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 تعليم العالي في إفريقيالل السابع سبوعال كل ثالث سنوات و  RUFORUMروفورم مؤتمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لفعاليات مشاركة الجدول الزمني النهائي  (RUFORUM -)روفورم يسر منتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في الزراعة 

 عن ؤتمر الذي يعقد كل ثالث سنوات امل
ً
 2021ديسمبر  10 - 6عقده في الفترة من لتعليم العالي في إفريقيا املقرر أسبوع افضال

تفعيل التعليم العالي لالبتكار والتصنيع والشمول والتنمية "  عنوانبنين تحت  -قصر الكونغرس في كوتونو  قاعة في

 لوجه في دعوة للعملاالقتصادية املستدامة في أفريقيا: 
ً
ا يتضمن لقاًءا وجها

ً
ا مختلط

ً
 بنين وافتراضًياجمهورية ". سيكون حدث

 .عبر منصات التواصل

( تحفيز االستثمار في التعليم العالي لتقوية قدرات العلوم والتكنولوجيا 1يهدف املؤتمر الذي يعقد كل ثالث سنوات إلى: 

واكتساب ( تعزيز توظيف الشباب 3، تعزيز التعليم العالي في إفريقيالشراكات الدولية ل( تعزيز الروابط وا2، بتكار في إفريقياواال 

 ( تقوية الجامعات الخاصة الروابط التجارية للقطاع.4و  املهارات من أجل التنمية

( سلسلة من 1، على وجه الخصوص )فعاليات، سيتم عقد عدد من الاملؤتمر الذي يعقد كل ثالث سنواتكجزء من هذا 

صيف البحوث ( املعارض لتو 2، )والطالب والجهات الفاعلة األخرى  الجامعيين واالساتذة التدريب على تعزيز املهارات للباحثين

 خبر صحف  

 



ي ملناقشة قضايا الساعة التي تؤثر على العلوم والتكنولوجيا وتطوير االبتكار ف مساحة( 4، )التنمية لتعزيز من أجل نتائج

تم بالفعل عقد عدد من  الروفورم.  ( اجتماعات حوكمة6السياسات والقطاع الخاص؛ و ) ( اجتماعات مع قادة5؛ )أفريقيا

 (https://www.ruforum.org/Triennial2021/(للمؤتمر )انظر التفاصيل في  االنطالقة الفليةقبل  الفعاليات

 سية التي تنظم كل ثالث سنوات ما يلي:الرئي فعالياتتتضمن بعض ال

 رابطالاألفريقية والشراكة العاملية للتعليم العالي في أفريقيا:  دول تعزيز الشراكة بين ال .1

 رابطالمشاركة الجامعة والقطاع الخاص:  .2

 الرابطحوار املائدة املستديرة الوزاري:  .3

:  - 2022بين إلدارة ونائًبا للرئيس للخدمة للفترة الذي سينتخب رئيًسا جديًدا ملجلس ا روفورم اجتماع مجلس إدارة .4

 الرابط: 4202

 رابطالالتنمية الزراعية في أفريقيا:  خريطتحوار سياس ي رفيع املستوى حول  .5

 رابطال: إفريقيا في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  قدراتر سياس ي رفيع املستوى حول بناء حوا .6

الذي يجرى كل ثالث سنوات من قبل  روفورمالسابع للتعليم العالي ومؤتمر  حفل االفتتاح الرسمي لألسبوع األفريقي .7

 الرابطفي تنمية أفريقيا:  لهم أثر واضحفرًدا  17 عددرئيس جمهورية بنين وجوائز التقدير لـ

 رابطالتأمالت في تعزيز الشمولية في البحث والتطوير في أفريقيا:  .8

 الرابط: لروفورم األعمالجدول اجتماع  .9

 رابطالاملستقبل: دعوة للعمل: تصور  .10

 الرابطجوائز التقدير للمزارعين البارزين والعلماء املستقبليين من بنين:  .11

للمشاركة وجًها لوجه أو افتراضًيا ويمكنك أيًضا متابعة اإلجراءات من خالل منصات االتصال الخاصة بنا  روفورم مدعوكي

