الرائدة عزة صالح تثري ملتقي شابات األعمال بجامعة السودان
نظم مركز السودان للتشغيل الذاتي وريادة االعمال بجامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا ملتقي شابات األعمال السودانيات األول برعاية البروفيسور راشد
أحمد محمد حسين مدير الجامعة الذي يستضيف األستاذة عزه صالح المؤسس
والرئيس التنفيذي لشركة (اسكاي كاليمرز) والحائزة علي جائزة أفضل مشروع
ريادي في قطر للعام 2017م ورئيس قطاع األداء المؤسسي واالستراتيجي
بجامعة قطر لعكس تجربتها كرائدة أعمال  ،وذلك بتشريف البروفيسور ماهر
صالح سليمان نائب مدير الجامعة والبروفيسور أمل عمر بخيت عميد عمادة
البحث العلمي والبروفيسور الشفاء عبد القادر مدير كرسي اليونسكو اإليسيكو
للمرأة في العلوم والتكنولوجيا والدكتورة نجوي عبد اللطيف المدير المكلف
لمركز السودان للتشغيل الذاتي وريادة االعمال بالجامعة واألستاذة مروة عبد
الرحمن ممثلة شابات األعمال السودانيات ولفيف من رواد األعمال وعدد من
المهتمين والخبراء في المجال .
البروفيسور ماهر صالح نائب المدير أكد علي أن اإلبداع هو السمة الحقيقية
للريادة والتميز وقال أنهم يفتخرون بوجود مركز يعنى باالهتمام بالمشاريع
الريادية التي تفتح الباب واسعا ً أمام تحقيق طموحات وآمال الخريجين ودافعا ً
لهم لتكوين أنفسهم ومستقبلهم ..ذاكراً أن الملتقي فريد من نوعه ومدعاة للتطوير
والتفكير والتدبير والتعليم واكتساب الخبرات ودعوة لطرق أبواب الرزق في
مختلف المجاالت  ،موضحا ً أن إدارة الجامعة ستكون أكبر داعم وسند
للمشاريع وأن اإلنجازات ستجد االهتمام والرعاية .
الدكتورة نجوي عبد للطيف مديرة المركز عبرت عن سعادتها بانطالقه الملتقي
من جامعة السودان  ..وأبانت أن الهدف األساسي من المحاضرة هو زيادة
التفعيل ونقل التجارب وتمليك الخبرات لآلخرين  ،وقالت أن المعرفة والمواكبة
ليست حكراً علي أحد ودوما ً  ،وقالت أن رسالتنا تتجسد في الدفع بالمعلومات
المفيدة وصقل الخبرات وتقديم المشورة والدراسات البحثية الممولة عبر االلتقاء
بالخبرات وتغيير طريقة تفكير الشباب الخريجين والطالب إيجابيا ً  ..وأوضحت
أنهم يسهمون في تقليل نسبة البطالة بشكل غير تقليدي عبر مشاريع مدروسة
وذاتيه .

األستاذة عزة صالح عرضت أفكارها وتجاربها وقصص نجاحاتها التي دعمتها
باألفكار الجريئة والطموحة منوهة الي االبتعاد عن الغرور واإلحباط  ،وقالت أن
ما ساعدها في تنمية قدراتها ومهاراتها هو التطبيق العملي والتجويد المستمر
وتحدي المخاطر واالفكار السالبة وتحويلها الي قوه إيجابية بالكفاح والمثابرة ،
ونصحت باستغالل الوقت بشكل أمثل في األشياء والرغبات المحببة التي يتمني
كل منا أن يراها محققة  ..وتحدثت عن تجربتها كرائدة اعمال في دولة قطر
وحصدها الجوائز  .وتكوينها لمشاريع عادت عليها بالخير الكبير ودخولها
موسوعة ( جنيز ) لألرقام القياسية بتصميمها اطول عصاة ( سيلفي ) في
شركتها االعالمية التي قامت بتأسيسها ذاكرة أنها أعدت لقيام محاضرات في
مختلف واليات السودان لعكس تجاربها ليستفيد منها الشباب ورواد االعمال .
في ختام الملتقي تفاعل الجميع باإلعجاب بما قدم في المحاضرة عبر األسئلة
والنقاشات والتعقيب وعكسوا تجاربهم التي أثرت البرنامج مشيدين بفكرة
الملتقي.

