تقديم
إنتيجت و ازرة الزراعة واستصالح األراضى منيج التخطيط العممى االستراتيجى لتحديد مسارات

وتوجيات تنمية القطاع الزراعى ،وذلك بدءاً من عقد الثمانينات حيث وضعت أول إستراتيجية إنمائية لمقطاع
الزراعى ،ثم تمتيا عدة إستراتيجيات كان كل منيا يحدد مسارات العمل المستقبمى فى ظل التطورات اإلقتصادية
واإلجتماعية التى أحاطت بالزراعة والمزارعين آن ذاك .ومع بداية عام  6002حدثت تحوالت شبو جذرية فى

العديد من العوامل الداخمية والخارجية ،وذلك بالقدر الذى فرض ضرورة مراجعة مناىج وأساليب العمل لتطوير

مساراتو ،وبما يزيد من قدرة القطاع الزراعى عمى المواءمة مع ىذه المتغيرات تحقيقاً لمصالح العام والخاص،
ومن ىنا تم إتخاذ قرار بإعداد إستراتيجية جديدة لمتنمية الزراعية المستدامة يمتد أفقيا الزمنى حتى عام .6000

ونظ اًر لتغير خصائص ومقومات البيئة الزراعية كثي اًر عما كانت عميو قبل ثالثة عقود ،فكان من

الطبيعى أن ينعكس ذلك عمى منيج إعداد ىذه اإلستراتيجية وما تضمنتو من عناصر ومكونات ،حيث تميزت

ىذه اإلستراتيجية بثالث خصائص يمكن اإلشاره إلييا فيما يمي:

إبتداء من المشاركة اإليجابية لعدد كبير من المزارعين والميتمين
 إتساع دوائر المشاركة فى اإلعداد:
ً
بالشأن الزراعى من القطاع الخاص والمجتمع المدني ،ووصوالً إلى العديد من المسئولين عن إدارة
شئون ىذا القطاع عمى مستوى المحافظات والجامعات ومعاىد البحث الزراعى  .وقد ساعد ىذا
اإلتساع فى المشاركة فى أن تأتى المقترحات الواردة بالوثيقة متوافقة مع إحتياجات العمل الفعمية ،

وفى حدود إمكانات التنفيذ الواقعية .

 إعتماد منيج شامل فى اإلعداد الفنى :حيث تتضمن اإلستراتيجية ،إلى جانب التحديد الموضوعى
لألىداف وتوجيات العمل المستقبمى ،جوانب أخرى ال تقل أىمية أبرزىا:

 التحميل الموضوعى لتجارب التنمية فى الماضى إلستخالص الدروس ،وتحديد مواطن
الضعف والقصور التطبيقى لتفادييا  ،ومواطن الثراء والقوه لمبناء عمييا.

 التحديد الدقيق آلليات التنفيذ الكفيمة بتحقيق األىداف.

 التحديد الموضوعى ألدوار كل من القطاع الحكومى ،والقطاع الخاص :وذلك بيدف تييئة بيئة أفضل
لعمل كال القطاعين فى أنشطة وبرامج التنمية من ناحية ،واإلرتقاء بمستوى
الزراعية.

األداء لممؤسسات

وفى الواقع فإن مراحل عممية التنمية الناجحة ال تنتيى بمجرد إعداد إستراتيجية متكاممة لمتنمية وانما

تبدأ بذلك ،عمى أن تتضافر بعد ذلك جيود الميتمين بالزراعة لترجمة ىذه اإلستراتيجية إلى خطط تنفيذية تقود

العمل المستقبمى ،وىذا ما سوف توليو الو ازرة إىتماماً خاصاً فى المرحمة القادمة.
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وال يسعنى فى ىذا المجال إال أن أقدم خالص شكرى إلى كل من شارك فى وضع ىذه اإلستراتيجية

وباألخص مجمس البحوث الزراعية والتنمية والذي قام باإلشراف والتنسيق عمى إعداد ىذه اإلست ارتيجية مع نخبة

متميزة من خبراء الزراعة سواء المنتمين منيم لمو ازرات المعنية أو القطاع الخاص والمجتمع المدني

كما أوجو خالص تقديرى لجيود المؤسسات الدولية التى شاركت فى بعض مراحل اإلعداد وعمى رأسيا

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والصندوق الدولى لمتنمية الزراعية.