(Facebook  وTwitter  وYouTube  و  LinkedIn وFlicker  موقع املؤتمرو) 

  

https://www.ruforum.org/Triennial2021/
https://www.ruforum.org/Triennial2021/
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Global%20Partnerships%20Side%20Event_%20Programme.pdf
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Private%20Sector%20Engagement%20Side%20Event_%20Programme%2030-Sep-2021%20%28002%29.pdf
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Ministers%20Concept%20Note-250921.pdf
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Ministers%20Concept%20Note-250921.pdf
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Concept%20Note-The%2020th%20RUFORUM%20Board%20Meeting.pdf
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Concept%20Note-The%2020th%20RUFORUM%20Board%20Meeting.pdf
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Tracking%20%20Agriculture%20Development%20in%20Africa.pdf
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Building%20STI%20Capacity%20Africa.pdf
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Draft%20Programme%20for%20Official%20Opening%20Triennial%202021.pdf
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Draft%20Programme%20for%20Official%20Opening%20Triennial%202021.pdf
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Concept%20note%20Promoting%20Inclusivity.pdf
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Concept%20Note-RUFORUM%20Business%20Meeting%2030092021.pdf
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Concept%20Note-RUFORUM%20Business%20Meeting%2030092021.pdf
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Reflection%20closing%20session%2026Oct2021%20%28003%29.pdf
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Draft%20Programme%20for%20Official%20Closing%20Triennial_0.pdf
https://www.ruforum.org/Triennial2021/sites/default/files/Draft%20Programme%20for%20Official%20Closing%20Triennial_0.pdf
https://www.facebook.com/ruforumnetwork
https://twitter.com/ruforumsec
https://www.youtube.com/user/RUFORUMNetwork
https://www.linkedin.com/company/3366832/admin/
https://www.linkedin.com/company/3366832/admin/
https://www.flickr.com/photos/ruforumsec/albums
https://www.ruforum.org/Triennial2021/
https://www.ruforum.org/Triennial2021/


 

 الجلسات الصباحية التاريخ

8:30 – 10:30 

 استراحة

 

 جلسات منتصف الصباح

11:00 – 13:00 

 ات بعد الظهيرةجلس غداء

17:00 – 14:00 

 جلسات مسائية استراحة

21:00 – 19:00 

 اإلثنين
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 نصب املعارض وامللصقات

 قصر الكونغرسقاعة املكان: 

 

 

 

 ندوة: الشراكة العاملية

 للتعليم العالي في أفريقيا

 املكان: مؤتمر بالفيديو

)الرابط: 

)https://bit.ly/3ikDGR9 

 

 الباحثيين الرئيسييناجتماع 

 لمشاريع املوجهة للمجتمعل

CARP  

 كان:امل

 

 

 

 

 

 نصب املعارض وامللصقات 

 قصر الكونغرس قاعة املكان:

 

 

 

ندوة: الشراكة العاملية للتعليم 

 العالي في أفريقيا

 املكان: مؤتمر بالفيديو

)الرابط: 

)https://bit.ly/3ikDGR9 

 

ل  الرئيسيين الباحثييناجتماع 

 لمشاريع املوجهة للمجتمعل

CARP 

 كان:امل

 

مؤتمر صحفي مع أجهزة 

التلفزيون وبيوت وسائل اإلعالم 

 األخرى 

 كان:امل

االفتتاح الرسمي للمعارض  

وامللصقات )من قبل أحد 

 بنين( جمهوريةوزراء 

 قصر الكونغرسقاعة املكان: 

 

ندوة: الشراكة العاملية 

 للتعليم العالي في أفريقيا

 املكان: مؤتمر بالفيديو

)الرابط: 

https://bit.ly/3ikDGR9 

 

 الرئيسيين الباحثييناجتماع 

 لمشاريع املوجهة للمجتمعل ل

CARP 

 كان:امل

 

