برنامج اإلجتماع السنوي العام في نسخته الخامسة عشر  -لمنتدي الجامعات لرفع القدرات في مجال
الزراعة (روفوروم)
المكان :مركز اإلمتحانات الجديد  -جامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كيب كوست – غانا
 6ديسمبر 9102

األجندة

الزمن
الجلسة األولى :اإلجتماع السنوي العام للروفوم
المكان :مركز اإلمتحانات الجديد – جامعة كيب كوست
مدير المراسم :السيدة /ميلدريد اسماه  -جامعة كيب كوست
رئيس الجلسة :بروفيسور جورج كانياما -فيري – رئيس مجلس الروفورم
مقررو الجلسة :د .سلفانس منزا و السيد /موسيس واسوا و السيد /امنانويل أوكاالني
 0000-0000الفقرة األولى :اإلفتتاح الرسمي لإلجتماع السنوي العام النسخة  01للروفورم
 .0كلمة ترحيب – بروفيسور جزيف قارتي امبيا  -مدير جامعة كيب كوست
 .2كلمة روفورم – بروفيسور اديباال اوكوامو -سكرتارية الروفورم
 .0كلمة بروفيسور إن-بوك لي – المدير العام – معهد العلوم والتكنولوجيا الحيوية الخضراء –
جامعة سيول الوطنية
 .4كلمة السيد/أبيبي هالي جبريل مساعد مدير منظمة الفاو والممثل اإلقليمي ألفريقيا
 .5كلمة بروفسور تانكو محمدو  -مؤسسة برجن
 .6إعالن اإلفتتاح الرسمي – بروفيسور كيوابنا – وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار –
الحكومة الغانية
 .7كلمة مفتاحية – بروفيسور امون موريويرا – وزير التعليم العالي والعلوم وتطوير
التكنولوجيا – زمبابوي :نحو ترقيةادوار الجامعات في زمبابوي
 .8كلمة شكر وعرفان :برفسور البنزر ودورو أواسوسو مدير جامعة غانا  -ليقون
استراحة
0000-0000
 0200-0000الفقرة الثانية :فقرة الجوائز – بروفيسور كوابينا فرنبونق بوتنق – وزير البيئة والعلوم
والتكنولوجيا واإلبتكار – الحكومة الغانية
 )0إعالن المبرزين من العلماء الشباب )0( :بواسطة بروفيسور جبريل أيوم تاي – مدير جامعة
دراسات التنمية – غانا
 )2اعالن رواد األعمال والمبتكرون الشباب )20( :بواسطة د .انثوني ايقيرو – مدير برنامج
التدريب وتنمية المجتمع بسكرتارية الروفورم
وجبة الغداء
0420-0000
 0700-0400الفقرة الثالثة :تأسيس إجتماع عمل الروفورم السنوي العام
CO-ORGANISERS:

 )0احصائيات الحضور والمعتذرون
 )2تبني األجندة
 )0التواصل بواسطة رئيس الجلسة
 )4الوقائع وما تم تنفيذه من قرارات االجتماع السنوي الرابع عشر
الفقرة الرابعة :إجتماع عمل لبناء الروفورم السنوي العام
 )0عرض التقرير السنوي للروفورم :د .فلورنس ناكايوا – نائب المدير التنفيذي للتخطيط
والموارد واإلدارة بسكرتارية الروفورم
 )2عرض التقرير المالي للعام 2000/ 2008م وميزانية العام 2020/2000م – اآلنسة /جودث
ناكايوبي – المدير المالي واإلداري بسكرتارية الروفورم
 )0مناقشة التقارير المقدمة
 )4عرض تقرير المراجع الخارجي
 )5مناقشة تقرير المراجع الخارجي
 )6اختيار المراجع الخارجي للعام 2020/2000م
ً
 )7تحديد مكان انعقاد االجتماع السنوي العام للروفورم لالعوام  2020و 2022و  2020فضال
عن تحديد مكان انعقاد المؤتمرات السنوي الثالث والرابع والخامس لالعوام  2020و 2024
و 2027
 )8كلمة ممثل شركاء التنمية – شونا بزانزون رئيس برنامج المنح الدراسية – مؤسسة
ماستركارد
 )0عمل من مجلس الروفورم :اإلعالن الرسمي النضمام جامعات جديدة لعضوية الروفورم
 )00كلمة شكر من بروف كرستينا درانزوا – مديرة جامعة موني بيوغندا
 )00الختام :بروفيسور جورج كانياما بفيري مجلس الروفورم ومدير جامعة ليلونقوا للزراعة
والموارد  -مالوي
0000-0800
2200-0000

فترة شاغرة
عشاء الختام برعاية الروفورم و القطاع الخاص -غانا و جامعة غانا
 .0كلمة شكر بواسطة المدير التنفيذي لسكرتارية الروفورم بروفيسور اديباال إكوامو
 .2تحية من د .بهراتي كي باتل – مؤسسة روك فيلر
 .0كلمة الختام :مدير جامعة كيب كوست بروفيسور جزيف قارتي امبيا

 10ديسمبر  :9102المغادرة

CO-ORGANISERS:

