ملتقى منتدي مديرات الجامعات اإلفريقية
كيب كوست – غانا
الزمان :االثنين  6-2ديسمبر 2102
المكان)Naana Jane Opoku-Agyemang Auditorium( :
الموضوع :تعزيز مشاركة المراة ودورها فى قيادة جدول اعمال الجامعات االفريقية للتعليم
العالى الزراعى والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار (ِ :) AHESTIالمكونات الرئيسية للنجاح
مدير المراسم :السيدة /د .جنيفيفي أدوكبو – جامعة كيب كوست
مقرروا الجلسة :د .روبرت كاويكى و د .صافينا بييرا واالنسة .هاريت نابيرى
البيان

المسؤل

الزمن
اليوم األول:اإلثنين الموافق  2ديسمبر 2102
الجلسة األولي :أعداد محاور الجلسة
رئيس الجلسة :برفيسور:نانا جين اوبوكو اجيمانج – مدير جامعة كيب كوست السابق  -غانا
برفيسور دورا فرانسيسكا إدو -بواندوه – نائب
االستهالل والترحيب
0840-0830
رئيس جامعة كيب كوست
برفيسور بول واكا
كلمة مدير جامعة بستيما  -يوغندا
0850-0840
برفيسور ميري أوكوكا – رئيس منتدي
إعداد ووضع المحاورواألهداف
0900-0850
المديرات
معالي وزير خارجية غانا :شيري أيوركور
اإلفتتاح الرسمي
0920-0900
بروف أليز بل – نائب العميد السابق – جامعة
ورقة مفتاحية:
0940-0920
مشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار في افريقيا كورنيل – الواليات المتحدة األمريكية
كل المجتمعين
مداوالت
1000-0940
كل المجتمعين
استراحة و صورة جماعية
1030-1000
مشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار :ما الذي يؤخذ منها؟
الجلسة الثانية:
رئيس الجلسة :برفيسور :مارثا موازي – المدير التنفيذي لمنتدي التساء المتعلمات
1100-1030
المتحدث الرئيسي :د .إرينا النور برنمبونق – منتدي
البحوث الزراعية في افريقيا – اكرا  -غانا
1200-1100
المشرف:
المتحدثون:
 .1بروف إيبينكا فوابي – مدير جامعة ميكل
السيدة /مارثا موهاويزي – المدير التنفيذي
سيسيليا ابرو -نيجيريا (غرب أفريقيا)
لمنتدي نساء افريقيا المتعلمات
 .2برفيسور فاطمة بتول مختار :مديرة جامعة
دتسي الفدرالية – نيجيريا (غرب أفريقيا)
 .3برفيسور ترزيا انكو اكنجي :مديرة جامعة
بامندا – الكمرون (وسط افريقيا)
 .4برفيسور فدوي عبد الرحمن علي طه –
جامعة الخرطوم – السودان (شرق افريقيا)
CO-ORGANISERS:
CO-ORGANISERS:

 .5برفيسور ثوكو ماكياسو مدير جامعة
امبيماالنقا – جنوب افريقيا
كل االحضور
مداخالت ونقاش
السيدة /مارثا موهاويزي
ملخص الجلسة
استراحة الغداء

1200-1230
1230-1300
1300-1400
الجلسة الثالثة :تعزيز القدرات المؤسسية لرعاية القيادات النسائية في مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار :الدروس الرئيسية
رئيسة الجلسة :بروف كرستين درانزوا– مدير جامعة موني – يوغندا
 1430-1400المتحدث الرئيسي :السيدة /إيزي أواه مدير جامعة الطاقة

والموارد الطبيعية –غانا
 1530-1430فريق المتحدثين
 .1برفيسور ثيريزا أكننقا – مدير جامعة ألدوريت
 .2برفيسور دومويني دابير كووبول – المدير السابق
لجامعة كيب كوست  -غانا
 .3د .كودو دياو مدير برامج مؤسسة ماستركارد
 .4السيدة /جانين كوبر مؤسس ومدير العالقات بـ
 FARARليبيريا
 .5جودث فرانسيس  -المركز التقني للتعاون
الزراعي والريفي  -هولندا
1550-1530
نقاش
1000-1550
ملخص الجلسة
1030-1000
استراحة  -شاي وقهوة
الجلسة الرابعة :تعميم مراعاه المرأة في أطر سياسات العلم واالبتكار
رئيسة الجلسة :برفيسور /ثيريزا أكنقا – مديرة جامعة الدوريت  -كينيا
1000-1030
المتحدث الرئيسي :يسترسل في موضوع اعتبارالمرأة في

1030-1000
1000-1030
2200-1000

كافة المجاالت علي مستوي القارة اإلفريقية :الدروس
والخبرات من السودان
نقاش
فترة شاغرة
وجبة غداء لمديرات الجامعات األفريقية وللضيوف
المدعون (المكان :فندق رتج )))Ridge Hotel

المشرف :بروف كرستين درانزوا

كل االحضور
السيدة : /بروف كرستين درانزوا– مدير
جامعة موني – يوغندا

بروفسور إنتصار صغيرون – وزير التعليم
العالي والبحث العلمي  -السودان
كل االحضور
مدير للمراسم :السيدة /ميري اما باوا –
جامعة كيب كوست
كلمات:
 .1كلمة برفيسور دورا فرانسسكا ايدو-
بواندوه – نائب مدير جامعة كيب
كوست ،غانا
 .2كلمة برفيسور أديباال اكوامو – المدير
التنفيذي للروفورم
كلمة الضيوف:
 .1السيدة  /نانسي ثومسون – رئيس
مجلس جامعة كيب كوست
 .2ممثل اليونسكو (يؤكد)