وزير السراعة وإستصالح األراضي

أمــــيه أباظـــــة
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المقدمة
تمثل اإلستراتيجيات القومية إطا ارً عاماً لمتوجيات التي تتبناىا الدولة فى تحقيق أىداف وغاياات تتطماأ أفقااً يمنيااً

طويل المدى نسبياً ،مع تحديد واضح لمسياسات واآللياات الواجاأ اتباعياا لتحقياق األىاداف اإلساتراتيجية .وقاد عرفات

اليراعاااة المةااارية ثااايج إساااتراتيجيات منااا مطماااع ثمانيناااات القااارن الماضاااي ،تمثمااات فاااي إساااتراتيجية الثمانيناااات،
واستراتيجية التسعينات ،واسترتيجية التنمية اليراعية حتى عام .0207

وقد تباينت اإلستراتيجيات الثيج في كل من أىدافيا وبرامجيا وآلياتيا نظا ارً خخاتيف وتبااين الظاروف اخقتةاادية

والسياسية العالمية والمحمية التي ةاحبت إعداد كل منيا .ففي الوقت الا ي ركايت إساتراتيجية الثمانيناات عماى ىادف
تحرير قطاع اليراعة وتحرير السياسة السعرية والوةول بمعدل النمو السانوي فاي اإلنتاال اليراعاي إلاى  ،%0.3فانن

إساات ارتيجية التسااعينات قااد ركاايت عمااى اسااتكمال برنااامج اإلةاايق اخقتةااادي فااي قطاااع اليراعااة ويياااد الةااادرات

اليراعية إلى  5مميار جنيو سنوياً ،والوةول بمعدل النمو السنوي إلى  .%0بينماا ركايت إساتراتيجية التنمياة اليراعياة
حتااى عااام  0207عمااى تحقيااق اخكتفااات الاا اتي ماان محاةاايل الحبااوأ والوةااول بمعاادل النمااو الساانوي فااي اإلنتااال

اليراعي إلى  %3.0واخستمرار في برنامج استةيق األراضي بمعدل  052ألف فدان سنوياً.

وقد ركيت إستراتيجية الثمانينات عمى تطوير السياسات السعرية اليراعية كآلية لضمان إعااد تخةايص الماوارد

وتااوفير الحااافي لماايراع لتنميااة اإلنتاجياة وتخفيااف حااد التناااقض بااين األىااداف الفرديااة ونظيرتيااا المجتمعيااة ،وتحرياار

قطاااع اليراعااة ماان مركييااة اتخااا القا اررات .بينمااا ركاايت إسااتراتيجية التسااعينات عمااى التحرياار الكاماال إلنتااال وتسااويق
وتةدير القطان ،ودعام البحاوج اليراعياة ،وييااد الةاادرات اليراعياة ومراجعاة سياساات ومعاايير اختياار المساتفيدين
من توييع األراضي الجديد  .أما إستراتيجية  0207فقاد ركايت عماى التحاول إلاى اليمركيياة بالنسابة لمسائوليات إدار

المياه ،وانشات آلية خسترداد جيت من تكاليف عمميات الري وتكاليف الةيانة والتةادي لظااىر التعادي عماى األراضاي
اليراعية ،واخعتماد عمى ال ات في إنتال المحاةيل اإلستراتيجية.

وفيمااا يخااص الم اوارد اليراعيااة فقااد ركاايت إسااتراتيجية الثمانينااات عمااى حاال مشااكيت األراضااي قةااير األمااد مثاال

المموحااة والقمويااة ،وتطااوير نظاام الااري خاةااة فااي األراضااي المستةاامحة .بينمااا ركاايت إسااتراتيجية التسااعينات عمااى
مواجياة مشكماة البناات عمى األ راضي اليراعياة ،وتعظيم العائد من وحد الميااه وتحساين ممارسااات الاري الحقماي .أماا

إسااتراتيجية  0207فقااد ركاايت عمااى التوسااع فااي تنظاايم جمعيااات مسااتخدمي المياااه وتحديااد المساااحة المنيرعااة باااألري
والقةأ.

