
ن مدير عام للمركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (إ�با)  تعيني
ن   - 2022أغسطس   10 المتحدة، العربیة اإلمارات دبي،  ألحكام النظام األسا�ي للمركز الدو�ي للزراعة الملح�ة فقد تم تعيني

�
وفقا

ي منصب المدير العام للمركز، و�ذلك تصبح اول امارت�ة �شغل منصب المدير العام 
ي �ن سعادة الدكتورة ط��فه عج�ف الزعايب

ي عام للمركز الدو�ي 
 . ١٩٩٩للزراعة الملح�ة(ا�با) منذ تأس�سه �ن

ي اغسطس  
ي للمركز �ن كنائب المدير العام ثم تولت بعد ذلك مهام المدير العام باإلنابة    ٢٠١٩انضمت الدكتورة ط��فة الزعايب

ي من برنامج ق�ادات حكومة دولة اإلمارات الع���ة المتحدة (الق�٢٠٢٠منذ نوفم�ب   ادات التنف�ذ�ة)، . تخرجت الدكتورة الزعايب
وشاركت بتدر�ب وتط��ر العد�د من ال�فاءات التنف�ذ�ة بمختلف دول العالم كجزء من برامج حكومة دولة اإلمارات لنقل 
�طان�ة   ي التعل�م من الجامعة ال�ب

ي درجة الدكتوراة �ن المعرفة وتط��ر القدرات الحكوم�ة التنف�ذ�ة الدول�ة. وتحمل ط��فة الزعايب
ي 
�ن ة    والماجست�ي  بخ�ب وتح�ن  الشارقة.  جامعة  من  التنف�ذ�ة  األعمال  وتط��ر    ٢٥إدارة  والق�اد�ة  التنف�ذ�ة  اإلدارة  ي 

�ن  
�
عاما

ات�ج�ات ودعم االبتكار والبحث وتنم�ة القدرات المحل�ة والدول�ة.    االس�ت

ن حكومة دولة اإلمارات الع���ة المتحدة والبنك   مة بني باتفاق�ة م�ب ي عام  أسس المركز الدو�ي إ�با 
للتنم�ة �ن   ١٩٩٦اإلسال�ي 

 لتأس�س "إ�با"  
�
 مال�ا

�
ي للتنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة وصندوق أو�ك دعما . كما قدم الصندوق العريب

�
 دول�ا رسم�ا

�
وأعت�ب ك�انا

ي سنة 
ي �ن  . ١٩٩٩وتم افتتاح مقرە الرئ��ي بديب

ترك ينصب  ن  للتم�ي ا  عالم�� مركزا�  الملح�ة  للزراعة  الدو�ي  المركز  البيئات  بات  لتناسب  ا  ە ع� وضع حلول مصممة خص�ص� ن �ي
ي أ��� من  

كاء �ن ي العالم وندرة الم�اە والجفاف. و�ح�ن المركز ��ث
ي تواجه مشا�ل الملوحة �ن دولة،    ٥٠الهامش�ة والمناطق الىت

ات لتحقيق تأث�ي أ��ب ع� أر  ض الواقع. كما أجرى  مما أتاح له إمكان�ة االستفادة من مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من الخ�ب
ي نحو  

ق األوسط وشمال إف��ق�ا وجنوب آس�ا    ٤٠المركز أ�شطة و�رامج بحث�ة تهدف إ� التنم�ة �ن ي آس�ا الوس� وال�ث
دولة �ن

ى.   وجنوب القوقاز وأف��ق�ا جنوب الصحراء ال��ب

ف المركز مؤخرا ب��ارة من صاحب السمو رئ�س الدولة الشيخ محمد بن زا�د آل نه�ان   ي إطار جوالته    -حفظه هللا- و��ث
�ن

ي مجال البحوث العلم�ة الزراع�ة 
ي مختلف إمارات الدولة ح�ث اثىن صاحب السمو ع� ابحاث المركز و�نجازاته �ن

الم�دان�ة �ن
 المحل�ة والدول�ة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


