
 
 إماراتیة في منصب نائب المدیر العام یةاجتماع بباحثةإكبا یرحب 

 
 

في  الدكتورة طریفة الزعابي الباحثة االجتماعیة اإلماراتیة ُعینت – 2019سبتمبر/أیلول  4دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
 ). إكبامنصب نائب مدیر عام المركز الدولي للزراعة الملحیة (

 
، خبرة جاءت بھا لتثري مؤسسات التعلیم العالي لدىالتنفیذي والقیادي   في المیدانعاماً  20 خبرةوتتمتع الدكتورة الزعابي ب

  .2019أغسطس  25المنصب المذكور مع انضمامھا رسمیاً إلى المركز بتاریخ 
 

، حیث عملت على تطویر الخدمات الطالبیة للطالبات بدبي العلیاكلیات التقنیة المنصب مدیرة وكانت سابقاً قد شغلت 
 واألكادیمیة ورسم االستراتیجیات المطلوبة لتحفیز جیل الشباب من خالل االبتكار والبحوث والتدریب. 

بجائزة صاحب السمو أیضاً فازت ناھیك عن أنھا ، التعلیممیدان ب المرتبطةألعمال ل بحماسھا عابيالز تُعرف الدكتورة كما
على مستوى  تكریماً لھا على إنجازاتھا 2015الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشاریع الصغیرة والمتوسطة كسیدة أعمال لعام 

   في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.  التدریب واإلشراف ضمن المشاریع الناشئة

یسرنا الترحیب بالدكتورة طریفة أسمھان الوافي، مدیر عام إكبا: " ةقالت الدكتور،  عابيالزوفي تعلیق لھا على تعیین الدكتورة 
 ھائلةستقدم إسھامات  عابيالزفي منصب نائب المدیر العام. وفي ضوء ثراء خبراتھا السابقة، كلي ثقة بأن الدكتورة  عابيالز

رة المیاه في البیئات الھامشیة بھدف القضاء على  زراعیة وأخرى متعلقة بند حلوالً  ، كما ستعطيفي المھمة المنوطة بالمركز
 ." في أرجاء المعمورةالجوع والفقر 

 منومنحدر متنوع  احترافي بفریق ةغنی منظمة دولیة یسعدني االنضمام إلى" :في كلمة لھا عابيالزمن جھتھا، قالت الدكتور 
سأعمل جنسیة مختلفة. ال شك أن ھذا الدور یفتح باب الفرصة أمامي لخدمة أولئك الذین یعیشون في البیئات الھامشیة.  25نحو 

من أشد القضایا إلحاحاً على مستوى العالم من قبیل  العلماء واإلداریین على إیجاد حلول لبعٍض مع یداً بید مع فریق إكبا، السیما 
 عدام األمن الغذائي والملوحة."  تغیر المناخ وندرة المیاه وان

جازة بة مُ مدرّ  وھيتخرجت الدكتورة الزعابي في برنامج قیادات حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة (القیادات التنفیذیة)، 
 .في الساحة الدولیة وتوفیر التدریب للحكومات المحلیة واألجنبیة ھامن قبل برنامج قیادات حكومة دولة اإلمارات لتمثیل

الدكتوراة في التعلیم (اختصاص اإلدارة والقیادة التعلیمیة) من الجامعة البریطانیة في دبي والماجستیر في إدارة درجة تحمل 
األعمال التنفیذیة بمرتبة الشرف من جامعة الشارقة والبكالوریوس باختصاص العلوم التطبیقیة في إدارة األعمال من كلیات 

 التقنیة العلیا.

الدكتورة الزعابي مثلت دولة اإلمارات العربیة المتحدة في كثیر من المؤتمرات المحلیة والدولیة، كما شاركت ویجدر بالذكر أن 
 في كتابة العدید من الدراسات واألوراق األكادیمیة المتمحورة حول التعلیم.

 
### 

 
 نبي راذر، إكباالسید شوكت  یرجى التواصل معساؤالتكم حول البیان الصحفي، لت

 ، rather@biosaline.org.aes.عبر البرید االلكتروني: 
  8653 137 55 971+أو باالتصال ھاتفیاً على الرقم: 

 

 إكبا نبذة عن

  1,7المناطق الھامشیة التي یعیش فیھا زھاء إكبا مركز فرید في العالم مختص في البحوث الزراعیة التطبیقیة ویركز على 
ملیار شخص. ویقوم المركز بتحدید واختبار وإدخال محاصیل وتكنولوجیات ذكیة مناخیاً وتتسم بكفاءة استخدام الموارد تالئم  

األمن بالدرجة الفضلى شتى المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة المیاه والجفاف. ومن خالل عملھ یساعد إكبا على تحسین 
 الغذائي ومصادر المعیشة لبعض من أشد المجتمعات الریفیة فقراً حول العالم.   
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