بسم اهلل الرحمن الرحيم
وزارة الزراعة والغابات

مدير ادارة المنظمات الدولية واالقليمية
األسم  :إخالص محمد محمد علي
تاريخ الميالد1591/11/1 :م

مكان الميالد :حلفايا الملوك الخرطوم بحري
 عضووو ااحوواه المن هلوويع ال و راعيع ،عضووو بووالمجلس ال ارع و  ،ملووجل للمجلووس ال ارع و –
واليوون ج وووو هار ووور -لوواب ا ،األموويع ال ووام للموور – النيئوون ال ابيوون و ار ال ارعوون والووري وال وورو

الحيوا ين والمواره المائين – والين الخرطوم (لاب ا)
المؤهالت:

 بكالريوس اقاصاه راع – جام ن ال اهر – كلين ال راعن يوليو 1591م
 هرالات عليا وق الجام ين
 هبلوووم وووق الجووام
1551م.

 ماجلاير

و الاخطوويط الا موووي – جام وون الخرطوووم – م نووه اله ارلووات اال مائيوون

الا مين والاخطيط اإللاراايج با هير مماا – جام ن ال عيم األ هري 7002م.

خبرات العمل السابقة:
 اإللاحاق باالهار ال امن لاللا مار ال راع – و ار ال راعن االاحاهين

1597/1/15م.

 مهير إهاري وضابط اهريو هاخل وخارج بنيئن ا مين غرو اللا ا – مكاو الخرطوم -1557
1551م.



ائو مهير اهار الا ييم والمااب ن – رئالن هيئن ا مين غرو اللا ا -ياال 1552-1559م.

 مووهير اهار الاخطوويط والا يوويم والمااب وون – بووو ار ال ارعوون وال وورو الحيوا يوون – يوواال ( 6اشوونر ابوواع
عملنا بنيئن ا مين غرو اللا ا.

 ال مل باالهار ال امن لاللا مار ال راع 7002-1552م كرئيس قلم المااب ن والا ليق وموع وم
مهير اهار المااب ن والا ليق.

 عملت باهار الا اوع الهول كرئيس ل لم الم ظمات الطوعين
1

 رئيس قلم الم ظمات ال ربين لاب ا
 رئيس قلم الم ظمات األليوين
 م لق وط

للمرك ال رب لهرالات الم واطق الجا ون وواأل ارضو ال احلون اكلواه (همشوق) جام ون

الهول ال ربين حاى ااريخه.

 مهير اهار الم ظات الهولين واالقليمين حاى ااريخه.

 عضو وم رر مجلس اهار المرك االقليم لإلصالح ال راع والا مين الريفين (كاره ) – االرهع
 عضو المكاو الا فيذي
مختصر لالنجازات :
 م لوق الكلوواه و مشوروة خارطوون الوواخهامات األ ارضو للواليوات الشورقين (ال ضووار – كلووال-
البحر االحمر)والاى صهرت

الث مجلهات.

 oم لووق الكلوواه لمشووروة الاولووز و
ال يل.

ارعوون ال مووي بالوواهام الميوواش الجو يوون واليا و الشوومالين و نوور

 oم لق الكلاه مشروة اأهيل م ط ن ماصحر والين شمال كره اع (ام جمط).
 oم لق اكلاه لمشروة ال راعن الحا ظون – والياو الشومالين و نور ال يول وال ضوار ولو ار ( لمحصوول
ال مي والذر ).

 oم لق اكلاه لمشروة اك ار بذور ال مي

اللوهاع ( واليا الشمالين و نر ال يل وال يل االبيض).

 oم لق اكلاه لمشروة ا ااج واطوير والويق حليو األبل
 oم لق لمشروة ال مذجن الرياضين .
 oم لق لمشروة الاولز

اللوهاع.

راعن ال مي بالاخهام المياش الجو ين

واليا (الشمالين و نر ال يل )

 oم لق مشروة خارطن الاخهامات االراض للبز واليات اخري جاري ال مل بنا
 oوغيرها مع المشاريز الرائه .

 ال ت إشادة مقدرة مكتوبة اليي السييد /وزيير الزراعية واليرن مين المركيز العربيي (اكسياد) –
جامعة الدول العربية يشييد بجهودها المتميزة(.سابقا)
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