وقااد كاناات إسااتراتيجية الثمانينااات نقطااة البدايااة ليتجاااه نحااو التركيااي عمااى التطااوير المؤسسااي وتنميااة المااوارد

البشرية كشرط أساسي لتحقياق معادخت النماو المساتيدفة لمقطااع اليراعاي ،وبالتاالي فقاد ركايت عماى تطاوير كال مان
منظومااات اإلرشاااد اليراعااي والبحااوج واخئتمااان اليراعااي .فااي حااين ركاايت إسااتراتيجية التسااعينات عمااى تكاماال خاادمات

اإلرشاد الحقمي وتوفيي الكوادر المتخةةة ،وتخفيض حجم العمالة في ويار اليراعة ،واساتكمال إجاراتات خارول بناك
التنمية واخئتمان اليراعي من عمميات تدبير وتوييع مستميمات اإلنتال .أما إستراتيجية  0207فقد ركيت عماى تطاوير

السياسة اخئتمانية اليراعية.
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والشئ ال ى خيمكن إنكاره ىنا أن اليراعة المةرية قد حققت العديد من األىداف التى تبنتيا اإلستراتيجيات

الثيج السابق اإلشار إلييا ،وفى المقابل فقد تع ر تحقيق بعض األىداف .ومن وضع استراتيجية التنمية لعام

 0207والتى ةدرت فى عام  ،0220فنن الساحة اإلقتةادية الوطنية قد شيدت تطورات متسارعة كان بعضيا نابعاً
من تغيرات دولية أو إقميمية ،والبعض اآلخر كان محةمة تفاعيت محمية .وةاحأ لك حدوج أيمة الغ ات اعالمية
وانعقاد "قمة الغ ات والتغيرات المناخية بروما ،يونيو  ،"0228وك ا تقرير البنك الدولي عن "اليراعة لمتنمية"  ،وةدر
فى نفس العام "التقييم الدولي لمعموم والتكنولوجيا اليراعية فى خدمة التنمية  "0228 ،IAASTDوك ا "التقرير

الرابع لحالة التغيرات المناخية فى العالم  ."IPCC 2007، AR4ى ا باإلضافة إلى عد تقارير لتقييم وتفعيل دور
المؤسسات الدولية العاممة فى اليراعة لمواجية ى ه التطورات وىي :منظمة األغ ية واليراعة  – FAOالةندوق

الدولي لمتنمية اليرعية  – IFADالمجموعة اإلستشارية الدولية لمبحوج اليراعية  – CGIARالمنتدي العالمي

لبحوج اليراعية  .GFARوقد أحدثت ى ه المتغيرات فى مجمميا تغيرات فى البيئة اليراعية فرضت ضرور المراجعة

العميقة لسياسات وأساليأ إدار الموارد اليراعية ،ومن ىنا تبمور اإلتجاه إلعاد ةياغة استراتيجية لمتنمية اليراعية
حتى عام .0202

أىم المتغيرات التى استدعت ةياغة إستراتيجية جديد لمتنمية اليراعية حتى عام :0202

 التطاااور الساااريع فاااى المساااتجدات العممياااة بماااا تتضااامنو مااان إمكانياااات واساااعة لمتطبياااق فاااى التنمياااة اليراعياااة
وانعكاساتيا عمى كفات إستخدام الموارد اليراعية ،ومن أىميا تكنولوجيا اإلستشعار عن بعاد ،وتطبيقاات اليندساة

الوراثية ،والتكنولوجيات متناىية الةغر (الناانوتكنولوجى) .ومان الطبيعاى فانن ىا ه المساتجدات وتطبيقاتياا تحمال
آفاقاً واسعة لتطوير اإلنتاجية لكل من وحدتى األرض والمياه.

 عمى الرغم من التأكيد التام فى اإلستراتيجيات السابقة عمى أىمية معظماة العائاد مان وحاد الميااه ،إخ أن الجياود
التاى با لت فاى ىا ا المجااال لام تكاان كافيااة لتوجياو المايارعين لتبنااى تراكياأ محةااولية تااؤدى إلاى ترشاايد إسااتخدام
المياه ،فقد تضاعفت مساحات األري عمى الارغم مان التادىور الحااد فاي نةايأ الفاارد مان الماوارد المائياة إلاى ماا

دون مستوى الفقر المائي.

