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ي السابع للتعليم العالي ومؤتمر
 الذي يعقد كل ثالث سنوات روفوروم األسبوع األفريق 

 

ون  روفوروم لمجلس إدارة االجتماع العشر

 2021ديسمبر  7التاري    خ:                                                             

ح الحدث     مقب 

)المجلس( واالجتماع السنوي العام يشكالن  روفوروممجلس أمناء  الخلفية 

. يتألف المجلس روفورومأجهزة صنع القرار السياسية العليا لشبكة 

جميع الجامعات األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين  مدراءمن 

الذين يمثلون أعضاء مجلس إدارة الجامعة من غير أعضاء. يجتمع 

مجلس اإلدارة مرة واحدة كل عام إلجراء أعماله ويسهل جميع 

أعضاء مجلس اإلدارة مشاركتهم في مثل هذه االجتماعات. يتخذ 

الجمعية العمومية مجلس اإلدارة القرارات التي يتم عرضها على 

السنوية للتصديق عليها. من المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة 

ً لوجه كجلسة  2021ديسمبر  7العشرين في  روفوروم وجها

 ً في جامعة أبومي كاالفي ، بنين. منذ اجتماع مجلس  وإفتراضيا

، ظهرت العديد من  2020نوفمبر  11اإلدارة األخير الذي عقد في 

، مما يستدعي الحاجة إلى  روفورومالتطورات الجديدة في شبكة 

إطالع مجلس اإلدارة على هذه التطورات الجديدة. اجتمعت اللجنة 

نيابة عن  2021أغسطس  13( في BECالتنفيذية لمجلس اإلدارة )

القرارات  مليات السكرتارية واتخاذمجلس األمناء لإلشراف على ع

نيابة عن مجلس اإلدارة بالكامل حسب الحاجة. ستقوم اللجنة التنفيذية 

لمجلس اإلدارة بتقرير عن اإلجراءات المتخذة نيابة عن مجلس 

 اإلدارة

أغراض وأهداف 
االجتماع الثامن عشر 

 ملمجلس روفورو 

األعمال  RUFORUM سيجري االجتماع العشرون لمجلس إدارة

الرسمية وسيتلقى ، من بين أمور أخرى ، تقرير اللجنة التنفيذية 

لمجلس اإلدارة وينظر فيه. سينظر االجتماع كذلك ويقدم توصيات 

 2021ديسمبر  10إلى االجتماع السنوي العام ، المقرر عقده في 

 :ية ، من بين أمور أخرىبشأن القضايا الرئيسية التال

النظر في المحاضر واإلجراءات من االجتماع التاسع عشر  .1

 ؛ RUFORUM لمجلس إدارة

تلقي تقرير من اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة حول األنشطة  .2

واإلجراءات نيابة عن مجلس اإلدارة منذ اجتماع مجلس 

الذي استضافته جامعة محمد  2020اإلدارة في نوفمبر 

 ، المغرب متعددة التخصصات السادس

 2020تلقي والنظر في تقرير األمانة عن سنة النشاط يوليو  .3

وخطة العمل السنوية والميزانية المقترحة  2021يونيو  -

  2021يونيو  - 2020لسنة النشاط يوليو 

النظر في طلبات العضوية من الجامعات التي ترغب في أن  .4
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  روفوروم تكون جزًءا من شبكة

  2020/2021جعة الخارجية لعام تقرير المرامراجعة  .5

  جديد روفورومانتخاب رئيس مجلس إدارة  .6

سيترأس اجتماع مجلس األمناء رئيس مجلس اإلدارة وسيتم تنظيمه  المنهجية

لعام الذي كجلسة قبل االجتماع السنوي ا سكرتارية روفوفورممن قبل 

 10، بنين في سيعقد في قصر الكونغرس، جامعة أبومي كاالفي

خليط إفتراضياً . سيعقد اجتماع مجلس األمناء كحدث 2021ديسمبر 

. سيحضر 17:00إلى  14:00من  2021ديسمبر  7في  ووجهاً لوجه

وأعضاء  مدراء الجامعاتاالجتماع جميع أعضاء مجلس اإلدارة / 

وأعضاء اللجنة الفنية وغيرهم من  (IAP) الهيئة االستشارية الدولية

 مراقبون.ك .مدعوين الذين سيشاركون بصفتهم الشخصيةالضيوف ال

ً لوجه وإفتراضياً(سيعقد االجتماع كجلسة م المكان والمشاركون في قصر  زيج )وجها

 الكونغرس ، جامعة أبومي كاالفي ، بنين

المنظم لهذه الفعالية 
 والعنوان

 منتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في الزراعة

(RUFORUM) ، 

-417-256+وغندا هاتف: يكمباال ،  - واندقيا 16811صندوق بريد 

  )مكتب( ،  713-300

 روفوروماالتصال: البروفيسور أديباال إكوامو السكرتير التنفيذي ، 

  secretariat@ruforum.org البريد اإللكتروني: 
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ين لمجلس إدارة وع برنامج االجتماع العشر ي   روفوروم مشر

 
 م2021ديسمبر  7ف

 الفعالية الزمن
 الصلوات والدعوات 14:00-14:05

 تسجيل الحضور والمعتذرون عن الحضور  14:05-14:10

 مسائل إجرائية 14:10-14:20

 جدول األعمالإقرار  14:20-14:25

 كلمة ترحيب من نائب رئيس جامعة أبومي كاالفي 14:25-14:30

 من الرئيس تواصل 14:30-14:35

 ه تفعليًا واستضاف روفوروم والذي انعقدمحضر وإجراءات االجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة  14:35-14:45

 المغرب – متعددة التقنياتجامعة محمد السادس 

من اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة حول األنشطة واإلجراءات نيابة عن مجلس اإلدارة  تقرير 14:45-14:55

 منذ

متعددة التخصصات محمد السادس ب تستضيفه جامعة 2020اجتماع مجلس اإلدارة في نوفمبر 

 ، المغربالتقنية

 2021/2022 وميزانية الميزانية المقترحة لعام 2020/2021مراجعة التقرير المالي   14:55-15:05

 2020/2021مراجعة تقرير المراجع الخارجي لعام  15:05-15:10

 (GTA) تحديث حول تنفيذ برنامج مساعدة التدريس للخريجين 15:10-15:20

 (SHAEA) تحديث بشأن تعزيز مبادرة التعليم الزراعي العالي في أفريقيا 15:20-15:30

 2021/2022توصية بتعيين المراجع الخارجي  15:30-15:40

 (GTA) تحديث حول تنفيذ برنامج مساعدة التدريس للخريجين 15:40-15:50

 روفوروم تحديث على ميثاق 15:50-16:00

 الجديد روفوروم انتخاب رئيس مجلس إدارة 16:00-16:10

 بيان من الشركاء 16:10-16:20

 اسباب طارئة 16:20-16:30

 قبول الجامعات األعضاء الجدد

 استراحة 16:30-1640
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