بسم هللا الرحمن الرحيم

رابطة خريجي جامعة إفريقيا العالمية
مشزوع اخلطة اإلسرتاتيجية التهفيذية للعام 8102م
شعارنا :لتتكاتف اجلهود مو أجل استههاض اخلزيج

فبراير 8102م
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ﯨ ﯨ ﯨ
التوبة٥٠١ :

ﯨ

الهيكل التنظيمي واإلداري

للرابطة

الجمعية العمومية
المجلس االستشاري
اللجنة التنفيذية
المكتب التنفيذي
الزئيس
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
مستقمة.
تتكون الرابطة من الجمعية العمومية ،والمكتب التنفيذي ،والمجمس االستشاري ،والروابط الفرعية لمدول حسب طبيعتها.
الزؤية:
بناء عالقات ارتباطيه تفاعمية دائمة بين الجامعة وخريجيها لموصول إلى المكانة والمستوى الرفيع لمتنافس محمياً واقميمياً ودولياً.

الزسالة:

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

األهداف العامة للزابطة:
(أ) استيعاب قدرات الخريجين ،وتأهيمهم وربطهم بالجامعة ،ومجتمعاتهم والمساهمة في تنميتها .
(ب) التعاون مع الجامعة ،في تحقيق رسالتها ،وتعزيز دورها محمياً ،واقميمياً‘ وعالمياً.
األهداف التشغيمية:

(أ) المساهمة في التعايش السممي ،وفض المنازعات بين الجماعات والشعوب واشاعة قيم التسامح واالعتدال ،وقبول اآلخر.
(ب) المبادرة بتقديم الدراسات العممية ،ومبادرات أخري مفيدة بغرض المساهمة في حل مشكالت مجتمعات الخريجين.
(ج) البعد عن الصراعات السياسية ،والدينية ،والطائفية ،والعرقية ،ونبذ التعصب ،والعنف.
(د) العمل عمى 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 والمقاءات الرسمية والشعبية.
(و) الدورات والكورسات التدريبية والتأهيمية.
( ز) المطبوعات والنش ارت.
(ح) البحوث والدراسات المتخصصة.
(ط) تقديم المساعدات االنسانية والطوعية.
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رابطة خزيجي جامعة إفزيقيا العالمية
اخلطة اإلسرتاتيجية التهفيذية مو يهايز إىل ديسمرب  8102م
مهام واختصاصات الزئاسة واألمانة العامة
 -0إكمال المسيرة التأسيسية

العدد

النتائج المتوقعة

البرنامج والنشاط

1

السعي لموصول عمى المقر الدائم لمرابطة واعداد الخرطة المناسبة

2

السعي العتماد جائزة المشير البشير" لمسمم االجتماعي في إفريقيا

3

الزيارات الميدانية لمروابط الفرعيات لموقوف عمى أوضاع الخريجين وتكوين المكاتب اإلقميمية (المنسيقيات)

الوقوف عمى أوضاع الخريجين وارساء عمل الرابطة

4

المؤتمر العالمي حول الوسطية والسمم االجتماعي في إفريقيا

إرساء السالم والتنمية الدولية

5

الممتقى األول لخريجي جامعة افريقيا العالمية بدولة المقر

ارتباط األعضاء بالرابطة

7

المساهمة في مسيرة الرابطة
إرساء السالم والتنمية الدولية

أخرى
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 - 2األمانة المالية واإلدارية (المهام واالختصاصات)
النتائج المتوقعة

العدد البرنامج والنشاط
 1توفير احتياجات اإلدارية الضرورية لمرابطة مثل:

توفير بيئة مناسبة بالرابطة

(اإلنترنت ،عدد ( )1كومبيوتر وممحاقاته ،عدد ( )1شاشة تمفزيونية ،عدد ( )2كمور ماء)
2

إعداد ممفات مناسبة لكل أمانات (بوكسفايل ،قرطاسية)

3

رأس مال إلستثمار أموال الرابطة

4

أخرى

توفير بيئة مناسبة بالرابطة
نمو المالية الرابطة
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-3أمانة التدريب والتخطيط (المهام واالختصاصات):
النتائج المتوقعة

