
 

 

 طارق الشريف 
 السيرة الذاتية 

 : البيانات الشخصية. 1
 :االسم

 : الجنسية
 : الحالة االجتماعية

 : األبناء
 :البريد اإللكتروني

 : املوقع اإللكتروني

 الشريف طارق د. 
 مصري
 متزوج 
 أربعة 

 

drtarekelsherif@the4z.com 
 

www.th4z.com 
 

 

 : مجاالت العمل والتخصص.  2
 

 ، الكتابة التدريس، التوجيه، التدريب، االستشارات، اإلدارة، التدقيق، البحوث
 

 : العلمية واملهنية تالهؤامل. 3
 بريطانيا       )بي إس آي(واملقاييس  معهد املعايير    -  9001:2015مدقق رئيسي معتمد لأليزو   2021

 

 أملانيا                   ميونيخ - جامعة ميونيخ التقنية  -  الدكتوراه يف العلوم الطبيعيةدرجة  1996-2000
 

 أملانيا       ميونيخ  - ليان  يسملودفيج ماكجامعة    -   الجزيئيةم األحياء  املاجستير يف علدرجة   1989-1993
 

 أملانيا  كايزرسلوترن                                           – جامعة كايزرسلوترن  -  إتقان اللغة األملانية  1989
 

 مصر                                           الجيزة -  جامعة القاهرة -  حياءاأل البكالوريوس يف علم  درجة 1982-1986
 

 : املهارات . 4
 :يةشخص ال هارات امل ( أ)

 

 القيادة، التنظيم، إدارة الوقت، العمل الجماعي، الحماس، املرونة 
 

 :مهارات الكمبيوتر   ( ب)
 : إجادة تامة

 
 
 

 : مستوى متوسط

 برامج مايكروسوفت أوفيس 
 رامج تصفح اإلنترنت ب

 بعض برامج امللتيميديا
 اإللكترونية تصميم املواقع  

 برامج قواعد البيانات 

mailto:drtarekelsherif@the4z.com
http://www.th4z.com/
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 :اللغات  ( ج)
 : إجادة تامة

 
 
 

 
 : مستوى متوسط

 :بتدئيناملمستوى 

 اللغة األم( )  العربية
 اإلنجليزية 

 األملانية 
 التركية 

 الفرنسية 
 

 :ستمرامل عليم والتطويرتال. 5
 :دورات التدريبيةال ( أ)
 بريطانيا   معهد املعايير واملقاييس البريطاني        -  9001:2015لأليزو  معتمد    مدقق رئيسي 2021
 تركيا                       أنقرة   – واإلتحاد األوروبي وزارة العمل التركية    -التكيف مع الحياة بتركيا  2018
 الواليات املتحدة األمريكية                                   جوناثان ريتشموند وشركاه -األمان الحيوي  2006

 رمص   القاهرة                                                        –فاكسيرا   – يف املعامل الجيدة  اتاملمارس 2005
 مصر                                                                               القاهرة –   فاكسيرا  –التفكير الجماعي   2005
 مصر                        القاهرة                               – جامعة حلوان  –  إعداد املرشدين السياحيين 2002

 أملانيا                           ميونيخ –  إنستريومنت  كونترون  شركة  – لسوائل ل  الكفاءة عالي ال  فصل 1996
 أملانيا            ميونيخ   - ليان  يسملودفيج ماكجامعة    –دورات عامة ومتخصصة يف علم األحياء   1990-1992
 أملانيا كايزرسلوترن                         جامعة   –از اختبار إجادة اللغة األملانية  دورة إعداد الجتي 1988-1889

 
 :عملال ورش   ( ب)
 مصر   القاهرة                                             – شركة أكشن جروب للتدريب  - املهارات القيادية  2005
 مصر                                     اإلسكندرية  –  مدينة مبارك لألبحاث العلمية - ة الهندسة الوراثي 2003

 
 : املؤتمرات العلمية  (ج )

 مصر  القاهرة                                     –  جامعة عين شمس  - مرض التوحد؛ الوباء الزاحف مؤتمر  2006
 مصر  القاهرة          – فندق مينا هاوس  -  الجينوم واملجتمع؛ مبادرة الجينوم األفريقيمؤتمر  2006
 مصر    القاهرة                           – هيلتون رمسيس  -  بيو بيراميدز  ؛تكنولوجيا الحيوية مؤتمر ال 2004

 ا فرنس أنجيه                       – لجمعية األوروبية لتربية النباتات ل املؤتمر الدولي التاسع عشر 1998
 فرنسا    جرينوبل  –التحليلية  األمراض الخلوية    علملجمعية األوروبية ل ل  املؤتمر الدولي الثالث  1994
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 : املهنية  خبراتال. 6
 : املناصب األكاديمية ( أ)
 السعودية         جامعة الباحة                                                       – كلية العلوم  – أستاذ مساعد  2011-2018

