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المجـــــلس الــــوزاري
(1)

  

 الوزيــــــــر 
إدارة العالقات البينية  (2)إدارة القطاعات

(3)  

 اإلدارة القانونية  المكتب التنفيذي 

  (4)مجـــــــلس الوكيـــــل

 الوكيـــــــــــــل 

الشئون المالية واإلدارية
(5)

  
  التنفيذي المكتب

العالقات العامة 
 واإلعالم 

إدارة ضبط األداء ونظم الجودة إدارة التدريب  إدارة التنسيق والعمليات 
(6)

  (8)المناطق الزراعية إدارة الواليات   (7)إدارة التقنية اإللكترونية   

 التخطـــــــــيـــــــط البـــحوث الزراعـــــــــية  اإلرشـــــــاد ونقل التــــــــقانة  اإلنتـــــــــــــــــــــــاج المكــــــــافـــــحــــــة العـــــــالقات الـــــــــــدولية 

 األمن الغذائـــــــــــي
 

 األســـــــــواق الزراعيــــــة

 دراسات الجــــــــــــــــدوى
 

 التخطيط والسياسات الزراعية 

 

 التحلــــــيل االقتصادي
 

 اإلحصاء والمعلومات الزراعية 

 بحوث الموارد المــــــــــائية 

 بحوث الثروة الحـــــــــيوانية 

 البحوث النبــــــــاتية 

 التصــــــنيع الزراعـــــــــي

 اإلعـــــــــــــالم والتوثـــــــــيق

 عمليات الــــــــــــــــــري

 المدخــــــــــالت الزراعيــــــــة 

 اإلرشاد الزراعـــــــــــي

ــةاآلالت الزراعيــــ
(12) الغذائــيالتصـنيع  

(13)
 

 إنتاج المـــــــــــــــــــياه 

اإلنتاج الحـــــــــــيوانـــــــي
(11)  

اإلنتـــــــاج الزراعـــــــي
(11)  

األراضـــــــــــــي الزراعية
(9)  

 المبيدات الزراعية 

ــراد مكافحة الجــــــــــــــ  

 مكافحة اآلفات الزراعية 

 المحاجر وصحة اللحوم 

 صحة الحيوان واألوبئة 

 الحجـــــــــــــر الزراعي 

 المنظمـــات غير الحكومية 

 المنظمات اإلقليمية والدولية 

 الشراكات اإلستراتيجية 

 االتفاقات والبروتوكوالت 

 االســـــــــــــــتثمار الزراعي 

 التعاون الزراعي الدولي 


