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CO-ORGANISERS: 

 تعزيز الشراكة العالمية من أجل التعليم العالي الزراعي 
  والبحوث في افريقيا

غانا –كيب كوست   

م2102ديسمبر  2اإلثنين   

0011 - 1381الزمن :   
 المكان: قاعة مدرسة العلوم الطبية

 
جامعة كيب كوست –مدير المراسم: د. روفيال كومبي   

 ديفيد مارتن أميتو /خديجو متابارو والسيد /أمانويل أكالني والسيدة/ المقررون: السيد
 

 المسؤل  األجندة الزمن 

 اعداد المشهدالجلسة األولي : 

 غانا -وزارة األغذية والزراعة  –المدير العام  –باتريك روبرت أنكونبيه  /رئيس الجلسة: السيد

مدير  –بروفيسور  جوزيف غارتي أمبياه   كلمة الترحيب 0380 - 0380

 جامعة كيب كوست

نائب المدير  –د. فلورانس ناكايوا  مالحظات ووضع المشهد 0000 – 0380

 التنفيذي لسكرتارية الروفورم

( ، CSIRبيان من مجلس البحوث العلمية والصناعية ) 0090 – 0000

 غانا

المدير العام  –د. فكتور اجيمان 

 لمجلس البحوث العلمية والصناعية

 –بروفسور إنتصار صغيرون  /السيدة  منظور التعليم العالي والبحوث في السودان 0090 – 0090

 -وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 السودان

وزير األغذية  –د. أواسو أفريياي  االفتتاح  0080 - 0090

 غانا -والزراعة 

ذاء والزراعة في عنوان المذكرة الرئيسية: افاق الغ 0000 - 0080

 ت والقضايا المستجدةهاافريقيا: االتجا

 المدير التنفيذي –د. يمي أكينباميجي 

 -لمنتدي البحوث الزراعية في أفريقيا 

 غانا

 الجميع ةعام ةناقشم 9090 – 0000

  استراحة 9080 – 9090
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CO-ORGANISERS: 

 تعزيز التعاون الدولي من أجل اجراء بحوث مؤثره من أجل التنمية وتبادل المعارفالجلسة الثانية: 

 حكومة مالوي وعضو مجلس روفورم –السكرتير السابق الدائم  –رئيس الجلسة: د. ميري شوا 

مدير  -كراه    -د. كويسي عطا المتحدث الرئيسي:  9800 -9080

وتكامل النظم ، المعهد الدولي  المواءمة القطرية

 (IITAللزراعة المدارية )

 الفريق المتحدث: 

مدير المعهد البرازيل  –د. جواو بوسكو مونتا  .9

 البرازيل –األفريقي 

التحالف  - بروفسور هايدن مونتاقمري .9

إلحتباس العالمي للبحوث بشان غازات ا

 (GRAالزراعية ) الحراري

 جامعة –بروفيسور  اتش سي هيربرت روث  .8

 المانيا –زيقن 

جامعة واقنقنقن  –د. جيني فان دير امهين  .8

 هولندا –ومركز البحوث 

 -جامعة الصين الزراعية  –د. زيكو زانق  .0

 الصين

 مالوي  –المشرف: د. ميري شوا 

 الجميع نقاش  

 مالوي –د. ميري شوا  ملخص الجلسة بواسطة المشرف 

 كوست للتوجيهجامعة كيب   وجبة الغداء 9800 -9800

 تعزيز الشراكة العالمية من أجل التعليم العالي: تبادل أفضل الممارساتالجلسة الثالثة: 

 غانا -اكرا –المجلس الوطني للتعليم العالي  –رئيس الجلسة: بروفسور محمد ساليفو 

 –بروفسور إتيني إهوان إهلي  المتحدث الرئيسي:  9000 -9890

 اغان –أكرا  –األمين العام لرابطة الجامعات األفريقية 

 المتحدثون: 

نائب عميد  –بروفسور جون وون جوي  .9

الدراسات العليا للتكنولوجيا العالمية للزراعة 

 سيول كوريا –

 –نائب مدير  –بروفيسور تيم جانسيلور  .9

 بريطانيا –جامعة قرينيتش  -أقروناتورا

 المشرف: بروفسور محمد ساليفو
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CO-ORGANISERS: 

نائب الرئيس ،  -بروفسور منتاقو ديمنت  .8

 ةجامعات منحو جمعيه العامة االمريكيه ال

 USAاألرض ، 

معهد التقنيات  -بروفيسور نانو إسكيديرو  .8

المتعددة في بورتو ، البرتغال ونائب رئيس 

 الرابطة االوروبيه لمنسقي ايراسموس

المكتب  –نائب المدير  –د. أوجاو وينجن  .0

الجامعة الشمالية  –الدولي للتعاون والتبادل 

 الصين  –الغربية للزراعة والغابات 

 الجميع نقاش  

 بروفسور محمد ساليفو ملخص الجلسة بواسطة المشرف 

  استراحة  9080 – 9000

 تصميم برنامج عمل لتعزيز الشراكة من أجل التعليم العالي والبحوث في افريقياالجلسة الرابعة: 

العمل الجماعي الستخالص اإلجراءات واالستراتيجيات  9000 – 9080

الرئيسية لتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي 

 والبحوث في افريقيا

 –بروفيسور أيقنس واكيشو المشرف: 

 كينيا   –جامعة نيروبي 

 ةعروض ومناقشات عام 9080 -9000

نائب المدير  –د. اليس موتيتي  العمل الرئيسيةموجز القضايا ونقاط  9080 - 9080

 التنفيذي لروفورم

بروفيسور جورج كانياما فيري رئيس  كلمة الختام  9000 -9080

مجلس روفورم و مدير جامعة ليلونقوي 

 مالوي -للزراعة والموارد الطبيعية 

  

 

 

 