مؤتمر صحفي مع أجهزة 

التلفزيون وبيوت وسائل 

 اإلعالم األخرى 

 كان:امل

جلسة تفاعلية  

لقادة الجامعات 

وواضعي 

السياسات 

 )عشاء(

 

 

 

 

 

خطاب من ربتا 

 روى، رئيس

يحدد ) ماستركارد

 (الحقا

 

 

 

https://bit.ly/3ikDGR9
https://bit.ly/3ikDGR9
https://bit.ly/3ikDGR9


اجتماع الخبراء التقنيين 

 للحكومات

املكان املكان: اجتماع فعلي 

 (يحدد الحقا(

تدريب متعدد التخصصات 

 لطالب الدراسات العليا

 UACاملكان: 

اجتماع الخبراء التقنيين 

 للحكومات

املكان  املكان: اجتماع فعلي

 (يحدد الحقا(

تدريب متعدد التخصصات 

 لطالب الدراسات العليا

 UACاملكان: 

 

 

 

 

تدريب متعدد التخصصات 

 لطالب الدراسات العليا

 UACاملكان: 

 الثالثاء
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مشاركة الجامعة والقطاع 

 الخاص

 مزوجم،  يحدداملكان: 

)الرابط: 

https://bit.ly/2ZzMiwc ) 

 

 الرئيسيينالباحثيين اجتماع 

 CARPل 

 كان:امل

 

املعارض  عرض محتويات

 وامللصقات

 قصر الكونغرساملكان: قاعة 

 

فيرجينيا تيك  :ةجانبي فعالية

(Virginia Tech)  

مشاركة الجامعة والقطاع  

 الخاص

 ممزوج،  يحدداملكان: 

)الرابط: 

https://bit.ly/2ZzMiwc) 

 

ل  الرئيسيين الباحثييناجتماع 

CARP 

 كان:امل

 

املعارض  محتوياتعرض 

 وامللصقات

 املكان: قاعة قصر الكونغرس

 

فيرجينيا تيك  :فعالية جانبية

(Virginia Tech)  

اجتماع مجلس إدارة  

 الروفورم 

 كان:امل

 

 

 

 املائدة املستديرة الوزارية

 كان:امل

 

 

مع  (PBLبي بي ال )تفاعل 

 والعمداء الوكالء

 كان:امل

 

 

 عشاء وزاري  

https://bit.ly/2ZzMiwc
https://bit.ly/2ZzMiwc


شراكة مع جامعة إجيرتون بال

 وغيرها

 املكان: مؤتمر بالفيديو

)الرابط: 

 https://bit.ly/3gfpGXu) 

 

 

 

 

 

تعزيز اقتصاد املعرفة من 

خالل الشراكة بين 

 الجامعات والقطاع الخاص

 املكان:

)الرابط: 

https://bit.ly/2ZzMiwc ) 

شراكة مع جامعة إجيرتون بال

 وغيرها

 املكان: مؤتمر بالفيديو

)الرابط: 

 https://bit.ly/3gfpGXu) 

 

 

 

 

 

خالل تعزيز اقتصاد املعرفة من 

الشراكة بين الجامعات والقطاع 

 الخاص

 املكان:

)الرابط: 

https://bit.ly/2ZzMiwc) 

 الرئيسيين الباحثييناجتماع 

 CARPل 

 كان:امل

 

 

 

املعارض  عرض محتويات

 وامللصقات

 املكان: قاعة قصر الكونغرس

 

تعزيز اقتصاد املعرفة من 

خالل الشراكة بين 

 الجامعات والقطاع الخاص

 املكان:

)الرابط: 

https://bit.ly/2ZzMiwc) 

