اإلجتماع المشترك لمدراء الجامعات األعضاء والمتعاملين في مجال الزراعة والتعليم والتدريب والعلوم
والتكنولوجيا واإلبتكار
كيب كوست – غانا
منتدي مدراء الجامعات
التاريخ :األربعاء  4ديسمبر 9102
الزمن 0811-1381
المكان :قاعة مدرسة العلوم الطبية
نفيذ برنامج الجامعات االفريقيه للتعليم الزراعي العالي والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار  (AHESTI):كم سيستغرق ؟
مدير المراسم :السيد /أمواكو -ساكيي – جامعة كيب كوست
مقرروا الجلسة :السيد /موسيس واسوا وبروفسور اشيلي و بروفسور ماجاليوا و د .فلورنس ناكايوا
الجهة المسؤولة
األجندة
الزمن
الجلسة  :1إعداد ووضع
رئيس الجلسة :بروفسور جورج كانياما فيري – مجلس الروفورم –ومدير جامعة ليلونقوا للزراعة والموارد الطبيعية -
مالوي
بروفسور جوزيف قارتي أمبيا – مدير
كلمة ترحيب ومقدمة
1341-1381
جامعة كيب كوست  -غانا
بروفسور أديباال إكوامو – المدير التنفيذي
وضع محاور وأهداف الحوار
1381-1341
لسكرتارية الروفورم
سعادة د .بريام موشهيما – وزير التعليم
كلمة مفتاحية :العمل علي توزيع رسالة التعليم العالي
1291-1381
العالي  -زامبيا
والعلوم والتكنولوجيا في افريقيا
الكل
المداخالت
1241-1291
الجلسة الثانية نفيذ برنامج الجامعات االفريقية للتعليم الزراعي العالي والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
رئيس الجلسة :د .ليندوي سيباندا – مستشار الرئيس – حكومة زيمبابوي
 0011-1241المتحدث الرئيسي :سعادة البروفيسور انسو داو سونياي ميسر الجلسة :د .لينديوا سيباندا –
– وزير التعليم – ليبيريا
مستشار الرئيس الزمبابوي
المتحدثون اآلخرون:
 .0سعادة د .إليودا توموسيقي – وزير العلوم
والتكنولوجيا واإلبتكار  -يوغندا
 .9بروفيسور كنيث ماتنقو – مدير جامعة ناميبيا
 .8بروفسور ادريس مواكوا – مدير جامعة مالوي
للعلوم والتكنولوجيا
 .4بروف أبا امبام – رئيس أكاديمية العلوم واآلداب
(يؤكد)
 .8د .فلورنس ناكايوا – نائب المدير التنفيذي
للروفورم
 .6بروفيسور بيليه كاسا – نائب المدير  -أمانة
جامعة عموم افريقيا – دوال  -الكمرون
المداخالت والتعليقات من الحضور

الكل

CO-ORGANISERS:

خالصة الجلسة

د .لينديوا سيباندا – مستشار الرئيس
الزمبابوي

استراحة
0081-0011
الجلسة الثانية :أعاده هندسة الجامعات في افريقيا لتقديم الخريجين واالبتكارات للتحول واإلصالح
رئيس الجلسة :د .كيويسي أتا كراه  -مدير المواءمة القطرية وتكامل النظم IITA ،
الورقة الرئيسة :بروفسور جوزيه زاقول – رئيس جامعة ميسر الجلسة :د .كيويسي أتا كراه -
0811-0081
مدير المواءمة القطرية وتكامل النظم ،
إيرث – كوستاريكا
المتحدثون اآلخرون:
IITA
 .0سعادة البروفيسور إلونور الديكان يايي – وزير
التعليم العالي والبحث العلمي – بنين
 .9د .باتريك أواها – رئيس جامعة اشيسي – غانا
 .8بروفسور قوستاف آشكيجيرا موشاقشلوسا –
جامعة أيفانجليكو األفريقية – جمهورية الكنقو
الديمقراطية
 .4د .بول إفاه – السكرتير العام السابق للمجلس
الوطني للتعليم العالي – جمهورية غانا.
 .8سعادة د .وليام سيسوالي باندا – وزير التعليم
والعلوم والتكنولوجيا  -مالوي
المداخالت والتعليقات من الحضور
خالصة الجلسة

الكل
د .كيويسي أتا كراه  -مدير المواءمة
القطرية وتكامل النظم IITA ،

المالحظات األخيرة وخط السير

سعادة البروفيسور إياه جيباكيما – وزير
العليم التقني والعالي  -سيراليون
البروفسور جورج كانياما فيري – مجلس
الروفورم –ومدير جامعة ليلونقوا للزراعة
والموارد الطبيعية  -مالوي
التوجيه بواسطة جامعة كيب كوست

الختـــــــــــــــــــــــــــام
0411-0811

الغــــــــــــــــــــــــــــــداء

CO-ORGANISERS:

