
 
 :الشخصية  المعلومات

 االسم : أحمد موسى إبراهيم الشريوفي. -

 هــ .  12/5/1407تاريخ الميالد:  -

 . متزوجالحالة االجتماعية :  -

 الجنسية: سعودي. -

 0544721044رقم الهاتف :  -

 a.alsharyufi@gmail.comالبريد اإللكتروني :  -

 

 المؤهالت العلمية: 

ماجستير تقنية المختبرات طبية )علم امراض  -كلية العلوم الطبية التطبيقية -جامعة الملك عبدالعزيز -

 م.2021هـ / 1442(  5من  4.36بمعدل )   -تقدير جيدجدا  –الدم(  

   تقدير ممتاز –مختبرات طبية التقنية  س بكالوريو -كلية العلوم الطبية التطبيقية -جامعة الملك عبدالعزيز -

 م.2016هـ / 1437(  5من  4.66بمعدل )  -مع مرتبة الشرف الثانية 

 النتيجة  –اختبار القدرات العامة للجامعيين  –المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي  -

 م . 2016هـ /  1438 –(  100من  84) 

 تقدير جيد جدا   –دبلوم عالي مختبرات طبية   -الكلية الصحية بالمدينة المنورة -

 م. 2008هـ / 1429(  5من  3.89بمعدل )             

 

 :   العملية الخبرات

 هـ حتى تاريخه. 22/04/1442مستشفى الوالدة واألطفال من  -

 . هـ  22/04/1442هـ  الى  16/8/1431بنك الدم المركزي من  -

 هـ . 15/8/1431هـ إلى  28/12/1430المسيجيد من مركز صحي  -

 هـ .  27/12/1431هـ إلى  22/10/1430مستشفى بدر العام من  -

 هـ . 21/10/1430هـ إلى  1430/ 7/7مستشفى األنصار العام من  -

 

 : االمتيازالتدريب و  
 م7/08/2016خالل الفترة من  –تقدير ممتاز  –إتمام فترة التدريب المكثف )االمتياز(  -

 م . 07/02/2017إلى 

 هـ22/06/1428من خالل الفترة  –تقدير ممتاز  –إتمام فترة التدريب المكثف )االمتياز(  -

 هـ . 07/01/1429إلى             

 

 :المهارات
 .  IELTSالغة اإلنجليزية  في اختبار (  5 ) درجة  لغة إنجليزية: -

 . برامج ويندوز وميكروسوفت أوفيسالتعامل مع إجادة الحاسب:  -

 

 :الدورات
 م . 18/1/2017 –( CPR-BLSدورة اإلنعاش القلبي الرئوي و المحافظة على سبل الحياة ) -

 م.11/2/2013-9 –مؤتمر المدينة األول في المفاهيم الجديدة في اإلعاقة  -

 هـ .  27/12/1432-25 –دورة أساسيات علوم طب نقل الدم  -

 الجديد في األحياء الدقيقة واألمراض                                                         –السنوي الخامس لعلوم المختبرات في مكة المكرمة المؤتمر  -

 في مدينة الملك عبد هللا الطبية ومستشفى النور التخصصي  –ساعة( معتمدة  30مدة الدورة ) –المعدية             

 هـ .14-18/5/1430            

 دورة فن التعامل مع الجمهور في إدارة التدريب و اإلبتعاث في وزارة الصحة   -

 هـ.22-25/6/1428     

 برنامج التهيئة للحياة العملية لطالب الكليات والمعاهد الصحية في إدارة التدريب     -

 هـ. 12/6/1428و اإلبتعاث في وزارة الصحة       

 

 



 الشكر و التقدير: 
 م.2016-2015تفوق للحصول على تقدير ممتاز في الفصلين الدراسيين المتتالين للعام الجامعي  شهادة -

إلنجاح حمالت ن مدير عام الشئون الصحية بالمدينة المنورة في الجهود المبذولة شهادة شكر وتقدير م -

 هـ . 5/3/1435بتاريخ  –التبرع بالدم 

بتاريخ  –شهادة شكر وتقدير من مساعد مدير عام الشئون الصحية بالمدينة المنورة للطب العالجي  -

 هـ .  27/5/1434

جائزة الموظف المثالي في بنك الدم المركزي بالمدينة المنورة  شهادة شكر وتقدير بمناسبة الحصول عل  -

 هـ . 1433لعام 

شكر وتقدير من جمعية أطباء طيبة الخيرية وجمعية المدينة ألمراض الدم الوراثية ومجموعة )غير  -

 هـ . 20/11/1431-8)الخير في دمي( في الفترة  بالدم  التبرعحياتك( عن المشاركة في حملة 

 

 : المعرفون 
الدكتور/ محمد هشام فاخر , المدير الطبي للمختبر اإلقليمي وبنك الدم المركزي في المدينة المنورة , و استاذ 

 ( mafakher@hotmail.com(, بريد الكتروني ) (0502506101أمراض الدم والمناعة ,جوال 