نهاية اليوم األول
CO-ORGANISERS:
CO-ORGANISERS:

اليوم الثاني :الثالثاء الموافق  10ديسمبر 2102م
دراسات حالة بعض الدول حول العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار وتداعياتهاعلى موضوع الجندر
رئيسة الجلسة :د .مايم امواال – نائب المدير السابق لجامعة زامبيا  -زامبيا
0345-0330
د .افونا موشا نائب مدير مركز البحوث ونقل
ملخص اليوم األول
0050 -0345

ورقة رئيسية :توليف دراسات الحالة لبعض الدول حول
العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار ،د .فلورانس ناكايوا – نائب
المدير التنفيذي لسكرتارية الروفورم

1000-0050

ابراز القضايا الناسئة

التكنولوجيا لتنمية المجتمع  -موزمبيق
متحدثون:
 .1برفيسور لويسا سانتوس (موزمبيق)
 .2برفيسور مني الحاج (السودان)
 .3د .سي تي تيزيكارا
 .4برفيسور زينة موسي (ليبيريا)
 .5د .سوكونا داقنوكا (مالي)
 .0د .ادلينا موجواوجونسون
(سيراليون)
د .مايك إمواال – نائب مدير جامعة زامبيا -
زامبيا

استراحة

1030-1000

تصميم خطه عمل لتعزيز دور المرأة القيادي في العلم والعلم واالبتكار

1200-1130
1215 -1200

عمل جماعي الستخالص مايمكن عمله ووضع
االستراتيجيات الالزمة لتعزيز مشاركة المرأة في القيادة
والعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار
عرض تقدمي ونقاش
موجز القضايا الرئيسية ونقاط العمل من اليوم الثاني

1330-1215
1430-1330
1545-1430
1330-1000

إجتماع عمل مديرات الجامعات األفريقية
وجبة الغداء
فترة شاغرة
حوار عام بقيادة البرفيسور باترك لوخ أوتينا لومومبا

1130-1030

الميسر:
د .اليزا ايفاح كاوفمان ،جامعة غانا ،ليقون
د .اليزا ايفاح كاوفمان ،جامعة غانا ،ليقون
د .افونا موشا نائب مدير مركز البحوث ونقل
التكنولوجيا لتنمية المجتمع  -موزمبيق
جامعة كيب كوست للتوجيه
مركز االمتحانات الجديد

نهاية اليوم الثاني
اليوم الثالث :األربعاء الموافق  14ديسمبر 2102م
1300-0330
1400-1300
1030-1430
1000-1030
2200 -1000

منبر مدراء الجامعات :تنفيذ برنامج الجامعات االفريقيه
للتعليم العالي الزراعي والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
وجبة الغداء
حوار مدراء الجامعات مع الوزراء
فترة شاغرة
وجبة العشاء للوزراء ومدراء الجامعات

قاعة مدرسة العلوم الطبية
قاعة اليزابث ادابور للمؤتمرات
جامعة كيب كوست للمشورة

نهاية اليوم الثالث
اليوم الرابع :الخميس الموافق  15ديسمبر 2102م
0030-0000
1000-0030
1300-1000
1400-1300
1500-1400
1330-1500

وجبة الفطور عمل رسمية لمديري الجامعات
فترة شاغرة
اإلجتماع السنوي لمديري الجامعات
وجبة الغداء
فترة شاغرة
اإلفتتاح الرسمي لإلجتماع السنوي العام للروفورم

قاعة كا أكاه للمحاضرات – الطابق الثاني
مركز االمتحانات الجديد
مركز االمتحانات الجديد
CO-ORGANISERS:
CO-ORGANISERS:

1000-1330
2200-1000

فترة شاغرة
كوكتيل

جامعة كيب كوست للتوجيه
نهاية اليوم الرابع

اليوم الخامس :الجمعة الموافق  16ديسمبر 2102م
1330-0330
اإلجتماع السنوي العام للروفورم
1000-1430
جلسة تفاعلية لقاده مختارين مع العلماء الناشئين

ميسر الجلسة :برفيسور ميري اوكواكول ،منبر مديرات
الجامعات األفريقية

1030-1000
2200-1030

فترة شاغرة
عشاء واحتفال الوداع
السبت الموافق  17ديسمبر 2102م

قاعة الدراسات العليا للمؤتمرات
شخصيات مفتاحية:
 .1برفيسور استيال وليامس ،نيجيريا
(تؤكد)
 .2برفيسور مابيل امبوقا – المدير
السابق لجامعة جومو كينياتا -كينيا
 .3برفيسور باتريك روبيهايو – وزير
الزراعة السبابق – يوغندا
 .4برفيسور بيتر امباتي – نائب مدير
جامعة بوثو – بتسوانا
 .5برفيسور اليزا بيل – جامعة كورنيل
األمريكية
 .0برفيسور:نانا جين اوبوكو اجيمانج
– مدير جامعة كيب كوست السابق
– غانا
 .0د .قوريتي نابانوقا – نائب وكيل كلية
الزراعة والعلوم البيئية – جامعة
ميكرري – يوغندا
 .3د .كبيتني هوليال – جامعة بوتسوانا
للزراعة والموارد الطبيعية –
بوتسوانا
 .0برفيسور ليويسا سانتوس – جامعة
إدورادو مندلين – موزمبيق
 .10بروفيسور مايك إمواال –جامعة
زامبيا – زامبيا
 .11السيد /اندري أوكنزوا – مؤسسة
ماستركارد  -كندا
جامعة كيب كوست للمشورة

مغادرة كل الوافدين الي بالدهم

CO-ORGANISERS:
CO-ORGANISERS:

