
 

 

CO-ORGANISERS: 

 

علیم والتدریب والعلوم تالمسؤولة عن الزراعة وال (تكنوقراط) اإلجتماع المشترك للسكرتاریة الدائمة
في الدول األعضاء والتكنولوجیا واإلبتكار  

غانا  –جامعة كیب كوست   
  المائدة المستدیرة للتكنوقراط

  م 2019دیسمبر  4التاریخ: األربعاء 
  1300-0830الزمن: 

  School of Graduate Studies Conference Roomالمكان: 
  

في كل من كیب  2018و  2016المجال: المراجعة الفنیة للتطور في تنفیذ القرارات الوزاریة إلجتماعات الوزراء في اكتوبر 
  لترتیب.تاون (جنوب أفریقیا) ونیروبي (كینیا) علي ا

  جامعة كیب كوست –روفیال كومبي  د.مدیر المراسم: 
  سلفانس مینزاأیمانویل أوكالني و د.  �موسیس واسوا و السید�د. إیمانویل أفوفو و السید مقرروا الجلسة:

  الجهة المسؤولة  األجندة  الزمن

      

  الجلسة األولي: وضع المحاور

  غانا-المدير العام لوزارة التعل�م  –ب�نجامين كوفي ج�اسي  �رئ�س الجلسة: الس�د

م المدير العا – الس�د� ب�نجامين كوفي ج�اسي  �لمة الترح�ب والمقدمة   0830-0845
  غانا-لوزارة التعل�م 

و مشاركة مدير التدر�ب  – د. أنثوني أ�قيرو وضع أجندة وأهداف الحوار  0845-0900
  روفورمسكرتار�ة ال  - المجتمع

حقيق أول��ات العلوم : 1ورقة فن�ة رقم   0900-0925
والتكنولوج�ا واالبت�ار التي لم تلب في اف��ق�ا في 

قود إلي التي تنافس�ة واالبت�ار مواجهه المعرفة الت
  التنم�ة

 –جامعة ب��تور�ا  – بروفسور فرا�س اسوانبول
  جنوب اف��ق�ا

بناء كتله حرجه من أعضاء : 2ورقة فن�ة رقم   0925-0950
ي التدر�س لتع��ز التن�ع والقدرة التنافس�ة فهيئه 

  اف��ق�ا

السكرتير الدائم  – بروفسور فانيوال تاق��را
  لوزراة التعل�م العالي والعلوم والتطور التكنولوجي

  مناقشة األوراق الفن�ة المقدمة: ال�ل   0950-1030

  قهوة وشاي –استراحة   1030-1100

  الجلسة الثان�ة: التطور والتحد�ث  

 2016التقدم المحرز في تنف�ذ القرارات الوزار�ة (  1100-1130

) والمهام التي أسندتها لجنه القمه 2018 و
: خمس روفورمالعشرة لرؤساء الدول إلى 

م�ادرات قار�ة مقترحه لكي تنظر فيها الدول 
  األعضاء ؛

تق��ة التعل�م العالي الزراعي في إف��ق�ا  .1

)SHAEA( 

األف��ق�ة في العلوم بناء قدرات القارة  .2

 )BASTICوالتكنولوج�ا واإلبت�ار (

تق��ة القدرات في القارة اإلف��ق�ة في  .3
العلوم والتكنولوج�ا واإلبت�ار ور�ادة 

ذي نائب المدير التنف� – د. أل�س موتيتي ام��توا
  لروفورم



 

 

CO-ORGANISERS: 

األعمال لتحقيق التم�ة اإلقتصاد�ة 

)SASTIE( 

لتق��ة قدرات  ةمشترك م�ادرةمقترح ل .4
األستاذ الجامعي �الجامعات األف��ق�ة 

 اء ال�ساءوز�ادة اعداد العلم

)RISSCAW( 

لمشاركة الجامع�ة لدعم تنم�ه راس  .5
المال ال�شري وتوظ�ف الش�اب ور�ادة 

االعمال من أجل التحول الزراعي في 
  )HEEAT( اف��ق�ا

  والقرارات الرئ�س�ة المحدثةتحديثات الردود الفعل علي   1210 - 1130
  غانا-المدير العام لوزارة التعل�م  –الس�د� ب�نجامين كوفي ج�اسي الم�سر:  

المدير العام لوزارة  -  �سيول�فينا أو �الس�دة  مراجعة مسودة الب�ان الوزاري  1210-1250
  اغان-الب�ئة العلوم والتكنولوج�ا واإلبت�ار  

م المدير العا – الس�د� ب�نجامين كوفي ج�اسي  الختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  1250-1300
  غانا-لوزارة التعل�م 

  وج�ة الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء  1300-1415
 


