
ANNUAL GENERAL
MEETING

16TH RUFORUM 

20 NOVEMBER 2020

Venue: VIRTUAL via Zoom
LIVE STREAM: 
RUFORUMNetwork

@ruforumsecruforumnetwork

ID: 826 4406 1825   Passcode:  820638

Registration: Click Here

2020

 2020نوفمبر  20، منتدي الجامعات اإلقليمي لبناء القدرات في الزراعةجدول أعمال اجتماع عمل 

منتدي الجامعات اإلقليمي لبناء القدرات في رئيس الجلسة: أ. جورج كانياما فيري ، رئيس مجلس إدارة 

 الموارد الطبيعية ، مالوي وللزراعة ليلونقويجامعة  ومدير )روفورم( الزراعة

 روفورممقررو الجلسة: د. سيلفانوس منساه ، والسيد. موسى وسوا * إيمانويل أوكاالني ، سكرتارية 

 روفورممالحظات البروفيسور أديباال إكوامو ، السكرتير التنفيذي ،  (1
 (UM6Pترحيب من هشام الحبطي ، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التقنيات )كلمة  (2

سور سارة أنيانغ أغبو ، مفوضة الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا ، مفوضية االتحاد كلمة االفتتاح الرسمية لسعادة البروفي (4

 األفريقي

3( كلمة البروفيسور أبيبي هايلي غابرييل ، الممثل اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة ألفريقيا: حالة التنمية الزراعية واألمن الغذائي 
والتغذوي في أفريقيا 

 (الصالة )في صمت (1
 سجل األعضاء الحاضرين واالعتذار (2
 إقرار جدول األعمال (3
 الجلسة رئيسمن  التواصل (4
 محضر وإجراءات االجتماع العام السنوي الخامس عشر (5

 

: الدكتورة فلورنس ناكايوا ماييغا، نائبة األمين التنفيذي المسؤولة عن التخطيط، تعبئة 2019/2020عرض التقرير السنوي  (1

 الموارد واإلدارة، سكرتارية روفورم
رية : السيدة جوديث ناكوبي، المالية و مدير اإلدارة، سكرتا2020/2021ومقترح ميزانية  2019/2020عرض التقرير المالي  (2

 روفورم
 مناقشة تقارير السكرتارية (3
 2019/2020للسنة المالية  (PKF) قرير مراجع الحسابات الخارجيت (4
 2019/2020مناقشة تقرير التدقيق الخارجي  (5
 2020/2021تعيين مراجع حسابات خارجي للسنة المالية  (6
 الذي يُجرى كل ثالث سنوات 2021آخر المستجدات بشأن األعمال التحضيرية لمؤتمر  (7
 األعمال من المجلس: القبول الرسمي للجامعات األعضاء الجدد (8

 
المتحدث الرئيسي: العمل الجماعي لجعل أفريقيا والعالم مكانا أفضل: دعوة للقيادة من مؤسسات التعليم العالي لدفع التغيير  (1

 ال يونيو مونتغمري تابو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كيلوغ، الواليات المتحدة األمريكية -المطلوب 
البروفيسور خوسيه أ. زاغل، رئيس  -ع وتحويل التعليم العالي من أجل أهمية التنميةكلمة ضيف الشرف: تأمالت في إعادة وض (2

 (GCHERA) االتحاد العالمي لجمعيات التعليم العالي للعلوم الزراعية والحياتية
كرتارية أكينجي، مديرة جامعة بامندا الكاميرون ونائبة رئيس مجلس اإلدارة في س -صوت الشكر: البروفيسورة تريزيا نكوي (3

 روفورم
مالحظات ختامية: البروفيسور جورج كانياما فيري، رئيس مجلس الـروفورم و مدير جامعة ليلونغوي للزراعة والموارد  (4

 الطبيعية، مالوي

 لسكرتارية روفورمالجزء األول: الجلسة االفتتاحية لالجتماع العام السادس عشر 

 استراحة

 (RUFORUM AGM) السنوي لألعمال روفورم الجزء الثاني: دستور اجتماع

 الجزء الثالث: اجتماع الجمعية العامة السنوي لألعمال

 الجزء الرابع: تأمالت في المستقبل واالختتام

 15:00 – 15:50

 

 

 16:00 – 17:50

 15:50 – 16:00

 

 

 

17:50 – 19:00 

الزراعي في القطاع تحول لفرص الشراكة بين التعليم العالي والقطاع الخاص: تسخير 

 أفريقيا
 موضوع

http://
https://twitter.com/ruforumsec
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrc-2oqDoiGNHxveAMT3ZEZyRcnEY4QlgC?_x_zm_rtaid=dV-dL128R8-riZsl3hQ1ew.1604561960328.4e00e02f2c212c69acaeb093132292e6&_x_zm_rhtaid=976
https://www.youtube.com/user/RUFORUMNetwork

