
 

 

 

 

 

 

 

 انضيزه انذاريو
 

 

 

 

   يزرضَ يطز شجز انشزيفي  :  ـى ـــــــــاالصــ

     14/11/1790  : ربريخ انًيـالد 

 يززًج انحبنخ انزًجيخ :

   ارثعخ  ذد األًالد  :ــعـــ

 يضهى  :   انذيـــــــــــبنخ

      صيذالني  -  دكزٌراه  فبريبكٌنٌجي ً صًٌو:      صــانزـخـص

   عضٌ انييئخ انزذريضيىخ / كهيخ انصيذنخ/ جبيعخ ثغذاد :     و ــــــانٌظيف

      يذرس انذرجخ انعهًيخ :

              كهيخ انصيذنخ جبيعخ ثغذاد:     عنٌاٌ انعًم

 انعًم   :         ىبرف

      :    انيبرف اننقبل

 alshareifi_m@yahoo.com كززًني :انجزيذ إالن

 .ؤىالد انعهًيخ أًالً : انً 

 

 انتبرٌد تـــانكهٍ انجبيعت انسرجت انعهًٍت

 ثكبنٌريٌس

 
 1994 انصٍسنت بغساز

 2001 انصٍسنت بغساز انًبجضزيز

 هانذكزٌرا

 
 2007 انصٍسنت بغساز

    أخزٍ

 

 

 

 انصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثبنيبً : انزذرج انٌظيفي . 

 

 ثبنثبً : انزذريش انجبيعي . 

 انى -يٍ انفترة   انجبيعت )انًعهس / انكهٍت(  انجهت ث

  2007-1996 جبيعت بغساز كهٍت انصٍسنت 1

 2006-2005 جبيعت بغساز تُطٍب يحبضر –كهٍت انتًرٌض  2

 2008-2007 انبصرةجبيعت  تُطٍب يحبضر –كهٍت انصٍسنت 3

  2010-2008 جبيعت بغساز كهٍت انصٍسنت 4

  2009-2008 َقببت انصٍبزنت يحبضر – هصٍسنتبغساز نكهٍت  5

 2009 جبيعت بغساز يحبضر  -كهٍت طب االضُبٌ  6

7    

8    

 

 

 

 انى -انفترة يٍ  انجهت انىظٍفت ث

 2001-1996 كهٍت انصٍسنت/ جبيعت بغساز يعٍس  1

 2007-2001 انصٍسنت/ جبيعت بغساز كهٍت يسرش يطبعس 2

 2010-2007 كهٍت انصٍسنت/ جبيعت بغساز يسرش 3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 قزراد انذراصيخ انزَ قًذ ثزذريضيب.راثعبً : انً 

 خـــــانضن بدحـــــانً ىـــانقض د

 2001 -1996 يرتبر انفبريبكىنىجً انفبريب كىنىجً و انطًىو 1

 2001 -1996 يرتبر انطًىو انفبريب كىنىجً و انطًىو 2

  2010-2001 انًرحهت انثبنثت – 1جً ىانفبريبكىن انفبريب كىنىجً و انطًىو 3

 2010-2001 انرابعتانًرحهت  – 2جً ىانفبريبكىن ريب كىنىجً و انطًىوانفب 4

 2008-2007 انًرحهت انرابعت – 3جً ىانفبريبكىن انفبريب كىنىجً و انطًىو 5

 2010-2008 انًرحهت االونى –يصطهحبث طبٍت  انفبريب كىنىجً و انطًىو 6

 2009 زبهىو ضًىو –ضًىو بٍئً  انفبريب كىنىجً و انطًىو 7

8    

9   

 
 

 

 :انزي أشزف عهييب( انزصبئم  ،االطبريح  )خبيضبً:  

 د
 انضنــخ ىـــانقض خزصبنان األطزًحخ  أً  اصى

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 .  انزي شبرك فييبانعهًيخ ًاننذًاد انًؤرًزاد صبدصبً:  