 السعودية       جامعة جازان                                                          – كلية الطب  – أستاذ مساعد  2009-2011

 
 :املناصب املهنية والتجارية   ( ب)
 ن البحري                               شركة فور زد للجودة  -  املؤسس والرئيس التنفيذي -2021
 مصر                                                                                                               القاهرة  –فاكسيرا  2002-2009

 القائم بأعمال رئيس قطاع تنمية املوارد البشرية           
 مدير إدارة التدريب            
 مستشار علمي بمصنع األمصال األحادية            
 وحدة الكواشف الجزيئية مدير             
 مستشار علمي بوحدة تحليل تتابع الدي إن أيه            

 مصر                                                                                                            القاهرة  –شركة سيرا    -  مستشار علمي 2004
 مصر                                                                                                القاهرة   – معمل تحاليل طبية    -  مشرف عام 2000-2002

 
 :قررات التي تم تدريسهاامل ( ج)
 السعودية       الباحة                                                                                جامعة  – كلية العلوم  2011-2018

  مبادئ علم الوراثة، علم الوراثة الجزيئية،  ة،والجزيئي   ة مبادئ األحياء الخلويتدريس مقررات 
لم األحياء العام،  األنسجة، عو علم املناعة، التقنيات الدقيقة وكيمياء األنسجة، علم الخاليا  

، املصطلحات اإلنجليزية للعلوم، مهارات االتصال، مهارات  ةالصحي  الثقافةوتشريح النبات،  
 .التفكير العلمي

 السعودية        جازان                                                                                   جامعة  – كلية الطب  2009-2011
 الطبية.  األحياءعلم تدريس مقرر 

 أملانيا           ميونيخ                                                                         – ميونيخ التقنية  جامعة  1996-2001
 قرر العملي لكيمياء مواد الفالفونويدات الحيوية. املتدريس  

 أملانيا             ميونيخ                                                       – مركز ماكس بالنك للكيمياء الحيوية  1992-1993
 املقرر العملي لتقنية التدفق الحيوي. تدريس  

 
 : دورات التدريبية التي تم تقديمهاال (د)
 مصر                القاهرة                               – الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات  2003-2009

التدريب ىلع مهارات العرض، إدارة  تكنولوجيا الغرف النظيفة، دستور األدوية   البريطاني، 
 الجودة الشاملة، املواد الحافظة يف اللقاحات، التكنولوجيا الحيوية.
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 :بحاث الطالبية التي تم اإلشراف عليهااأل (ه)
 السعودية   الباحة                                                         جامعة  –كلية العلوم  -  الكوليسترول 2016
 السعودية   الباحة                       جامعة –كلية العلوم   - تأثير الوجبات السريعة ىلع الصحة 2015
 السعودية  الباحة                  جامعة – كلية العلوم  - البرنامج السعودي لفحص ما قبل الزواج  2014

 

 : وعضوية الهيئات الدولية البحثية واملشاريع التكريم األكاديمي واملنح . 7
 : التكريم األكاديمي ( أ)
 السعودية                 ة  الباح  جامعة  -  التعليم  دمة خ يف  للمجهود االستثنائي شهادة تقدير   2018
 مصر  القاهرة                                             جامعة  – كلية العلوم  -  وسام الخريجين املتميزين  1986

 
 : املنح واملشاريع البحثية   ( ب)
 أملانيا                                       الباحث الرئيسي                  - منحة مؤسسة األبحاث األملانية  1996-2000

 .ميونيخ التقنيةتم تنفيذه بجامعة الذي   املشروع البحثي ألطروحة الدكتوراهتمويل  

 أملانيا                                        الباحث الرئيسي                  - منحة مؤسسة األبحاث األملانية  1994
 تم تنفيذه بجامعة جوتينجن.الذي   مشروع بحثي يف مجال اإلشارات الخلوية تمويل  

 أملانيا                                               الباحث الرئيسي                   -  ماكس بالنك  جمعية منحة   1992-1994
 خ.ني وميب بمركز ماكس بالنك تم تنفيذه الذي  اجستير املشروع البحثي ألطروحة املتمويل  

 أملانيا       ميونيخ                                                             –جامعة لودفيج ماكسيميليان منحة  1990-1993
 منحة دراسية مقدمة من الجمعية الطالبية بالجامعة. 