 الربعاء
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 1الجلسة العامة 

املوضوع: تعزيز التحول 

رسم  -الزراعي في أفريقيا 

خرائط التقدم حتى اآلن 

 )دراسات حالة قطرية(

 املكان: قاعة قصر الكونغرس

  ممزوج

 2الجلسة العامة  

املوضوع: التعليم العالي: بناء 

قدرات إفريقيا في مجال العلوم 

 واالبتكاروالتكنولوجيا 

 املكان: قاعة قصر الكونغرس

 ممزوج

حفل االفتتاح الرسمي  

ألسبوع التعليم العالي 

اإلفريقي السابع ومؤتمر 

RUFORUM  الذي يجرى كل

ثالث سنوات )جوائز العنوان 

والتقدير من قبل فخامة 

استقبال الدولة  

  )من قبل حكومة

بنين(  جمهورية

 املكان:

https://bit.ly/3gfpGXu
https://bit.ly/2ZzMiwc
https://bit.ly/3gfpGXu
https://bit.ly/2ZzMiwc
https://bit.ly/2ZzMiwc


)الرابط: 

https://bit.ly/3mVE6A9) 

 

 

 

 

املعارض  عرض محتويات

 وامللصقات

  قصر الكونغرسقاعة املكان: 

 

 

 LEAP4NFSS: ةجانبي فعالية

 املكان:

ممزوج )الرابط: 

https://bit.ly/3zSvdu3)  

)الرابط: 

https://bit.ly/3mVE6A9 ) 

 

 

 

 

 

املعارض  عرض محتويات

 وامللصقات

 قصر الكونغرسقاعة املكان: 

 

 LEAP4NFSS: جانبية فعالية

 املكان: 

ممزوج )الرابط: 

https://bit.ly/3zSvdu3) 

باتريس تالون ، رئيس 

 جمهورية بنين( ،

 الكونغرساملكان: قاعة قصر 

 Blended 

)الرابط: 

https://bit.ly/3AVfWdk) 

 

املعارض  عرض محتويات

 وامللصقات 

 قصر الكونغرسقاعة املكان: 

 

 LEAP4NFSS: فعالية جانبية

 املكان:

ممزوج )الرابط: 

https://bit.ly/3zSvdu3) 

 الخميس
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الجلسات العلمية املوازية 

)انظر التفاصيل في كتيب 

 للمشاركة( الفعاليات

املكان: ممزوج )الرابط: 

https: //bit.ly/3t9PzwU ) 

 

للمبتكرين  فعالية جانبية

 الشباب

الجلسات العلمية املوازية )انظر  

 الفعالياتالتفاصيل في كتيب 

 للمشاركة(

 :httpsاملكان: ممزوج )الرابط: 

bit.ly/3t9PzwU//) 

 

للمبتكرين  فعالية جانبية

 الشباب

الجلسات العلمية املوازية  

)انظر التفاصيل في كتيب 

 للمشاركة( الفعاليات

املكان: ممزوج )الرابط: 

https: //bit.ly/3t9PzwU) 

 

للمبتكرين  فعالية جانبية

 الشباب

تأمالت في رحلة  

وتصور  الروفورم

 املستقبل )عشاء(

 كان:امل

 

فعالية مسائية 

للقيادات 

https://bit.ly/3mVE6A9
https://bit.ly/3zSvdu3
https://bit.ly/3mVE6A9
https://bit.ly/3zSvdu3
https://bit.ly/3AVfWdk
https://bit.ly/3zSvdu3


   كان:امل

 

املعارض  عرض محتويات

 وامللصقات

 قصر الكونغرس قاعة املكان: 

 

نهج متكامل لتعليم القوى 

العاملة وتطويرها: تجربة 

فيرجينيا تيك  مركز

(Virginia Tech ) للبحث

 والتطوير الدولي

 املكان: 

 )الرابط:

)https://bit.ly/3oK4NIS  

 

 حوارات الدولة /حوارات 

 السياسة

 كان:امل 

 

 DESIRA LIFT ةجانبي فعالية

 املكان:

 كان:امل

 

املعارض  عرض محتويات

 وامللصقات

 قصر الكونغرس قاعة املكان: 

 

 حوارات حوارات الدولة /

 السياسة

 املكان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESIRA LIFT ةجانبيفعالية 

 املكان:

 مكان:

 

املعارض  عرض محتويات

 وامللصقات

 قصر الكونغرس قاعة املكان: 