 نٌع انًشبركخ  ىبيكبٌ أنعقبد خ ــانضن عنٌاٌ ان د

) ثحث / ثٌصزز 

 حضٌر(

يسٌُت  -يىتًر انصٍسنت انطرضرٌت   1

 بغساز –انطب و كهٍت انصٍسنت 

 

 يشبرك يسٌُت انطب 2010

 بحث زائرة انصحت – انبصرة 2010 انبصرة -يىتًر انصٍبزنت االول   2

 بحث كهٍت انصٍسنت –انبصرة  2010 انبصرة -يىتًر انصٍسنت انطرٌرٌت  3

 -ًر انصٍسنت انطرٌرٌت االول  يىت 4

 انصحت–كهٍت انصٍسنت  –انُجف 

 بحث انُجف 2010

صحت  –انًىؤتًر انطبً اانثبًَ  5

 انكرخ

 يشبرك َبزي انصٍس 2010

صحت  –انًؤتًر انطبً اانثبًَ  6

 انرصبفت

 يشبرك فُسق بببم 2009

كهٍت انصٍسنت / انًؤتًر انعهًً  7

 جبيعت بغساز 

عضى هٍئت  غسازب -فُسق بببم  2008

 تحضٍرٌت

 يشبرك زبً -االيبراث  2008 زوفبث زبً -يؤتًر انصٍبزنت  8

 

 . االخزٍ صبثعب : األنشطخ انعهًيخ  

 خبرج انكهيخ داخم انكهيخ

 انًطبهًت فً انحهقبث انسراضٍت فً كهٍت

 جبيعت بغساز – انصٍسنت

 عضى يجهص َقببت صٍبزنت انعراق

 اث انعهًٍت نهُقببتعضى انهٍئبة انتحضٍرٌت نهًىتًر

 اثة انتحضٍرٌت نهًىتًربعضى انهٍئ

 ت انصٍسنت جبيعت بغسازٍكه – تانعهًٍ

و ورظ انعًم انًؤتًراث انعهًٍت انًشبركت فً 

 فً زبً و عًبٌ و بٍروثيُهب  –ذبرج انعراق 

انًشبركت فً و رشت انعًم و انهجُت انعهًٍت و  

زارة انًهٍُت فً انبرنًبٌ انعراقً نتقٍٍى ازاء و

 انصحت انعراقٍت

  

 



 

 

 

 

 

 

 

أً رطٌيز ثبينب: انًشزًعبد انجحثيخ فَ يجبل انزخصص نخذيخ انجيئخ ًانًجزًع  

 . انزعهيى

 انضنخ اننشز يحم أصى انجحث د

1    

2    

3    

4    

 

 .انييئبد انعهًيخ انًحهيخ ًانذًنيخ عضٌيخ  :ربصعب 

    َقببت صٍبزنت انعراق –عضى اانهجُت انعهًٍت 

  

 ً شيبداد انزقذيز. انجٌائز كزت انشكز ، زاً: عبش 

انجبئزح أً شيبدح  كزبة انشكز أً د

 انزقذيز

 انضنخ انجيخ انًبنحخ

 2001فً   1432رقى  جبيعت بغساز شكر و تقسٌر  1

 بغساز جبيعت –كهٍت انصٍسنت شكر و تقسٌر 2

 بغساز

 2003فً   2691رقى 

 2004ً ف  10864رقى  جبيعت بغساز شكر و تقسٌر  3

 2009فً   1474رقى  جبيعت بغساز يُح قسو 4

 2009فً   2580رقى  جبيعت بغساز –كهٍت انصٍسنت شكر و تقسٌر  5

 2009فً   5184رقى  جبيعت بغساز –كهٍت انصٍسنت شكر و تقسٌر  6

    

 

 .بد ــثبني عشز :انهغ 

 ًعرب             

 اَكهٍسي             


