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المستوى التعليمي:
 ماجستير في العلوم الزراعية – االتحاد السوفيتي عام 1520م دبلوم في اإلرشاد الزراعي – أمريكا(والية أورقن) 1504مالتدريب في العمل:
 التدريب في مجال السياسات – التخطيط والتحليل في القطاع الزراعي -ألمانيا برلين 1559م
 التخطيط واإلدارة للمشاريع – هولندا ايدا) 1557/4/15 – 6/11ممجال العمل الذي أنيط:
 مهندس زراعي في مشروع التنمية الزراعية – قاع البون الزراعي محافظة عمران1520م
 رئيس لقسم اإلرشاد الزراعي في مشروع التنمية الزراعية – قاع البون الزراعيمحافظة عمران
 مدير إدارة المحاصيل الزراعية في اإلدارة العامة للشئون الزراعية في وزارةالزراعة 1501م
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 مدير عام مشارك في مشروع دعم التنمية الزراعية بالتعاون مع الجانب األمريكيالصديق ممثال بالوكالة األمريكية نوفمبر 1505م إلى ابريل 1509م
المسؤوليات:
 في مجال اإلرشاد العمل مع المزارعين في حقول نموذجية لمختلف المحاصيل
وعلى وجه الخصوص الحبوب ،الخضار ،الفواكه وبالتعاون مع الخبرات األلمانية
 إنتاج مواد إعالمية (صور ،أفالم ،ملصقات  ...الخ) بحيث يتم استعراضها مع
المزارعين في المراكز اإلرشادية وعبر القادة الزراعيين في المناطق.
 توفير مستلزمات اإلنتاج (بذور ،أسمدة )...،بشكل مباشر أو عبر القطاع الخاص
 رفع التقارير الدورية وترتيب الدورات التدريبية المطلوبة للتنفيذ
 فيما يخص العمل في إدارة المحاصيل الحقلية وهي مكون أساس في تلك الفترة مع
الشئون الزراعية داخل الوزارة على مستوى الجمهورية حيث تعنى بمتابعة أنشطة
المحاصيل الحقلية (أنواع الحبوب والبقوليات) في التنسيق للحصول على بذور
للمزارعين بين البحوث واإلرشاد واإلكثار  ،كما تتولى هذه اإلدارة تقديم المقترحات
لتطوير النشاط داخليا بين مختلف المكونات من بحوث وإرشاد وإكثار أو التعاون مع
الغير وعبر البرتوكوالت التي يتم االتفاق عليها وبالذات للدول العربية.
 وفيما يخص العمل كمدير مشارك من قبل الوزارة مع الوكالة األمريكية(:)USAID
تمثيل الوزارة في اتخاذ القرارات التنفيذية لألنشطة المقترحة بين اليمن والوكالة في
المجاالت وحسب البرامج السنوية:
 .1المحاصيل البستانية المختلفة وإدخال وسائل الري الحديث
 .5الثروة الحيوانية وعلى وجه الخصوص الدواجن
 .7التدريب والتوثيق
 .6المساعدة في إنشاء كلية الزراعة – جامعة صنعاء
 .9تشجيع القطاع الخاص ،حيث تم بناء محطات إقليمية في كل من صنعاء
والحديدة إلنتاج إكثار الفواكه ،وتم تدريب العديد من الكوادر في تلك
المجاالت في الواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول العربية
 نائب لمدير عام الشئون الزراعية 1509م مدير عام الشئون الزراعية يونيو 1502م – مايو 1558م مدير عام اإلنتاج النباتي في وزارة الزراعة مايو 1558م – 5815م ،والعمل فيالشئون الزراعية يكاد يكون متطابق مع اإلدارة العامة لإلنتاج النباتي من حيث
المهام على النحو األتي:
 االشتراك في إعداد االستراتيجيات والسياسات للوزارة في مجال اإلنتاج النباتي.
 اقتراح البرامج في المجاالت المختلفة للبذور واإلكثار بما في ذلك إكثار الفواكه
المختلفة من خالل المشاتل الحكومية والقطاع الخاص
 السعي من اجل عمل برامج لتوفير مستلزمات اإلنتاج
 التنسيق مع الجهات ذات العالقة من اجل توفير األصناف والتقنيات وإكثارها
ونشرها على المزارعين والمشاركة في لجنة إطالق األصناف والتقنيات
 تشجيع القطاع الخاص والتعاوني على الدخول في المجاالت اإلنتاجية واستغالل
الميزة النسبية للمحاصيل
 اإلشراف على أنشطة اإلكثار المختلفة على مستوى الجمهورية
 اقتراح القوانين المنظمة لمختلف العمليات اإلنتاجية
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 تمثيل الوزارة للمشاركة في المحادثات في التعاون الثنائي بين الدول العربية ومع
الجهات الدولية الممولة لألنشطة والبرامج الزراعية
 المشاركة في الدراسات وتحديد المشاريع في مجال اإلنتاج النباتي
 اإلشراف على األنشطة والبرامج التعاونية المختلفة
في مجال السياسات والدراسات:
1504م -

الدراسة في جامعة أورقن – الواليات المتحدة األمريكية لمدة عام في مجال
اإلرشاد
إعداد دراسة لمنطقة محددة في تثبيت الرمال في تهامة مقدمة لمنظمة ()FAO
في روما
تقديم ورقة عمل في مجال تثبيت الرمال إلى ورشة عمل عقدت في المغرب
إعداد دراسة مع احد العاملين في اإلكثار إلمكانية زيادة اإلنتاج تحت محاصيل
الحبوب

1556م -

إعداد تصور عن السياسات الالزمة لوزارة الزراعة في مجال البذور باالشتراك
مع بعض الجهات في اإلكثار

