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مشروع برنامج الحفل الختامي الرسمي ألسبوع التعليم العالي األفريقي السابع 

 ، كوتونو ، بنين 2021ديسمبر  10الذي يعقد كل ثالث سنوات في  روفوروم ومؤتمر

 المكان: قصر الكونغرس، كوتونو، بنين
 

 الحفل الختامي

 رئيس الجلسة: البروفيسور غوتييه بياو ، رئيس الجامعة الوطنية للزراعة

ام ، للجمعية  داكو ، جامعة أبومي كاالفي والسكرتير الع-مدير االحتفال والمراسم: البروفيسور إينوك ج.أكيجان

 األفريقية لمربي النباتات 

 مقررا الجلسة: الدكتور سيلفانوس منساه ، السيد إيمانويل أوكاالني و السيد موسى وسوا

1430-

1500 

 الضيافة   /وصول الضيوف 

 المنتهية واليته إلى مجلس إدارة جديد روفورومتغيير القيادة من رئيس مجلس إدارة : ولاأل الجزء

1500-

1510 

 واليته الى رئيس مجلس اإلدارة الجديد تسليم وتسلم رئيس مجلس اإلدارة المنتهية

1510-

1520 

، سابق ارة المنتهية واليته، البروفيسور جورج كانياما فيري، نائب رئيسرئيس مجلس اإلد كلمات من

 ، مالويونغوي للزراعة والموارد الطبيعيةجامعة ليل

1520-

1620 

 أفكار حول خلق مستقبل إفريقيا )حلقة نقاش(

بنين ؛  الجزء الثاني: جائزة التميز من السيد غاستون دوسوهوي ، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ،

سيد ،  ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بنين ؛ معالي سعيد Eléonore Ladekan Yayiحضرة. البروفيسور 

 أوغندا ،رو ، وزيرة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وزير الزراعة ، الصومال * معالي الدكتورة مونيكا موسيني

1620-

1700 

 ثالثة مزارعين بارزين لمساهمتهم في التنمية الزراعية في بنين

 اثنان من العلماء البارزين لمساهمتهما في العلوم في جمهورية بنين

 شابًا مبتكًرا 22التقديرية لـ  روفورومجوائز 

 والبيان: وقائع المؤتمر 3الجزء 

1700-

1720 

كاالفي  : البروفيسور برايس سينسين ، رئيس الجامعة السابق ، جامعة أبومي2021 المؤترملخص أحداث 

 ، كوتونو ، بنين

1720-

1730 

 بيان المؤتمر: األستاذ بروسبر غانداهو ، رئيس جامعة باراكو ، باراكو ، بنين

1730-

1740 

 (TBC) العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيابيان ممثل شريك التنمية: البنك 

1740-

1750 

 بيان سعادة وزير الزراعة الصومالي السيد سعيد سيد

1750-

1800 

 (TBC) وغندايعلوم والتكنولوجيا واالبتكار في بيان سعادة الدكتورة مونيكا موسينيرو ، وزيرة ال

1800-

1820 

 روفورومأديباال إكوامو ، السكرتير التنفيذي ،  البروفيسور: اصوت شكر

 : الختام4لجزء ا

 :عناوين اإلغالق بواسطة 

 السيد غاستون دوسوهوي ، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ، بنين .1
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 ة بنين، جمهوريير التعليم العالي والبحث العلمي، وزإليونور الديكان يايي هون. البروفيسور .2

 استراحة  

 المكان يُؤكد : العشاء الختامي: المسائيالحفل  
 

 
 