البرنامج والنشاط

العدد
1

دورة في تدريب المدربين

تأهيل أداء قيادات الخريجين

2

دورة في النمذجة

ترقية أداء المكتب التنفيذي

3

دورات تأهيمية في المغات

التأهيل واالنفتاح المغوي

4

دورة في استراتيجيات القيادة

تأهيل أداء قيادات الخريجين

5

دورة في التخطيط االستراتيجي

ترقية أداء المكتب التنفيذي

6

دورة في فن التواصل مع اآلخرين

تعزيز الشراكة والتفاهم

7

دورة في مهارات اعداد البحث العممي والمشروعات التخرج

تأهيل وترقية آداء الخريجين

8

دورة في اإلعالم والصحافة

تأهيل الخريجين في مجال اإلعالم
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العدد  -4األمانة الخارجية :البرنامج والنشاط :التعريف بالرابطة داخميا وخارجيا
1

الزيارات ومتابعة أخبار الروابط الفرعيات

2

تعزيز العالقات مع الجهات والمؤسسات ذات األهداف المشابهة

3

استقبال ووداع الخريجين الذين يزرون السودان واقتراح تكريمهم

4

زٌارة لمقارات بعض الروابط الخرٌجٌن فً الجامعات السودانٌة (الخرطوم ،النٌلٌن ،السودان للعلوم والتكنولوجٌا)

5

أخرى

-5أمانة اإلحصاء والمعمومات والعضوية ( المهام واالختصاصات)
العدد
1

النتائج المتوقعة

البرنامج والنشاط

ارتباط الخريجين بالجامعة

إدخال بيانات الخريجين في موقع الرابطة

2

إجراء الدراسات اإلحصائية عن أوضاع الخريجين بالسودان

االطمئنان عمى أوضاع الخريجين

3

حصر عضوية الخريجين

التاكد عمى عدد الخريجين

4

إصدار دليل سنوي بأسماء الخريجين وبياناتهم كاممة

التاكد عمى عدد الخريجين

5

استخراج بطاقات عضوية(مكانة تصوير)

6

التنسيق إلقامة الممتقى األول لخريجي جامعة افريقيا بدولة المقر

التواصل مع الخريجين بدولة المقر
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-6أمانة البحوث والدراسات:
العدد البرنامج والنشاط
1

ندوات متخصصة

2

اعداد المؤتمر الدولً حول الوسطٌة والسالم االجتماعى فً إفرٌقٌا

3

المنتدي اإلقتصادي السودانً اإلفرٌقً األول

4

إعداد حولٌة الخرٌجٌن

5

جائزة الروابط الفرعٌة

6

نشر كتاب وبحثٌن للخرٌجٌن

7

تدشٌن أعمال الخرٌجٌن ومطبوعات الخرٌجٌن داخلٌا وخارجٌا(معرض)

8

أخرى

النتائج المتوقعة
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العدد

 -7األمانة االجتماعية :البرنامج والنشاط

النتائج المتوقعة

1

الزٌارات ولقاءات اجتماعٌة وترفٌهٌة

تعمٌق المحبة واإلخاء

2

تنظٌم إفطار سنوي فً شهر رمضان المبارك

3

توزٌع فرحة صائم وفرحة العٌد األضحى المبارك للخرٌجٌن

4

السعً لتنظٌم برامج الحج والعمرة للخرٌجٌن

5

إنشاء صندوق تكافلً لمساعدة الخرٌجٌن فً العودة إلى بالدهم بعد تخرجهم من الجامعة

6

أعمال اجتماعٌة خٌرٌة أخرى

7

تنظٌم ٌوم اجتماعً صحً بٌئً بداخل الجامعة

8

أخرى

تعزٌز التكافل والقٌم االسالمٌة النبٌلة

-8األمانة الثقافية والرياضية  :المهام واالختصاصات
النتائج المتوقعة

البرنامج والنشاط

العدد
 1عقد لقاء تنويري مع الخريجين والطالب في السنة الرابعة
 2تنظيم مسابقات ثقافية
 3إقامة أسبوع ثقافي

شرح جهود الرابطة
تنمية مهارات إبداعية

 4اعداد معرض لمرابطة
 5انشاء العالقات الثقافية مع الجاليات الموجودة في والية الخرطوم
 6إعداد فرٌق لكرة القدم
 7إجراء مبارٌات ودٌة مع فرق رٌاضٌة بداخل الجامعة وخارجها
8

