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CO-ORGANISERS: 

 2021 للعام  كل ثالث سنوات روفورومالي يعقد األسبوع األفريقي السابع للتعليم العالي ومؤتمر

 

 في مجال التعليم العالي في أفريقياالمشترك تعزيز التعاون األفريقي 

 

 2021ديسمبر  5التاريخ: 

 

 (GMT + 1)  13:30 -8:30: الزمن

 UAC-CPUAQ  :المكان

 مؤتمر عبر الفيديو( (  https://bit.ly/3qrOvoNالرابط:  

 مذكرة مفاهيمية

 (a.mweetwa@ruforum.orgجهة االتصال: د. أليس موتيتي مويتوا )
 

  الخلفية

روفوروم  متلكيية. دولة أفريق 38عة أفريقية في جام 129هو شبكة من )روفوروم(  منتدى الجامعات اإلقليمي لبناء القدرات في الزراعة

ات الدولية ( أجهزة حوكمة رئيسية مصممة لتعزيز ملكية المنظمة من قبل الجامعات األعضاء مع ضمان الجودة والممارس8ثمانية )

احدة من أجهزة والعمداء هي ووكالء نفس الوقت. كل من هذه األجهزة لديها مسؤوليات مميزة تغذي بعضها البعض. لجنة ال الجيدة في

تقديم المالحظات واإلقليمية  جموعات المواضيعملقضايا من المنتديات الوطنية و( مراجعة ا1وتتمثل أدوارها في:  روفوروم الحوكمة في

ئة على مستوى الجامعات بشأن تقدم النشاط والقضايا الناش لسكرتارية روفوروم( تقديم المشورة 2لجنة الفنية  وال السكرتارية العامةإلى 

مرة واحدة على  في ا والكليات والمدارس المشاركة وتجتمع روفوروم وعمداء وكالءوالمستوى القطري الفردي. تتكون اللجنة من جميع 

 .األقل كل عام

قية للتعليم العالي : أجندة الجامعات األفري2030خطط عمل / إستراتيجية. الرؤية الثالثة والحالية لعام  3منذ البداية  روفوروم طور

يم العالي في على أنها صوت التعل روفوروم( هي الفترة التي يُنظر فيها إلى AHESTIالزراعي والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار )

 AHESTIراعة. تتصور كمركز معرفة إقليمي للتعليم العالي في الز روفورومرز يبوالتكنولوجيا واالبتكار. الزراعة  وفي الواقع العلوم 

دهار ألفريقيا. ظهرت نابضة بالحياة لتحفيز التنمية الزراعية المستدامة والشاملة لتغذية وخلق االزو قادرة علي احداث التحولجامعات 

دولة في إفريقيا  36في  85. على سبيل المثال ، نما عدد الجامعات من 2018ة وصياغتها في عام قضايا جديدة منذ صياغة الخطة التنفيذي

ول أعمال قمة األمم على التعليم العالي والحركة في إطار جد 19كورونا دولة أفريقية إلى جانب اآلثار الكبيرة لوباء  38في  129إلى 

أصحاب المصلحة  لية تفكير منسقة تستمد المشاركة والدروس من مجموعة متنوعة من. كل هذا يتطلب عم2021المتحدة لنظم الغذاء لعام 

الحالية للتغيير وتقديم  مروفورووالعمداء بمراجعة نظرية  لوكالء الكلياتفي قطاع التعليم العالي. سيقوم الحدث الجانبي  الذينبما في ذلك 

 .روفوروممدخالت في العملية المستمرة لتصور مستقبل 

لمؤسسات حرمها االحاجة إلى التعلم اإللكتروني من أجل التعامل مع الوضع الذي شهد إغالق العديد من   19-كوروناظهور جائحة عزز 

ريقة التوصيل الجامعي من أجل التدريس والتعلم وجًها لوجه. تأثرت معظم مؤسسات التعليم العالي في إفريقيا التي اعتمدت على ط

تروني مكونًا مهًما لتعزيز وغيره من التحديات الناشئة والمتجددة. يعتبر التعلم اإللك 19 -كورونا جراء  ل كبير التقليدية وجهاً لوجه بشك

لكتروني استخدام التقنيات يشمل التعلم اإلو، فريقيا. في سياق التدريس والتعلمعمليات التدريس والتعلم من قبل مؤسسات التعليم العالي في إ

