
 
 

 

 (2015سبتمرب9يوم املهندس الزراعي العربي)

 

 

 انجازات الهيئة العامة للزراعة تمليك المهندسين الزراعيين المتقاعدين قسائم زراعية . من-

 اإلنتاج.: تعزيز دور المهندس الزراعي عن طريق تمليكه وسائل -

 ة برصفائه في العالم الغربي.مكانه الطبيعي في التنمية أسو: آن األوان ليأخذ المهندس الزراعي العربي -

 

 

تزدان ساحات المهندس الزراعي العربي في اليوم التاسع من شهر سبتمبر من كل عام  وتزدهي,فهو يوم 

,وهو اليوم الذي شهد ميالد وتأسيس اتحاد المهندسين سطره التاريخ بأحرف من نور في سجل الزمن الخالد

ا اليوم الخلود باعتباره عيداً ومناسبة لالحتفاء بالمهندس ,حيث قدر لهذ1968الزراعيين العرب في العام 

مناسبة نقف عندها في كل عام إللقاء الضوء على مسيرة هذه المهنة المعطاءة ل منه الزراعي العربي.فلنجع

,ومواصلة الكفاح على مختلف األصعدة الزراعيورصد ماتحقق من انجازات واشراقات للمهندس 

 ت ظلت منسية على مر السنين.والمطالبة لنيل استحقاقا

 

 ةلالرتقاء بهذه المهنة أسو ولعل األوان قد آن ليأخذ المهندس الزراعي مكانه الطبيعي في عالمنا العربي 

واالزدهار في كل المجتمعات التي تنشد ,حيث تشكل هذه المهنة عصب التنمية برصفائه  في العالم الغربي

 النمو واالرتقاء .

يمثل أحد الكوادر المهنية الهامة التي ترتكز عليها أسباب نجاح كل السياسات فالمهندس الزراعي   

 الزراعية.وهو المعنى بتنفيذ كافة االستراتيجيات في خطط التنمية المستدامة.

يتحقق  ياالقتصادي, والذوفى الزمن الراهن حيث الزراعة هي المالذ اآلمن للوصول لالستقرار  

هنا كان البد من االتجاه  نالغذائي. وممن الغذاء الضروري أي  تحقيق األمن مرحلة الكفاية  إلىبالوصول 

.فبجهود  ءبالخير والنمالتعزيز دور المهندس الزراعي  سعياً لتفجير تلك الطاقات البشرية الهائلة لتعود 

ار األمني المهندس الزراعي العربي نستطيع تحقيق األمن الغذائي العربي الذي يقود حتماً لتحقيق االستقر

 العربي العام.

 

 

 

 أهمية االرتقاء  المهني لهذه العناصر المعطاءة قد أدركت  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية و

ا تم تحقيقه في أهم م  لالمجال. ولعفي سبيل تعزيز دور المهندس الزراعي بكل الوسائل المتاحة في هذا 

 زراعيين المتقاعدين قسائم اإلنتاج الزراعي. فليس أفضل من تمليك هذا الصدد  مشروع تمليك المهندسين ال



 

 

ال حتى نحرز أفضل النتائج عن طريق مساهمتهم الفعالة في مج لذوى االختصاص اإلنتاجوسائل 

تشجيع االتجاه لدراسة تخصص الزراعة واالتجاه إلى يجب التنويه ل  الزراعي. كمااالستثمار في النشاط 

في التعليم العالي حتى تصبح الزراعة تخصصاً رائداً ومرغوباً ,فهي مهنة يرجى  استحداث هذا التخصص

منها الكثير في تحقيق النهضة التنموية المنشودة الملبية للطموح.فلنعمل جميعنا من أجل الوصول إلى تحقيق 

 للتنمية في مجتمعه.ولنتوجه بالتحية للمهندس الزراعي العربي في يوم عيده, فله التحية قائداً  تلك األهداف

تحقيق  فيوله التقدير لمشاركاته في مواجهة تحديات الطبيعة التي تهدد موارد اإلنتاج كافة ,ومساهمته 

 .تحت ظل تحديات األزمة االقتصادية الغذائياألمن 

 

 

 هللا. نللمهندس الزراعي العربي مزيداً من التقدم والعال,ومزيداً من االنجاز بعوونتمنى  

 

 

 

 

 

 يات ادارة االرشاد الزراعيمع تح

 م/غانم السند /مدير ادارة االرشاد الزراعي      

 

 

 

 

 
 

 

 


