
                     اهلل الرحمن الرحيمبسم 

  )) وأن ليس لإلنسان إال ما سعى ((                                                    

 السيرة الذاتية

 شريف شكران        االســم :                 

  جزائري        :  الجنسية

 م9191  :   تاريخ الميالد

  الجزائر   :  مكان الميالد

 متزوج الحالة االجتماعية : 

  اإلمارات العربية المتحدة –عجمان    :  العنوان

 المؤهالت العلمية : 

            9191متخرج من تشيكوسلوفاكيا سنة  آالت طبية صيانة مهندس  

 الماء   باستعمال  باحث علمي في مجال إلصالح األسري و تحسين السلوك
  1099 -1002 التكنولوجياالنبات و و 

  مدرب محترف متخرج على يد عميد المدربين  م. سمير حبيب بنتن 

 الوظائف التي شغلتها : 

         1002  -9192   طب األسنان ) بالجزائر ( تالآتصنيع مؤسس شركة صيانة و  

        1099 -1002عجمان  –تنمية المواهب بمؤسسة الحكمة الخاصة و علمي  مسؤل البحث   

       المشاركات العملية:  

         م9191الحصول على الميدالية الذهبية في معرض االختراعات في الجزائر عام  

         1000 - 9199  األسنانصناعة أجهزة طب  

        باإلمارات 1009 اختراع جهاز تقوية المناعة النفسية بالماء 

         ( اختراع جهازFOR A BETTER LIFE  ) عند األطفاللتحسين السلوك 

          الحمض النووي عن طريق الماء والنبات و  اإلصالح االجتماعيتطوير نظرية اكتشاف و 

        عبر اإلماراتمجال هذا الفي  تدريبية  دورة  910م أكثر من يتقد 
 عضو في جمعية اإلمارات لرعاية الموهوبين منذ نشأتها 

  بسم هللا الرحمن الرحيم   



 

 

 

 الهدف العام 

 هذه المحاضرة إال من خالل في العالم لم تعرض يهدف هذا البرنامج إلى تقديم حلول جديدة و مبتكرة 
 ، أو بين أفراد األسرة أو أفراد المجتمع  التي تقع بين الزوجين كثير من المشاكل ل وتعتبر حال

  من الناس  % 10مجهولة عند  مؤثرات   و تعريف

   الحمض النوويات وبالنالماء ومعرفة كيفية حل هذه المشاكل عن طريق   -

 اببغرس السلوك الحسنة وتنمية المواهب عند الشعد في صناعة القيم عند المواطن وتقديم آليات جديدة تسا   -

 األهداف التفصيلية 

  :البرنامج يتوقع أن يكون المشاركون قادرين على   في نهاية

 األفات االجتماعية  التي تؤدي إلى أهم األسباب التعرف على مصدر  9     

 العمل على تفاديها عند األساس  1     

 تغيير رؤية الزوجة لما يجري في حياتها من أحداث  2     

 تحسين تربيتهم ولم شمل األسرة على التأثير على سلوك األبناء و العمل 2     

 تقوية العالقة الزوجية إلى األفضل كل يوم   9     

   مدة البرنامج 

  دورة خالل يومين ( عات اس ستة)  

 المستهدفون 

 الرجال  -السيدات          -

 كل من له دور في تحسين وتنمية المجتمع         -

 اليوم األول  -

 تعريف الدور الوظيفي لكل فرد في  المجتمع : المحور األول  

 للماء   الماهية العلميةتعريف   -
  وعلى األخرين عن طريقهاإلنسان على الماء   تأثير سلوك  -     

 في إحداث أو حل المشاكل األسرية و اإلجتماعي و التعليمية واألخالقية  دور الماء  -     

 
 

  اليوم الثاني

  :كيف نصنع جيل متكامل األخالق بالتعرف على  (المحور الثاني 

 التواصل مع  األخراستعمالها في ذاكرة النبات على سلوك اإلنسان و محتوىتأثير         -   
 وجعلها معدنا صالحا لصناعة األجيال القادمة التربة على ذاكرة تأثير ال         -   

 تأثير الكالم على سلوك األوالد قبل وجودهم         -   

 صناعة هويته وضع أسس لشخصية الجنين و       -   

  صناعة أجيال صالحةو األطفالسلوك  في التأثير علىالرضاعة  توظيف       -   

    بطرق علمية كيفية التصدي له و عن طريق الماء اإلنسانكشف آلية الشيطان في التأثير على       -   

        بالتكنولوجيا وعملية و              

        االجتماعيةو التربوية شتى أنواع المشاكل النفسية ولحل أسرار أخرى و      -      

 

 الحل الشامل في صناعة مجتمع متكامل

 (  DNAوالحمض النووي )  باتعن طريق الماء والنتعزيز العلقات اإلجتماعية بنظرية

 



 
 
 