 ال في عملية التدريس والتعلم.الرقمية لتعزيز االتص

https://bit.ly/3qrOvoN
mailto:a.mweetwa@ruforum.org
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ك أصبحت الثورة جعلت التطورات في التقنيات الرقمية من الممكن تقديم التعليم بشكل فعال من خالل عملية التعلم اإللكتروني. لذل

 ي عملياتها. ومع ذلك التكنولوجية في التعليم أكثر أهمية اآلن من أي وقت مضى ، وتقوم العديد من المؤسسات بدمج التعلم اإللكتروني ف

ك التحديات المالية  ارات األخرى  تخلفت إفريقيا عن الركب في تنفيذ التعلم اإللكتروني بسبب عدد من األسباب بما في ذلعلى عكس القو

برنامج الزراعة الرقمية  مع عدد من الشركاء لتنفيذ مبادرة روفوروممل يعوالمهارات التقنية غير الكافية  والبنية التحتية غير الداعمة. 

ى دعم التدريس ( ، والتي تسعى من بين أمور أخرى إلى تعزيز تقنيات التعلم والمشاركة الرقمية والتي تهدف إلAfriDAPألفريقيا )

قتصادية في إفريقيا الزراعي. بتمويل أولي من البنك العربي للتنمية اال المجالالفعال والتعلم وتبادل الخبرات في كل مكان وخاصة في 

(BADEA ، )اء بمالوي على تعزيز التعلم اإللكتروني في الجامعات األعضاء المختارة في الجامعات األعضحاليًا  روفورومعمل ي

ولة والتقدم المحرز والعمداء في الجهود المبذ وكاءيجب دعم هذا الجهد ونشره عبر القارة. سينظر الحدث الجانبي المقترح لل ويوغندا.

 مية المتكاملة في عملياتها.عبر الجامعات األعضاء فيما يتعلق بالتكنولوجيا الرق

مجاالت والسياقات ( على نطاق واسع في مختلف الPBL، تم اعتماد التعلم المستند إلى المشكالت )في الماضي القريبوعالوة على ذلك ، 

علم يجب أن يُعتبر الت ( حول حقيقة أنPBL)المشكالت التعليمية لتعزيز التفكير النقدي وحل المشكالت. يتمحور مفهوم التعلم القائم على 

-PBLي فنلندا بتنفيذ مشروع ف جامعة هيما للعلوم التطبيقية بالشراكة مع  روفوروموم يقا ذاتيًا وتعاونًيا وسياقيًا. نشاًطا بنّاًء وتوجيهً 

BioAfrica المهارات العملية في تعليم ريادة األعمال الحيوية لتزويد الخريجين ب التعلم المستند علي المشكالت  الذي يدمج أساليب

دوة تدريبية عبر ن، تم تنظيم المؤتمر التي تعقد كل ثالث سنواتوريادة األعمال الالزمة في الحياة العملية. كجزء من أحداث ما قبل 

قديم جوانب تحيث تم  2021أكتوبر  11في الذي انعقد و: تشغيل المحرك في الجامعات التعلم المستند إلى المشكالتاإلنترنت حول 

هذا ، سيناقش لويباكمتابعة للندوة عبر كنهج تربوي. لتعلم المستند إلى المشكالت اءات المطلوبة للتكامل الكامل لـمختلفة من اإلجر

التعلم المستند إلى عيل جراءات الالزمة لتفوالعمداء اإل لوكالءوالعمداء واالجتماع التاسع عشر للجنة اوكالء الحدث الجانبي المقترح لل

 في مؤسسات التعليم العالي. المشكالت

 نهجال

 ن. سيتم تنظيمهعيين وباحثين آخريوأساتذة جام روفوروموعمداء شبكة  وكالءسيكون هذا اجتماًعا مختلًطا لمدة نصف يوم سيجمع بين 

 تند إلى المشكالتالتعلم المس عنرئيسية محاضرة ( جلسات: الجلسة األولى: إعداد المشهد الذي سيتضمن مالحظات افتتاحية و4في أربع )

التعلم اإللكتروني عبر  لتعزيز روفورومالضوء على الجهود التي يقودها  ستسلط و ؛ الجلسة الثانية: تعزيز التعليم اإللكتروني في إفريقيا

الحالية للتغيير   ومروفوروغندا ؛ ستستعرض الجلسة الثالثة نظرية ويات التجريبية في بنين ، مالوي ا وتبادل الخبرات من المبادرشبكته

 .روفوروموعمداء  وكالء؛ وستكون الجلسة الرابعة هي االجتماع التاسع عشر للجنة  روفوروموتصور مستقبل 

