بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة إفريقيا العالمية
جمعية علوم المختبرات الطبية
دورة بيارق اإلنجاز
خطاب الدورة
تأسيس الجمعية :
تم تأسيس جمعية علوم المختبرات الطبية – الدورة الثالثة (دورة بيارق
اإلنجاز) في شهر ديسمبر  6102حيث شهد الجمعية العمومية :





وفد من إدارة النشاط الثقافي بالمركز اإلسالمي اإلفريقي على
رأسهم األستاذ /محمد عبد الحليم
د .إبراهيم فتح الرحمن أحمد – عميد كلية علوم المختبرات الطبية
السابق
د .صفاء عباس شرفي – مشرف جمعية علوم المختبرات الطبية
طالب وطالبات الكلية

وتم انتخاب مكتب تنفيذي جديد للجمعية على النحو أدناه :










رئيس الجمعية  :أحمد عماد الدين عثمان
نائب رئيس الجمعية  :األمين مصطفى يوسف
األمين العام  :وفاء عبد الجابر
األمين المالي  :محمد يحيى هارون
األمين األكاديمي  :أواب حسن
األمين اإلعالمي  :روان أحمد الماحي
األمين الثقافي  :مهدي عبد القادر
األمين الرياضي  :بدري إمام الدين
أمين العالقات الخارجية  :داليا أحمد

 األمين االجتماعي  :زينب يوسف
 باإلضافة إلى أعضاء المجلس الثالثيني
بعد ذلك تم عقد اجتماع ألعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الثالثيني
بمنتزه راما السياحي هدفه التعريف بمهام األمانات المختلفة واإلتفاق على
خطة سير معلومة وواضحة للجمعية
البرامج التي تم تنفيذها :
 / 1األسبوع العلمي الثقافي الثاني :
في شهر مايو  6102شهدت كلية علوم المختبرات الطبية فعاليات األسبوع
العلمي القافي الثالث الذي أقامته دورة بيارق اإلنجاز والذي يعتبر أكبر
وأهم نشاط طالبي يحدث خالل العام الدراسي  ،حيث يستطيع الطالب من
خالله إبراز ما لديهم من مواهب ومهارات تتجسد في كال الجانبين العلمي
والثقافي .

كلمة الجمعية إبان الجلسة اإلفتتاحية لألسبوع العلمي الثقافي الثالث

نائب مدير الجامعة يفتتح المعارض العلمية والثقافية

..

مشاركة مجموعة وهج الشعرية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي

تكريم الدكتور إبراهيم فتح الرحمن ضمن فعاليات البرنامج

كما شهد البرنامج تكريم للطالب المتفوقين وألقسام الكلية المختلفة وللعميد
الدكتور  /سمير قرشي محمد
 /2اإلفطار الجماعي :
نظمت جمعية علوم المختبرات الطبية – دورة بيارق اإلنجاز إفطارا
جماعيا في شهر رمضان  0341هـ بالساحة الخضراء – الخرطوم  ،حيث
شهد حضور أكثر من مئة وخمسون طالبا وطالبة وتشريف كل من :








د .مأمون محجوب – قسم الطفيليات
األستاذ  .محمود سيف الدين – قسم األحياء الدقيقة
األستاذ .يوسف سالمة – قسم األحياء الدقيقة
األستاذ .مصعب علي – قسم األنسجة والخاليا المريضة
األستاذة .مقبولة – قسم أمراض الدم
األستاذة .سارة عبد المحمود – قسم الكيمياء السريرية
األستاذ .محمد شاكر – كلية التمريض

 /3استقبال الطالب الجدد ووداع الخريجين أكتوبر 2112
 /4تكريم الدكتور  /مهند الطيب – قسم أمراض الدم على نيله درجة
الدكتوراة أكتوبر 2112
 /5المساهمات المالية :
 المساهمة في دفع رسوم التسجيل لعدد من الطالب والطالبات
 المساهمة االجتماعية في مناسبات الطالب والطالبات المختلفة من
مرض أو وفاة
 المساهمة االجتماعية لبعض ذوي الحوجة من خارج الجامعة
التوصيات :








تسمية الدورة الجديدة باسم  :دورة الراحل عبد الناصر عبد اهللا ،
استصحابا لذكرى واحد من أنبل الطالب الذين مروا على هذه الكلية
للدعاء له وسؤال هللا سبحانه وتعالى بالمغفرة له
مواصلة ما بدأته الجمعية من مشروع الرحلة العلمية الخارجية
مواصلة ما بدأته الجمعية من مشروع الندوة العلمية الكبرى
العمل على تزكية وتنمية الروح الطالبية في الجانبين األكاديمي
والثقافي
العمل على تدريب الطالب في جانب العمل العام للتدرج في مراتب
القيادة

ختاما :
هكذا كانت دورتنا  ،ما استطعنا تنفيذه قمنا به والذي لم نستطع تنفيذه فإن
أملنا في من يأتون من بعدنا كبير في مواصلة هذا المشروع الطالبي
الجميل  ،وأما بعد فما كان منا من صواب فمن هللا وما كان منا من خطأ
فمن أنفسنا والشيطان والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

