األربعاء  َ2020 /1/ 8اهسًاْ :اهصاعة اهعاشرة واهِصف صباحاً
امللاْ :قاعة اهربوفيصور حصّ ًلي بلوية اإلعالَ
رئيض اجلوصة:
م

اهشيخ إبرآيٍ وكال (ُيجرييا)

الفقرة

1

القخآن الكخيم

2

قخاءة محزخ االجتساع الدابق واجازتو

3

مقدم البرنامج

الزمن

......

72:35 - 72:32

مقخر السجمذ

تشهيخعن أداء الخابظة لمعام 0279م ،ومالمح أمين عام لمخابظة

77:22 - 72:35
77:32 - 77:22

الخظة التشفيحية لمعام 0202م
4

السذاركهن

السجاوالت

70:05 - 77:32

 .3ورشة عٌى بعِواْ :إشٔاَ خرجيي جاًعة إفريكيا اهعاملية يف دعٍ ًشروعات اجلاًعة املختوفة:
ًلاْ اُعكاد اهورشة :قاعة اهربوفيصور حصّ ًلي .
رؤشاء اجلوصات :اهصفري عيصى اُتابون (بورُذي) اهصفري قاشٍ مخيض (تِساُيا) د.حمٌذ رزاق (ًاهيسيا)
َ

اهفكرة

ًكذَ اهربُاًج

اهسًّ

1

اشتكطاب اهطالب ًّ مجيع اجلِصيات هوجاًعة

رئيض إدارة اهكبوي واهتصجيى

1:20 - 1:00

2

اهتِوير مبشروع اجملوض االفريكي هوتخصصات اهطبية رئيض جلِة األشراف عوى

1:40 - 1:20

تاشيض اجملوض اإلفريكي
3

بِم إفريكيا هوتٌِية واالشتجٌار

ًذير ًصرف إفريكيا

2:00 - 1:40

4

املذاوالت

املشاركوْ

3:00 - 2:00

املعكبوْ :د .حمٌذآدَ كوبو (تشاد) اهشيخ خمتار كييب (اهصِيغاي) د .دمحم أحسج شيخ عمي (كيشيا).

 .4احلفى اخلتاَ:
4

امللاْ :قاعة حصّ ًلي اهسًاْ :بعذ صالة املغرب ًباشرة
ًكذَ اهربُاًج :اخلريج حمٌذ ُياُغ ًّ دوهة اهصِيغاي)

َ

اهسًّ باهذقيكة

اهربُاًج

1

القخآن الكخيم

6:25 - 6:22

2

كمسة الديج نائب رئيذ الخابظة (نيجيخيا)

6:75 - 6:25

3

كمسة الشائب األول لخئيذ الخابظة

6:05 - 6:75

4

إلقاء شعخي

6:42 - 6:05

5

كمسة مسثل الهفهد الخارجية

6:52 - 6:42

6

فقخة تكخيسية

7:22 - 6:52

7

كمسة نائب الديج مجيخ الجامعة لمذؤون العمسية والثقافية 7:72 - 7:22

8

7:32 - 7:72

الختام

خاًصا :اهِتائج املبتغاة ًّ اُعكاد املوتكي:

 .7الدعي الستذكاف قجرات الخخيجين والبحث عن الخؤية السدتقبمية الجيجة ليم.

 .0تعديد التهاصل بين الجامعة والخخيجين من جية وبين الخابظة والخخيجين من جية أخخى.
 .3وضع استخاتيجية فاعمة تديم في دعم مديخة الجامعة.

 .4الدعي الستقظاب الجعم لرالح الجامعة والخابظة ومذخوعاتيسا السختمفة.
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