 التعدييت التاى طارأت عماى العيقاة باين المايك والمساتأجرين لل راضاى اليراعياة ،والتاى أعاادت لممايك الحاق فاى
إنيات أو تعديل العيقة اإليجارياة .وكا ا العاود إلاى آلياات الساوق فاى تحدياد القيماة اإليجارياة لل راضاى بادخ مان
اإلعتماد عمى الربط الضريبى فى تحديد ى ه القيمة.

 التعااارض لمعدياااد مااان األيماااات الوافاااد مااان الخاااارل والتاااي أثااارت سااامبياً عماااى القااادر اإلنتاجياااة اليراعياااة ودخاااول
المايارعين ،والتاي كاان أخرىاا أيمااة انفماون اي الطياور ،وىاو ماا أوضااح ضارور اساتحداج نظام جدياد إلدار األيمااات
والحد من آثارىا.
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 أدت تعاادييت ىيكاال أسااعار الةاارف إلااى تحسااين القاادر التنافسااية لمعديااد ماان المنتجااات اليراعيااة إخ أن الضااعف
القائم في تنظيمات ةغار الميارعين وضعف البنية التساويقية اليراعياة قماص مان إمكانياات اخساتفاد مان النتاائج

اإليجابية لتعدييت السياسات النقدية والمالية .

 دخااول اتفاقيااة الش اراكة المةاارية األوروبيااة حيااي التنفيا  ،واكتمااال منطقااة التجااار الحاار العربيااة الكباارى ،واتفاقيااة

الكوميسا ،وغيرىا من التجمعات وما يترتأ عمى لك من ضرور إعاد ةاياغة توجياات وآلياات التنمياة اليراعياة
.

 اتساااع عضاااوية اختحااااد األوروبااي ،وماااا لاااو مااان انعكاسااات عماااى التجاااار اليراعيااة المةااارية ،باعتباااار اختحااااد
األوروبي يمثل الشريك التجاري األكبر لمةر.

 تعرض األسواق العالمية لمغ ات الى تقمبات حاد بين الةعود المفاجئ وغيار المتوقاع نتيجاة لمتغيارات فاى كال مان
جانبى طمأ وعرض الغ ات وىو ما عرف بأيمة الغ ات العالمية ،ثم إنييارىا بشكل حااد عقاأ ماا تعارض لاو العاالم

ماان أيمااة ماليااة حاااد  -إعتبااا ار ماان ساابتمبر  -0228عةاافت باألسااواق الماليااة وخفضاات ماان معاادخت النمااو
وقمةت من حجم التجار العالمية .واستمرت أسعار الغ ات أعمى من معدختيا قبل أيماة الغا ات .ومان الطبيعاى أن

تنعكس آثار ى األيمات عمى اليراعة المةرية والتجار الخارجية اليراعية ومستويات دخول الميارعين.

 اختجاااه العااالمي نحاااو التوسااع فااي اساااتخدام محاةاايل الحبااوأ فاااي إنتااال الوقااود الحياااوي وانعكاااس لااك عماااى
إسترتيجي فى الوخيات المتحد واإل تحاد األوروبي.
ا
المعروض العالمي منيا كيدف

 التغيارات المناخيااة العالميااة وبااروي ظاااىر اخحتباااس الح اراري ،وتأثيراتيااا الساامبية المتوقعااة عمااى اإلنتااال اليراعااي
وعمى أراضي الدلتا والبحيرات الشمالية المةرية.

 بااروي اتجااا جديااد لرسااتثمار اليراعااى خااارل الحاادود الوطنيااة لمكثياار ماان الاادول ،كمااا ىااو الحااال بالنس ابة لاابعض
أعضات مجموعة الا ( BRICSالبراييل -اليند -الةين) وك ا دول مجمس التعاون الخميجي ،والتاى اتجيات نحاو
توسيع استثماراتيا اليراعية فى أفريقيا وأسيا.

وتجاادر اإلشااار الااى أن وثيقااة إسااتراتيجية التنميااة اليراعيااة  0202لاام تقتةاار فقااط عمااى مجاارد مراجعااة بارامج التنميااة

وأىدافيا  ،وانما أولت إىتماما خاةا بالتحديات التى تواجو جيود التنمية اليراعية ،وك ا آليات التنفي التى يمكان مان
خيليا تحقيق الشطر األكبر من األىداف فيما لو توافرت إراد التغيير وامكانات العمل ومتطمباتو.