إجراء تمارٌن شهرٌة
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9

تنظٌم كرنفال رٌاضً (دورة الخرٌجٌن)

 11تمثٌل الرابطة فً كافة الفعالٌات الثقافٌة والرٌاضٌة داخلٌا وخارجٌا
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 -9األمانة األكاديمية :المهام واالختصاصات
العدد
1

البرنامج والنشاط :متابعة المشكالت األكاديمية لمخريجين والسعي إليجاد الحمول المناسبة لمشكالت الخريجين
السعي لمنح الخريجين وثيقة التخرج (خمو طرف )

تعزيز التكافل وتذليل الصعوبات لمخريجين

2

السعي لتوفير منح الدراسات العميا لمخريجين

3

السعي الستخراج شهادات الخريجين وتوثيقها بكل سهولة ويسر

4

السعي العتماد الرابطة وكيالً الستخراج شهادات التخرج

5
6

النتائج المتوقعة

( 111منح)51 +

تذليل الصعوبات لمخريجين

السعي لتنظيم المسابقة العممية بين الخريجين
أخري:

 -11أمانة اإلعالم والعالقات العامة :المهام واالختصاصات:
العدد
1

فتح موقع لمرابطة عمى االنترنت

التعريف والتعرف بالرابطة عمى

2

إعداد نشرة داخمية باسم أخبار الخريجين

مستويات مختمفة

3

طباعة جاكتات فولدر عميها شعار الرابطة

4

إعداد وطباعة استنادر تعريفية لرابطة الخريجين

5

اعداد وطباعة بانوراما الرابطة (لمعام2118م)

6

إعداد وطباعة مطبق تعريفي عن الرابطة

7

تنفيذ فيمم وثائقي عن الخريجين (شبه جاهز)

8

اعداد وتصميم دليل لمقيادات الخريجين (شبه جاهز)

9

اعداد وتصميم لوحات مضيئة عميها صور قيادات الخريجين ( شبه جاهز)

11
11

البرنامج والنشاط :التعريف بالرابطة ،وابراز برامجها وتوثيق أنشطتها بجميع الوسائل المتاحة

السعي لتثبيت برنامج الخريجين في القناة العالمية
اعالنات تشجيعية فى رادية والتمفاز لالنضمام لمرابطة
- 12 -

النتائج المتوقعة

12
13

العدد
1
2

حث الخريجين لتقديم البرامج اإلذاعية ،والتمفزيونية ،والكتابة في الصحف ،والمجالت داخميا وخارجياً

توثيق أنشطة الرابطة بجميع الوسائل المتاحة

البرنامج والنشاط:

-11أمانة تنمية العالقات االقتصادية :المهام واالختصاصات:

النتائج المتوقعة

اعداد المنتدي االقتصادي السوداني االفريقي األول
السعي الستقطاب الدعم لمرابطة ومشروعاتها المختمفة داخمياً وخارجياً

3

إعداد المشروعات االستثمارية لمرابطة

4

السعي لتنمية إيرادات الرابطة بالتعاون مع ااألمانة المالية

5

انشاء العالقات االقتصادية مع المؤسسات التمويمية داخمي ًا وخارجي ًا

6

التنسيق لمشاركة رجال أعمال الخريجين في الفعاليات االقتصادية حول العالم

7

تعزيز الشراكة بين رجال االعمال الخريجين المنتشرون حول العالم

تنمية العالقات االقتصادية لمرابطة

8
النتائج المتوقعة

-12أمانة المرأة :المهام واالختصاصات
البرنامج والنشاط

العدد
1

إنشاء صفحة لمخريجات في موقع الرابطة

ضمان ارتباط الخريجات بالجامعة

2

عمل قاعدة البيانات لمخريجات

ضمان ارتباط الخريجات بالجامعة

3

تنظيم يوم باسم يوم الخريجات

4

تنظيم دورات متخصصة لمخريجات

5

تزويد الخريجات بالمستجدات بالجامعة والرابطة

6

تكريم الخريجات المتفوقات والالي تقمدن مناصب قيادية في بالدهم

7

مشاركة الخريجات في جميع أنشطة األمانات بالرابطة

8

أخرى

ضمان ارتباط الخريجات بالجامعة
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