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 الشكر كلمة

نائب رئيس جامعة بامندا الكاميرون ونائب رئيس مجلس  -البروفيسور تيريزيا نكو أكينجي 

 روفورمإدارة 

 روفورمجتماع عمل إ

 0202نوفمبر  02اإلنترنت في  االجتماع عبرقد ع  

 

 (سيداتي وسادتي ) 0202لعام  رام في االجتماع العام السنوي لروفورمالضيوف الك

 

وسعادة كبيرة بالنسبة لي أن أتقدم باالمتنان لكم جميعًا لمساهمتكم في نجاح االجتماع إنه لشرف 

 السنوي العام للروفورم واألنشطة المرتبطة به.

 

جامعة محمد السادس  / مديررئيس –ي تبهاسمحوا لي أن أتقدم بشكر خاص لمضيفنا هشام ال

ستمرار التزامها بعرضها ( الUM6Pبى ) 6نحن نقدر يو ام  . سيديخصصاتالت متعددة

 -في حرمها الجامعي في بن قرير  0202الستضافة االجتماع العام السنوي للروفورم للعام 

. ومع ذلك فقد تم قياسه وفقًا إفتراضياً عبر االنترنتتم ذلك  91-الكوفيدولكن بسبب  المغرب

لتوقعاتنا وقد أتاح لنا حدث األمس خالل يوم المغرب فرصة للتعرف على المغرب وشعبه 

خلق فرصة لمعرفة قارتنا بشكل أفضل  هذا ما تدور حوله الروفورمووالزراعة وقطاع التعليم. 

 وتعزيز التعاون داخل إفريقيا في مجال التعليم العالي في إفريقيا.
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سمحوا لي أيًضا أن أعرب عن امتناني لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لشراكتها مع ا

روفورم وللمدير اإلقليمي البروفيسور أبيبي هايلي غابرييل اللتزامه ودعمه ومشاركته في 

  االجتماع السنوي العام للروفورم اليوم.

 

د البشرية والعلوم والتكنولوجيا في مفوضة الموار -معاليك البروفيسور سارة أنيانج أغبور 

مفوضية االتحاد األفريقي اسمحى لي أن أتقدم بامتنان خاص لك لتكريمك لهذه المناسبة ودعمك 

نطلب بكل تواضع أن يناصر االتحاد األفريقي المبادرات والدائم لشبكة روفورم ومساعيها. 

انا في غع روفورم العمومى السنوى بإجتماالقارية الخمس التي وافق عليها الوزراء األفارقة في 

لتمكين الجامعات األفريقية من المساهمة بشكل أكثر فعالية في تحقيق أجندة  0291ديسمبر للعام 

 . 0262أفريقيا 

 

على  ال جان مونتغمري تابروالسيد   يلوككاسمحوا لي أن أشكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة 

جتماعنا السنوي العام للجامعات األفريقية. نحن نقدر دعوتنا إللقاء كلمة في ابقبولكم لتكريمه 

تولي اهتماًما ( WK Kellogg)دبليو كاى كيلوك ونناشد أن  كيلوكالتعلم عن عمل مؤسسة 

مهمشة فرص للمجتمعات الوتوسيع ال عمل على معالجة الفجوة التعليمية، حيث نخاًصا ألفريقيا

مستعدة  روفورمودعم تنمية المهارات للشباب األفريقي. أؤكد لكم وأؤكد لكم أن  والمحرومة

 لتوحيد الجهود معكم في هذه المساعي.

 

رئيس االتحاد العالمي لجمعيات التعليم العالي للعلوم الزراعية  -البروفيسور خوسيه أ. زغلول 

ة لتعزيز أهمية التعليم حول التحوالت المطلوب اكنحن نقدر بشدة مشاركتك ورؤ والحياتية

 / العمداء. مديرى الجامعاتالجامعي والدعوة للقيادات التحويلية من 
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إلى حكوماتنا وشركائنا في التمويل: شكًرا جزيالً لكم على دعم أنشطة روفورم الرجاء مساعدتنا 

 في توسيع نطاق عملنا.

 

ية العادية وأنشطة الجمعية جتماع أعمال الجمعية العمومإإلى جميع المشاركين الذين حضروا 

، أشكركم جزيل الشكر. أدعوكم بما في ذلك الندوات عبر اإلنترنتالعمومية العادية األخرى 

جميعًا إلى األسبوع األفريقي السابع للتعليم العالي ومؤتمر روفورم الذي يُعقد كل ثالث سنوات 

 بنين. -في كوتونو  0209ديسمبر للعام  92إلى  6في الفترة من 

 

أخيًرا  أقدر وأشكر مجلس إدارة روفورم ولجانه واألمانة اإلقليمية على العمل الممتاز في ضمان 

 دارةولكن في جميع األمور المتعلقة باإل 0202ليس فقط نجاح االجتماع العام السنوي لعام 

خالل تنمية  نالناجح للشبكة والتأثير اإليجابي لجامعاتنا على التنمية االقتصادية للقارة األفريقية م

 رأس المال البشري واالبتكار.

 