 

 

 

 

 مسودة البرنامج

 الجهة المسؤلة  األجندة الزمن 

 الجلسة األولي: تهيئة المشهد

ن ورئيس لجنة مدراء رئيس الجلسة: البروفيسور بونافنتور أهوهيندو ، عميد كلية العلوم الزراعية ، جامعة أبومي كاالفي ، بني

 روفوروم وعمداء
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 المقرر: السيد ديفيد إيكيبو ، سكرتارية روفوروم 

 الترحيبية  8:30-8:40

 

  وعمداء وكالءرئيس لجنة 

 روفوروم

 المالحظات وتهيئة المشهد 8:40-8:50

 

الدكتورة أليس موتيتي مويتوا ، 

مسؤلة ، التنفيذي السكرتيرنائبة 

، التنفيذ وتطوير البرامج 

 سكرتارية روفوروم

ي فالرئيسية: تفعيل التعلم القائم على حل المشكالت  المحاضرة  8:50-9:05

 التعليم والتدريب الزراعيين

، لبروفيسور كافوانجا يامبايامباا

عميد كلية الزراعة والموارد 

الطبيعية، جامعة مولونجوشي ، 

 زامبيا

 الجلسة الثانية: تعزيز التعلم اإللكتروني في الجامعات األفريقية

ي للزراعة والموارد تينا أوستن ماناني نغونغوال ، عميد كلية األغذية والعلوم اإلنسانية ، جامعة ليلونغورئيس الجلسة: الدكتورة 

 الطبيعية ، مالوي

 المقّرر: دريك ميريمبي ، جامعة ماكيريري ، أوغندا

  AfriDAP التعلم الرقمي نظرة عامة على مبادرة 9:05-9:15

 

مدير  وحدة  –د. فرانسيس أتو 

 بسكرتارية روفورمالمعرفة 

 تنفيذ فرص التعلم اإللكتروني والتحديات 9:15-9:45

 

 أ( بنين

 

 

 ب( مالوي

 

 

 ج( أوغندا

 

 

البروفيسور إيزين يوجين ، 

رئيس التعليم اإللكتروني ، 

 جامعة أبومي كاالفي ، بنين

 

الدكتور بريشوس جواناني ، 

 ODeL  ،LUANAR رئيس

 

البروفيسور جود لوبيجا ، نائب 

 Nkumba جامعة إنكومبا مدير

 

 

 كل الحضور نقاش   9:45-10:15

  استراحة 10:15-10:45

 روفوروم   الجلسة الثالثة: تصور لمستقبل

 رئيس الجلسة: د. إليجاه نياكوديا ، عميد كلية الزراعة ، جامعة زيمبابوي

  المقرر: السيد إيمانويل أوكاالني ، سكرتارية

 للتغيير RUFORUMعرض لنظرية  10:45-11:00

 

د. فلورنس ناكايوا ماييجا ، نائب 

تخطيط للالتنفيذي  السكرتير

، الموارد واإلدارة استقطابو

 روفورومسكرتارية 

 الكل TOC روفوروم ردود الفعل والتوضيحات حول  11:00-11:30
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 الكل RUFORUMفتح نقاش حول مستقبل  11:30-11:50

 روفوروم  وعمداء وكالءالجلسة الرابعة: االجتماع التاسع عشر للجنة 

ئيس لجنة مدراء رئيس الجلسة: البروفيسور بونافنتور أهوهيندو ، عميد كلية العلوم الزراعية ، جامعة أبومي كاالفي ، بنين * ر

 RUFORUM وعمداء

 والعلوم البيطرية ، جامعة نيروبي( البروفيسور موسى نيانجيتو ، عميد كلية الزراعة 1المقررين: 

 ( الدكتور سيمون أنجومبي ، عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة ناميبيا ، ناميبيا2               

 جدول أعمال 11:50-13:30

 الصالة .1

 تواصل من الرئيس .2

مراجعة محضر اجتماع لجنة الوكالءء والعمداء في  .3

 2021نوفمبر  22

 روفوروم عن: ن سكرتاريةتلقي تحديثات م .4

a. الميثاق 

b. المنتديات الوطنية 

c. GTA 

d.  تعبئة المواردو المساءلة والمحاسبة عن

 المشاريع الممنوحة

 2022مجاالت التركيز واألنشطة لعام  .5

6.  AOB 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــداءالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13:30-14:30

 اللجنة المحلية  المنظمة ببنين رحلة سياحية  14:30-18:00

 