رئيس مجلس البحىث السراعية والتنمية
أ.د /عــادل البلتاجـــي
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منهجية إعداد وصياغة وثيقة اإلستراتيجية
تجدر اإلشاار إلاى أن وثيقاة إساتراتيجية التنمياة اليراعياة  0202قاد تام ةاياغتيا وفاق منيجياة محادد تراعاى كونياا
وثيقة مةارية تعكاس التوجياات الوطنياة وبالتنسايق باين مجاس البحاوج اليراعياة والتنمياة وكال مان منظماة األغ ياة
واليراعة (الفاو) مع اإلستفاد من مداخيت كل من الةندوق الدولى لمتنمية اليراعية والبنك الادولي ،ويمكان تمخايص
ى المنيجية فيما يمى:
 .0تكميااف مجموعااة ماان الخب ارات بمراجعااة ودراسااة اإلسااتراتيجيات اليراعيااة الااثيج السااابق إعاادادىا وآليااات تنفيا ىا،
والمتمثمااة فااى إسااتراتيجية الثمانينااات واسااتراتيجية التسااعينيات واإلسااتراتيجية التااى تاام إعاادادىا حتااى عااام ،0207
و لك بيدف الوقوف عمى الدواعى أو الضرورات التى تستدعى إعاد ةياغة إستراتيجية جدياد لمتنمياة اليراعياة
من عدميا.
 .0عاارض نتااائج عماال ىاا ا الفريااق عمااى مجمااس البحااوج اليراعيااة والتنميااة ،وال ا ى أقاار بضاارور إعاااد ةااياغة
إسااتراتيجية جديااد لمتنميااة اليراعيااة حتااى عااام  ، 0202و لااك فااى ظاال المتغيارات العديااد التااى لحقاات بالساااحات
الوطنية واإلقميمية والدولية ،ات التأثير المباشر عمى اليراعة المةرية.
 .0تم تشكيل فريق موساع مان الخبارات الايراعيين مان العااممين باالو ايرات المعنياة (ويار الماوارد المائياة والاري ،ويار
التنمياااة المحمياااة وويار اإلتةااااخت) والمؤسساااات ات العيقاااة وممثماااى القطااااع الخااااص والمجتماااع المااادني،
وتكميفيم بنعاداد وثيقاة إساتراتيجية التنمياة اليراعياة المساتقبمية حتاى عاام  .0202وقاد إشاتمل ىا ا الفرياق عماى
تسع مجموعات عمل فرعية إختةت كل منيا بقطاع فرعى أو مجال من المجاخت اليراعية.
 .3قامت كال مجموعاة بدراساة تطاورات األوضااع الراىناة لالدات اليراعاى فاى القطااع الفرعاى المعنياة باو ،وامكانياات
تنميتااة فااى حاادود الماوارد الطبيعيااة المتاحااة خاةااة المياااه واألرض والماوارد البشاارية ،آخا فااى اإلعتبااار تجااارأ
العقود الثيج السابقة ،واإلمكانيات التى يمكن إحرايىا بنستخدام ما أستحدج من تقنيات جديد وأساليأ متطور .
 .5عرض ومناقشة الخطوط الرئيسية لرستراتيجية فى إجتماعات متتالية لمجمس البحوج اليراعية والتنمية.
 .6عقد ورش عمل موسعة ضمت عادداً كبيا ارً مان المشاتغمين بالعمال اليراعاي فاى الجامعاات (كمياات اليراعاة والطاأ
البيطري) ومراكي البحوج (مركي البحوج اليراعية ،مركي بحوج الةحرات ،مركاي البحاوج المائياة ،والمركاي القاومي
لمبحوج) ورجال األعمال والقطاع الخاص والمجتمع المادني .حياج تام التعارف عماى وجياات نظار المشااركين إيات
التوجيات والمقترحات المعروضة ألخ ىا فى اإلعتبار عند الةياغة النيائية لوثيقة اإلستراتيجية.
 .7قام فريق العمل بعقد خمسة ورش عمل موسعة خص كل منيا إقمايم مان األقااليم اليراعياة (شارق الادلتا – غارأ
الاادلتا – وسااط الاادلتا – مةاار الوسااطى – مةاار العميااا) دعااى ليااا كافااة األطاراف ات العيقااة بالنشاااط اليراعااى،
شممت الميارعين وتنظيماتيم وممثمين عن األجيي والمؤسسات الخدمية العاممة فى اإلقميم ،باإلضافة الاى قياادات
العاااممين فااى كميااات اليراعااة والطااأ البيطاارى والمراكااي البحثيااة المتواجااد باااإلقميم .وقااد تاام فااى ى ا ه اإلجتماعااات
عرض الخطوط الرئيسية لرستراتيجية ،وأيضا إمكانيات تنمية اإلقميم  -والتى تم إستخيةيا من خايل اساتمارات
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إستبيان أعدت خةيةا لي ا الغرض وتم تجميعيا من جميع المحافظات -و لاك بيادف التعارف عماى وجياة نظار
المشاركين إيات المقترحات التى تم عرضيا ،والتعرف عن قرأ عماى مشااكل اإلقمايم وامكانياات تنميتاو ،والمجااخت
ات األولوية فى العمل المستقبمى.
 .8تاام تشااكيل مجموعااة عم ال مةااغر لتحمياال مااا تاام الحةااول عميااو ماان معمومااات وآرات عمااى المسااتويين المركاايى
واإلقميمى ،ومن ثم القيام بةياغة مسود وثيقة اإلستراتيجية.
 .9تم مناقشة مسود وثيقة اإلستراتيجية مع الخبرات التنفي يين لمنظمة األغ ية واليراعة ،والةندوق الادولى التنمياة
اليراعية (إيفاد) ،والبنك الدولي ،وادخال اإلضافات ات األىمية التى تم اإلتفاق عمييا.
 .02عرضت الوثيقة فى جمسة خاةة موسعة لمجماس البحاوج اليراعياة والتنمياة لمناقشاتيا واقرارىاا .وتمثال الوثيقاة
الحالية إستراتيجية التنمية اليراعية المستدامة حتى عام  0202وفق منيجية العمل الموضحة.
المشاركىن فى إعداد وثيقة اإلستراتيجية