1554م -

االشتراك مع فريق عمل بين وزارة الزراعة ومنظمة ( )GTZتحليل البنية
اإلدارية والفنية وإمكانية تطويرها في القطاع الزراعي – نظمت في ألمانيا
واليمن
االشتراك مع فريق من البنك الدولي إلعداد قانون البذور والمخصبات الزراعية
رقم ( )58لعام 1550م
المشاركة في فريق التقييم بين وزارة الزراعة و  GTZفي مشروع التنمية
والتطوير في القطاع الزراعي IDAS
المشاركة في االجتماع السنوي للشرق األوسط في القاهرة بالتعاون مع GTZ
احد أعضاء فريق الدراسة (األثر على برامج اإلصالح االقتصادي المتبنية
لبعض الدول الغربية والتي بدأت في 1559م وأثرها على القطاع الزراعي وقد
أجريت هذه الدراسة على اليمن ومصر واألردن عبر المركز اإلقليمي لإلصالح
الزراعي والتنمية الريفية في الشرق األدنى ومقره في األردن – عمان

5888م -

عضو مجلس إدارة المركز اإلقليمي للزراعة والتنمية الريفية في الشرق األدنى
والذي مقره األردن

2003م -

االشتراك في فريق دراسات لخمسة محاصيل رئيسية بالتعاون مع منظمة FAO
(البن – النخيل – المانجو – الزيتون – إنتاج العسل)

5889م -

صدور قرار رئيس الجمهورية بالترقية إلى درجة وكيل مساعد.

1502م -
1502م -
1505م -

1554م -
1554م -
1554م -
1550م -

5882
5880م -

مشرف على تنفيذ برنامج زراعة القمح والحبوب الغذائية األخرى والذي نفذ
كنتيجة إلجراء دراسة بهذا الخصوص وفيه ستة مكونات مع الجهات ونفذ بشكل
مباشر مع المزارعين
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5888
- 5880
5885
5818م -

5885م -

المشاركة في فريق األمن الغذائي مع عدد من الجهات المحلية وبرنامج الغذاء
العالمي التابع لألمم المتحدة
رئيس مجلس إدارة المركز اإلقليمي للزراعة والتنمية الريفية في الشرق األدنى
والذي مقره األردن ()CARDNE
المشاركة في فريق دراسة مشروع (القيمة الناتجة) في القطاع الزراعي

Agricultural value chain in Yemen with (IFAD) 1st to 28th
February 2009
May 2009 Economic opportunities project in Yemen with IFAD mission
مشروع الفرص االقتصادية في اليمن
October 2009 – Economic Opportunities project in Yemen with IFAD
mission
المشاركة في استكمال مشروع الفرص االقتصادية في اليمن
 5811يناير -فبراير-

االشتراك مع الجانب األلماني في تقييم المشاريع المنفذة
(برامج األمن الغذائي)

يوليو 5811م -

االشتراك في برنامج تدريبي للعاملين في مشاتل للقطاع العام
والخاص والتعاوني وإعداد ورقة عمل (إدارة وتشغيل المشاتل)
بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية ()USAID

5815م -
2012
أغسطس -

أكتوبر
- 5815

المشاركة في إعداد اإلستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة (5815م – 5814م)
المشاركة في إعداد ورشة العمل الهامة (القيمة االقتصادية عن طريق
البيوت المحمية في اليمن باستخدام الطاقة الشمسية) (أهمية نشر تقنية البيوت
المحمية في اليمن ودورها في زيادة اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية بشكل عام)
بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية ()USAID
المشاركة في إعداد دراسة مع بعثة الوكالة األمريكية للتنمية ()CLP
لمشاريع القهوة والخضروات في ست محافظات (صنعاء ،ذمار،
إب،تعز ،ريمه ،لحج)
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يناير – فبراير
- 5817

تنفيذ برنامج الدراسة للصندوق ( IFADبرنامج التنمية الريفية في خمس
محافظات هي:ذمار  -الضالع  -لحج  -الحديدة  -ريمه)

5817م -

االشتراك مع فريق من الوزارة والبحوث الزراعية إلعداد كتيب (دليل
تعريفي بأنواع وأصناف الحبوب  -البقوليات  -الخضروات – الفاكهة –
البن المتداولة في الجمهورية اليمنية ومناطق زراعتها)

يونيو 5817م-

االشتراك في منتدى السياسات الزراعية بورقة عمل (خطط وسياسات
اإلنتاج الزراعي والصعوبات) بالتعاون مع FAO

2012 – 2013

GIZ
تنسيق العمل في مجاالت األمن الغذائي مع
تنسيق العمل في مجاالت مشاريع األمن الغذائي والتنمية الريفية
بالتعاون من )(USAIDمن خالل مشروع تحسين معيشة المجتمع
)(CLP

أكتوبر 5817
مارس 5817

ابريل 5816م

المشاركة في فريق وطني إلعداد دراسة عن ندرة المياه واألمن
الغذائي ،والذي يتطلب التركيز على المحاصيل ذات األهمية باألمن
الغذائي واقل استهالك للمياه مع إدخال التقنيات الحديثة بالتعاون مع
منظمة الفاو ( )FAOلعدد من الدول (اليمن ،عمان ،المغرب ،تونس).
المشاركة في إعداد البرنامج التنفيذي للقطاع الزراعي لخمس سنوات
بالتعاون مع منظمة الفاو ()FAO

نوفمبر – 5814يوليو  5812المشاركة مع ممثلي القطاعات االقتصادية من اجل تحديث استراتيجية
االمن الغذائي في الجمهورية بدعم من االتحاد األوروبي وتنفيذ منظمة
األغذية والزراعة (الفاو)
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