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 السيرة الذاتية المختصرة للبرفسور عادل شريف

                 

تحلية المياه وابتكاراتها ومؤسس ومدير مركز  استاذ البروفسور عادل شريف

حائز  .في المملكة المتحدة وتطبيقاتها في جامعة سريبحوث االغشيه 

 1122جائزة الملكة البريطانية للمياه لعام  منها عالميةوائزعلى عدة ج

الجمعيه الملكيه البريطانية الفضل االبتكارات في مجال  جائزة و

األكاديمية  االوربيه على جائزة العلومالعلوم والتكنولوجيا كذالك حائز 

وسام منح  لطاقه كذالكوالتي تمنح للمتميزين في مجال البيئه وا 8002

من قبل المجلس العالمي للطاقة  1122الرائد للطاقة المتجددة لعام 

في بحوث المياه والطاقة المتجددة هو المؤسس لمركز . المتجددة

 الطاقه المتجددهو كة مودرن وتر لتحلية المياهرشلمؤسس  بروفسور عادل شريف. عة سريجام

. يةالمال على بورصة لندن والمتداولة اسهمها والمسجلة  

في اوربا  ماء وباحثين عرب مقيمينلفضل عشرة عأختياره من ضمن ذلك إ ىضافه الباال

 كان  ن من ضمن نفس المجموعهإجازات بارزه في مجال عملهم علما نإوامريكا والذين حققوا 

م وكذالك السير  9111يمياء عام للكحمد زويل الحائز على جائزة نوبل أالبروفسور الشهير 

  شريفالبروفسور  منحكما   .العالم يعقوب والذي يعتبر من اشهر جراحي القلب في يجدم

التكنولوجيا كما انه منح م وفي المملكة المتحده لتميزه في الهندسه والعلو جازة اخبار المسلمين

 الصداقه العراقيه البريطانيه ات عراقية وعربية وعالمية كجمعيةمن قبل منظم وائز تقديريةج

ومؤسسة  وجمعية المهندسين العراقيين وجمعية االكادميين العراقيين في المملكة المتحده

ن ع وجامعات عربية وعالمية واسالمية ومؤسسة الكويت لتطوير العلوم والتكنولوجياقطر

.انجازاته العلميه والتكنولوجيه  

لكيمياويه من جامعة عادل شريف على شهادة البكلوريوس في الهندسه ا ورحصل البروفس

على  9118و 9121حصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه عامي لم تبعها ث 9121  بغداد

.بريطانيا فيسوانزي  التوالي من جامعة  

 12اختراع واشرف على  12بحثا منشورا وساهم في  271باالضافة الى انه يملك اكثر من 

مشروعا لطلبة الماجستير. 21مشروعا لطلبة الدكتوراه و   
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 عنوان العمل:

قسم الهندسة الكيمياويه والعمليات/ فيزياءكلية الهندسه وعلوم ال  

(Faculty of Engineering and Physical Sciences) 

غلفرد/ المملكة المتحده/   (Surrey University)جامعة سري (Guildford) 

:    الرمز البريدي GU2  7XH 

:البريد االلكتروني  a.sharif@surrey.ac.uk 

تالهاتف النقا +44(0)7765182217 

 

 الخبرات العملية:

-- من عام 8002 ولحد االن – بروفسور تحلية المياه والعمليات المبتكره في جامعة سري في 

 المملكة المتحده

 (Aqua Technology)تكنولوجي - من عام 8001 ولحد االن  - المدير التأسيسي لشركة اكوا

/سري المحدوده (Guildford) المملكه المتحده/ غلفرد   

- من عام 8001 ولحد االن – مؤسس ومدير لجنة التكنولوجيا في شركة مودرن  

(Modern Water plc)وتر المملكة المتحده/   

 Aqua)- من عام 8002 ولحد االن – مؤسس ومدير شركة اكوا اوزموتك المحدوده

Osmotics Ltd) المملكه المتحده/    

- من عام  8002ولحد االن – مدير مركز بحوث االغشيه وتطبيقاتها في جامعة سري/ المملكة 

 المتحده

من عام 8009 لغاية عام  8001 بروفسورمشارك في جامعة سري قسم الهندسه الكيمياوية 

المملكة المتحده/  
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- من عام 9112 لغاية عام 8009محاضر في قسم الهندسه الكيمياوية جامعة سري/ المملكة 

 المتحدة

 لغاية حزيران 9112- باحث اول جامعة ويلز سوانسي /المملكة المتحدة - من حزيران  9118

من نيسان 9119لغاية ---- 9119 استشاري في شركة روكفيلد للبرمجيات المحدوده/ سوانسي 

المملكة المتحده/   

 - من عام 9121 لغاية عام 9122-  مهندس عمليات في مصنع التعليب في كربالء العراق.

 

 المؤهالت والشهادات:

المملكة المتحدة/ الحصول على شهادة الدكتوراة من جامعة ويلز سوانسي : 9119 -  

الحصول على شهادة الماجستير في الهنسه الكيمياوية المتقدمه من جامعة   9121 -

المملكه المتحده/ويلزسوانسي  

العراق/ الحصول على شهادة البكلوريوس في الهندسه الكيمياوية من جامعة بغداد  9121 -  

 

 الجوائز والتشريفات :

.0998ئزة الملكة البريطانية للمياه جا -9  

والتي تمنح من قبل الجمعية الملكية البريطانية  8002عام الفوز بجائزة براين ميرسر  -8

 الفضل االختراعات في الهندسة والتكنولوجيا.

8092. الرائد للطاقة المتجددة لعام 2  

في اوربا في مجالي البيئة والطاقة. 8002جائزة العلوم العملية  -2  

والتي تمنح للمتميزين في الهندسة والعلوم والتكنولوجيا. 8002جائزة فازيوللرهمان لعام  -2  

والتي تمنح البرز منجز في العلوم 8002البريطانية عام -جائزة رابطة العالقات العراقية -2

 والتكنولوجيا.
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الجائزة الذكية )عبارة عن منحه للبحث والتكنولوجيا( تمنح من قبل قسم التجارة والصناعة  -2

.8002متحدة عام في المملكة ال  

الحصول على عضوية مؤسسة قطر لمنتدى العلماء العرب المغتربين. -2  

االختيار ضمن افضل عشرة علماء عرب يقيمون في اوربا وامريكا. -1  

تحرير مجلة عالم المياه العربي والتي تصدر من دار شاتيال في الفوز بشرف استشاري  -90

 لبنان.

لخارجفي اين . عضو شبكة العلماء العراقي99  