 

تأمالت في تعزيز الشمولية في 

 البحث والتطوير في أفريقيا

 املكان: قاعة قصر الكونغرس

الرابط: ممزوج 

https://bit.ly/2WhsBYR ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESIRA LIFT ةجانبي فعالية

 املكان:

النسائية 

 وضيوف مختارين

 كان:امل

االجتماع السنوي العام  الجمعة

 لروفورم

 لروفورماالجتماع السنوي العام  

 املكان: 

 الحفل الختامي: 

 

حفل عشاء من  

 قبل حكومة

https://bit.ly/3oK4NIS
https://bit.ly/3oK4NIS
https://bit.ly/2WhsBYR
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 املكان: 

ممزوج )الرابط: 

https://bit.ly/39FKdAF ) 

 

تقييم أثر ريادة األعمال في 

التدريب على األعمال 

 التجارية الزراعية

 مكان:

 

املعارض  عرض محتويات

 وامللصقات

 املكان: 

ممزوج )الرابط: 

https://bit.ly/39FKdAF) 

 

 

تقييم أثر ريادة األعمال في 

األعمال التجارية  التدريب على

 الزراعية

 مكان:

 

املعارض  عرض محتويات

 وامللصقات

 املكان: 

أفكار حول مستقبل إفريقيا: 

 دعوة للعمل

 
 

جوائز تقدير للمبتكرين 

مزارعون من  والشباب 

بنين ومساهمون جمهورية 

 بارزون في تنمية إفريقيا

 
 

 إطالق كتاب التعليم العالي

 قصر الكونغرسقاعة املكان: 

 

بنين  جمهورية

 )يحدد الحقا(

 كان:امل

 السبت
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والزيارات السياحية الجوالت 

 امليدانية

والزيارات  السياحية الجوالت 

 امليدانية

اجتماع اللجنة املنظمة  

 املحلية، جمهورية الصين

وفريق الجمعية العمومية 

 من زيمبابوي  2022لعام 

 مخلوطاملكان: 

  

 

 

 

  

  

https://bit.ly/39FKdAF
https://bit.ly/39FKdAF


 مالحظات للمحررين: 

 :RUFORUMعن روفورم 

دولة في  38جامعة أفريقية تعمل في  129منتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في مجال الزراعة )روفورم( هو شبكة تضم 

ملطالب املزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل القارة بهدف " تقوية قدرات الجامعات لتعزيز االبتكارات التي تستجيب 

تدريب باحثون ذوو كفاءة ومخرجات البحوث املوجهة نحو التأثير والحفاظ على عالقات العمل التعاونية بين الباحثين 

ارية  مكون من سكرت 2004واملزارعين ومؤسسات البحوث الزراعية الوطنية. تأسس روفورم من قبل مدراء الجامعات في عام 

وقعت روفورم مذكرة تفاهم مع مفوضية االتحاد األفريقي لدعم  2014يوغندا. في عام  -استضافتها جامعة ميكرري في كمباال 

ذات األولوية األولى منها بشأن الحد من الفقر وضمان  (STISA 2024تنفيذ استراتيجية العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا )

من  229من خريجي الدكتوراه و  627من خريجى املاجستير و  2053ي. حيث قامت روفورم بدعم تدريب األمن الغذائي والتغذو 

تقنية زراعية وحشدت  300% يعملون في بلدانهم أو مناطقتهم، وكذلك ساهمت فى توليد أكثر من 98خريجي البكالوريوس، منهم 

رج في إفريقيا. يرجى زيارة منصات وسائل التواصل االجتماعي مليون دوالر أمريكي لتعزيز التعليم بعد التخ 236.3أكثر من  

 ملزيد من املعلومات. www.ruforum.orgوموقع روفورم: 

 

 للحصول على معلومات إضافية الرجاء االتصال بالعنوان أدناه.

 جهات االتصال:

: البريد اإللكتروني              مسؤول االتصال والدعوة املؤسسية    إيفالين أشان االسم:

Communications@ruforum.org  
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