إٌّظك اٌعاَ :أ.د .عادي اٌثٍتاجـــــــــٝ
ِجّٛعح اإلٔتاج إٌثاتٝ

ِجّٛعح تّٕ١ح اٌّصادر اٌطث١ع١ح



















أ.د .أ ّٓ٠أت ٛحذ٠ذ (ِٕظك)
أ.د .عثذ اٌغٕ ٝاٌجٕذٜ
أ.د .ض١اء اٌمٛصٝ
أ.دِ .حّذ أطاِح طاٌُ
أ.د .عثذ اٌعش٠ش شتا
أ.د .أحّذ طا٘ز
أ.د .طّ١ز اٌشّٝ١
ا.د .عادي اٌغٕذٚر
َ .حظٓ ِزعٟ

ِجّٛعح اٌتظ٠ٛك ٚاٌتصٕ١ع اٌشراعٝ






ِجّٛعح اإلٔتاج اٌحٛ١أٝ









أ.د .عادي أت ٛإٌجا (ِٕظك)
أ.د .إتزا٘ ُ١صذ٠ك
أ.د .فارٚق اٌذطٛلٝ
أ.د .أشزف تزلاٞٚ
أ.دِ .حظٓ شىزٜ
أ.د .حظ ٓ١طٍّ١اْ
أ.دِ .حّذ اٌشافعٝ
أ.د .عشخ عٛاض
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أ.د .عثذ اٌظالَ جّعح (ِٕظك)
أ.د .عثذ اٌ٘ٛاب عالَ
أ.د .عاصُ شٍتٛخ
أ.دِ .حّذ إٌحزاٜٚ
أ.د .أحّذ اٌج١شاٜٚ
أ.د .ط١ذ أت ٛاٌفتٛح
أ.د .عادي اٌغٕذٚر
أ.دِ .حّذ عثذ اٌظالَ

أ.دٚ .ح١ذ ِجا٘ذ (ِٕظك)
أ.دِّ .ذٚح ِذتٌٝٛ
َ .حاِذ اٌش١تٝ
أ.دِ .حّذ شحاتٗ
أ.د .أحّذ خٛرش١ذ

ِجّٛعح اٌظ١اطاخ
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أ.د .حّذ ٜطاٌُ
أ.د .إتزا٘ ُ١صذ٠ك
أ.دٚ .ح١ذ ِجا٘ذ

