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المعلومات الشخصية
يحي بكور
اإلسم  :ر
الجنسية  :سورية
تاري خ الوالدة 1938 -2 – 20 :
مكان الوالدة  :بانياس – سوريا
الحالة العائلية :ر
ميوج وله ثالث أوالد

والخيات
المهارات
ر
•
•
•
•

صياغة السياسات العامة
التنمية االقتصادية واالجتماعية
خية إدارية اقليمية ودولية
ر
الكثي من المؤتمرات
محاض ومتحدث يف ر
العربية واالقليمبة

•
•
•
•

تنمية وتطوير المجتمعات
الحكوم
تطوير أداء العمل
ي
مهارات متقدمة يف ايجاد الحلول لمشاكل
العمل
التحليل يف العمل
مهارة باستخدام المنطق
ي

الخلفية العلمية
1973

اع
دكتوراة يف االقتصاد الزر ي
جامعة ميسن
ألمانيا
اع
دبلوم يف االقتصاد الزر ي
جامعة ميسن
ألمانيا
بكالوريوس يف الهندسة الزراعية
جامعة االسكندرية
االسكندرية – جمهورية مرص العربية

1968

1963

الخيات المهنية
ر
األمي العام
ر
اعيي العرب
اتحاد
المهندسي الزر ر
ر
دمشق – الجمهورية العربية السورية
المؤسس – المدير العام
العرن لدراسات واستشارات التنمية الزراعية ( أركادساك)
مركز االقليم
ري
دمشق – الجمهورية العربية السورية
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المدير العام
المنظمة العربية للتنمية الزراعية – جامعة الدول العربية
الخرطوم  -جمهورية السودان

2001 - 1992

االقليم
مدير المكتب
ي
المنظمة العربية للتنمية الزراعية
دمشق – الجمهورية العربية السورية

1992 - 1978

أستاذ مساعد
كلية الهندسة الزراعية
جامعة دمشق
دمشق – الجمهورية العربية السورية

1978 - 1973

اع
مدير مديرية التعاون الزر ي
اع
ر
وزارة الزراعة واالصالح الز ي
دمشق – الجمهورية العربية السورية

1973 - 1968

اع
رئيس قسم التعاون الزر ي
الالذقية – الجمهورية العربية السورية

1968 - 1966

االسهامات والمشاركات يف المنظمات الدولية

 -1المنظمات االقليمية والدولية

األكاديمية الدولية للعلوم والفنون
واشنطن – الواليات المتحدة األمريكية

عضو يف االكاديمية منذ عام 1997

مجموعة أصدقاء أوروبا
بروكسل – بلجيكا

عضو يف المجموعة منذ عام 2008

عضو يف مجلس األمناء
الدول لبحوث سياسات الغذاء
المعهد
ي
واشنطن – الواليات المتحدة األمريكية

1990 - 1982

الدول لإلنسان واألحياء
مقرر يف المكتب
ي
ر
منظمة األمم المتحدة لليبية والثقافة والعلوم  -اليونيسكو

1990 - 1982

خياء التعاون العرب
عضو لجنة ر
جامعة الدول العربية

1975 - 1969

 -2المنظمات المحلية
اعيي
نقيب
المهندسي الزر ر
ر
اعيي يف سوريا
نقابة
المهندسي الزر ر
ر

1993 - 1975

األعل
اع
ي
عضو يف المجلس الزر ي
الجمهورية العربية السورية

1993 – 1983
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1988 - 1981

مقرر اللجنة السورية لإلنسان واألحياء
المجلس األعل للعلوم
الجمهورية العربية السورية
 -3المنظمات العلمية
اع والعلوم االجتماعية
عضو الجمعية العربية لالقتصاد الزر ي
اع
عضو الجمعية العربية لالقتصاد الزر ي
عضو جمعية العلوم االقتصادية يف سوريا
اعيي يف سوريا
عضو نقابة
المهندسي الزر ر
ر

شهادات وأوسمة التقدير
النيلي – الدرجة الممتازة
وسام
ر
فخامة رئيس جمهورية السودان

2001

وسام ر
عل – الدرجة الممتازة
الشيف بن
ر
حسي بن ي
الحسي – ملك األردن
جاللة الملك عبد هللا بن
ر

1998

وسام الفاتح – الدرجة الممتازة
فخامة – رئيس الدولة الليبية

1990

متمي
شهادة شكر وتقدير النجاز ر
مجلس وزراء الزراعة العرب

2001

متمي
شهادات شكر وتقدير النجاز ر
العرن
وزراء الزراعة يف الوطن
ري

2002 – 1998

ر
الي
شهادة ودرع تقديري لالنجازات المتمزة ي
حققها يف ادارة المنظمة العربية للتنمية الزراعية
امي عام جامعة الدول العربية
معال ر
ي

رفياير 2018

مؤلفات وأبحاث ومنشورات مختلفة
 -1الكتب الصادرة:
اع ربي
كتابي
ر
ر
عام  1981و  1975يتم تدريسهما يف الجامعات السورية حول اقتصاد التعاون الزر ي
جامعيي يف ي
النظريات والتطبيق .
 -2دراسات وأبحاث علمية:
المحل:
أ -عل المستوى
ي
ر
أكي من  26دراسة وبحث يف مجاالت متعددة ومتنوعة منها:
 التنمية الزراعية وافاقها المستقبليةالغذان
 دراسات حول األمني
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-

اع يف سوريا واآلفاق المستقبلية
إعادة هيكلة القطاع الزر ي
دراسات حول أنظمة الري والمياه يف المنطقة العربية
دراسات حول أنظمة الرصف ر
واليبة
دراسات إدارة وتخطيط الموارد الطبيعية يف سوريا
اع
دراسات حول التنمية الريفية والتعاون الزر ي
اع لمختلف الموارد
دراسات حول التخطيط الزر ي
.

واإلقليم:
الدول
ب -عل المستوى
ي
ي
ر
أكي من  29دراسة وبحث يف عدد من المجاالت ومنها:
الغذان يف المنطقة العربية
 األمني
المان ودوره وآثاره عل التنمية االقتصادية واالجتماعية يف المنطقة العربية
 دراسات حول األمني
 دور القرارات السياسية يف زيادة وتطوير االنتاجية واالنتاج يف المنطقة العربيةر
العرن
اع
الشاكة العربية – األوروبية ر
ري
وتأثيها عل القطاع الزر ي
اع
 دور بناء قدرات المرأة العربية يف تطوير القطاع الزر يالغذان
 دور تنمية المجتمعات الريفية والحاجة إل االستثمار يف األمني
اع يف المنطقة العربية
 ربط مخرجات التعليمالجامع بتطوير مختلف جوانب القطاع الزر ي
ي
اللغات
اللغة العربية  :اللغة األم قراءة  /كتابة  /محادثة
االنكليية  :ممتاز قراءة  /جيد جدا كتابة  /جيد محادثة
اللغة
ر
اللغة األلمانية  :ممتاز قراءة  /كتابة  /محادثة
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