 
 : عضوية الهيئات الدولية   ( ج)
 بريطانيا      لندن                                                                     –  عضوية معهد الجودة املعتمد -2021

 بريطانيا         لندن                                              –  املعتمدين  لمدققينالسجل الدولي لعضوية   -2021

 أملانيا         ميونيخ                                        –ات  عضوية الجمعية األوروبية لبحوث تربية النبات 1997-2000

 

 :ةامخدمة العال. 8
 :جتمعيةالخدمة امل ( أ)
 أملانيا         ميونيخ                                        –الجامعية لجامعة لودفيج ماكسيميليان    ةنيد امل 1990-1993

 تدريس اللغة العربية للطلبة بصورة تطوعية 

 مصر               القاهرة                                                                          – قوات املسلحة املصرية ال 1986-1987
 أداء الخدمة العسكرية اإللزامية 
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 : الخدمة الجامعية   ( ب)
 السعودية        الباحة                                                                                جامعة  – كلية العلوم   2011-2018

 ختبارات. اال  لجنة عضوية لجنة االحتياجات املعملية ولجنة تطوير املناهج و

 السعودية       جازان                                                                                   جامعة  – كلية الطب  2009-2011
 ختبارات. اال  لجنة  عضوية

 
 :الخدمة العلمية التطوعية   ( ج)
 مصر         القاهرة                                       –  املؤتمر الدولي للتكنولوجيا الحيوية "بيو بيراميدز" 2004

 .عضوية لجنة تنظيم املؤتمر

 فرنسا         جرينوبل             –الثالث للجمعية األوروبية لعلم األمراض الخلوي التحليلي  املؤتمر   1994
 املساهمة بعرض نتائج بحث رسالة املاجستير. 

 

 : املنشورات. 9
 : العلمية املحكمةالدوريات  ( أ)
 .317-185 ص  : 6علم األمراض الخلوية التحليلية. املجلد   دورية 1994

 . 25، ص 7 دورية التدفق الخلوي ملحق 1994

 
 : منشورات باملؤتمرات     ( ب)
 . املؤتمر الدولي التاسع عشر لتربية النباتاتبملصق  1998

 
 :الكتب ( ج)
 لم ينشر بعد. –  األملانية اللغة  من  " شترى"العلم املترجمة كتاب  2021

 :املنشورات األخرى (د)
 21موقع عربي                                                ل هي نهاية العالم.. أم بداية جديدة مقال ه 2021
 21موقع عربي                                                مقال فرنسا تريد تحرير عبودية مسلميها.. )لله(  2021

 21موقع عربي                                                                     مقال عمارة األرض.. إلى أين وصلنا؟ 2021
 موقع ساسة بوست                                              حقبة ما بعد كورونا ... تأريخ جديد للبشرية  2021
 موقع ساسة بوست                               لنفترض أن نشأة كورونا ليست طبيعية ... وماذا بعد؟  2021

 موقع ساسة بوست                                                                          يرونه قريًبا ... ونراه بعيًدا  2021
 موقع ساسة بوست                                                                                         3الفساد العلمي  2021
 موقع ساسة بوست                                                                                        2الفساد العلمي  2021

http://www.cyto.purdue.edu/cdroms/cyto1/14/valet/acpcont.htm
http://www.cyto.purdue.edu/cdroms/cyto1/14/valet/acpcont.htm
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cyto.990180506
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cyto.990180506
https://www.tib.eu/en/search/id/BLCP:CN034324761/Polyphenolics-as-interfering-compounds-in-ornamental?cHash=e67b1d58925d30c6697f78cc65abe304
https://arabi21.com/story/1375986/هل-هي-نهاية-العالم-أم-بداية-جديدة
https://arabi21.com/story/1375986/هل-هي-نهاية-العالم-أم-بداية-جديدة
https://arabi21.com/story/1375986/هل-هي-نهاية-العالم-أم-بداية-جديدة
https://arabi21.com/story/1355716/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87
https://arabi21.com/story/1347919/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7#author_2766
https://www.sasapost.com/opinion/post-corona-era/
https://www.sasapost.com/opinion/corona-origination-is-not-natural-made-in-china/
file:///D:/Application%20Docs/CV/CV%20light.pdf
https://www.sasapost.com/opinion/corruption-of-science-3/
https://www.sasapost.com/opinion/corruption-of-science-3/
https://www.sasapost.com/opinion/corruption-of-science-3/
https://www.sasapost.com/opinion/corruption-of-science-2/
https://www.sasapost.com/opinion/corruption-of-science-2/
https://www.sasapost.com/opinion/corruption-of-science-2/
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 موقع ساسة بوست                                                                                        1الفساد العلمي  2021

 موقع ساسة بوست                                                               4نظريات املؤامرة يف زمن كورونا  2020
 موقع ساسة بوست                                                             3نظريات املؤامرة يف زمن كورونا  2020
 موقع ساسة بوست                                                             2نظريات املؤامرة يف زمن كورونا  2020

 موقع ساسة بوست                                                                1نظريات املؤامرة يف زمن كورونا  2020
 موقع الجامعة                                                                         كتوراه باللغة األملانيةرسالة الد 2000
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