(ِٕظك)

ِجّٛعح اٌثحٛث ٔٚمً اٌتىٌٕٛٛج١ا








ِجّٛعح اٌّؤطظاخ ٚاٌتّٕ١ح اٌثشز٠ح

أ.دِ .جذِ ٜذوٛر (ِٕظك)
أ.د .أ ّٓ٠أت ٛحذ٠ذ
أ.د .عادي أت ٛإٌجا
أ.د .عثذ اٌظالَ جّعٗ
أ.د .عثذ اٌغٕ ٟاٌجٕذٞ
أ.د .فٛسٔ ٞعِ ُ١حزٚص
أ.د .أحّذ رافع







ِجّٛعح اٌّعٍِٛاخ ٚاالتصاالخ








ِجّٛعح اٌّزأج




أ.د .إتزا٘ ُ١ر٠حاْ (ِٕظك)
أ.د .رشاد عثذ اٌٍط١ف
أ.د .عّاد اٌشافعٝ
أ.د .إتزا٘ ُ١صذ٠ك
َِ .حّٛد ٔٛر

أ.د١ٕ٘ .ح االتزتِٕ( ٝظك)
أ.د .واٍِح ِٕصٛر
أ.د .حّذ ٞطاٌُ

أ.د .أحّذ رافع (ِٕظك)
أ.دِ .حّٛد رافع
أ.د .أ ّٓ٠اٌذطٛلٝ
أ.د٘ .شاَ اٌذ٠ة
أ.د .أشزف عثذ اٌ٘ٛاب
أ.د .عثذ اٌعش٠ش شتا
َ .عالء اٌحا٠ض

ِجّٛعح ص١اغح ٚث١مح االطتزات١ج١ح
 أ.د .عادي أت ٛإٌجا (ِٕظك)






أ.د .حّذ ٜطاٌُ
أ.د .إتزا٘ ُ١صذ٠ك
أ.دٚ .ح١ذ ِجا٘ذ
أ.دِ .جذِ ٜذوٛر
أ.دٛ٠ .طف حّذٜ

اٌّشارو ِٓ ْٛإٌّظّاخ اٌذ١ٌٚح






د .ض١اء عثذٖ – ِٕظّح األغذ٠ح ٚاٌشراعح
دِٛ .ر٠ض طعادج ِٕ -ظّح األغذ٠ح ٚاٌشراعح
دٔ .صز اٌذ ٓ٠األِِٕ - ٓ١ظّح األغذ٠ح ٚاٌشراعح
د .را٠خٕز ِٕ -ظّح األغذ٠ح ٚاٌشراعح
دِ .حّذ اٌعزال – ٟاٌصٕذٚق اٌذٌٍ ٌٝٚتّٕ١ح اٌشراع١ح

ِجّٛعح اٌذعُ اٌّعٍِٛاتٚ ٟاٌفٕٟ
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أ.د .أحالَ إٌجار (ِٕظك)
ا.دِ .الن جزجض
َ .عا٠ذج غاسٞ
دِ .حّذ عٍ ٟفُ١ٙ
َ ِ .حّٛد واًِ
َِ .ح ٟاٌذ ٓ٠لذح
- viii -

ٚوذٌه اٌّظاّ٘ح اٌّشىٛرج ٌىً ِٓ:
 أ.د .ممدوق شرف الدين  -د .حافظ غانم  -أ.د .مرسي السوده – أ.د .محمود النجار  -أ.د .جمال ةيام -
أ.د .محمد يكريا  -أ.د .محمد العسال -د .محمد عباس  -أ.د .سيد شمش – د .فاطمة النمكي.

 الساد أعضات لجنة التعاونيات :أ.د .فخري شوشة  -أ.د .إبراىيم محرم  -أ.د .محمود منةور -
محمد جمال الدين راشد -أ.د .شفيع سيم  -أ.د .السيد عبد المطمأ.

 الساد وكيت ويار اليراعة والطأ البيطري فى مختمف محافظات الجميورية.

 ويار التعميم العالي والدولة لمبحج العممي.
 ويار الموارد المائية والري.
 ويار التنمية المحمية.
 ويار التنمية اإلدارية.
 ويار اختةاخت وتكنولوجيا المعمومات.
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أ.د.

