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  Personal Data  البيانات الشخصية

  محمد عمر عبد هللا العكبري  االسم::
  يمني  الجنسية:

  م١٨/١/١٩٨٦  تاريخ الميالد :
  ةجد  المدينة:
  ٠٥٣١٦٩٨٥٤٥  جوال : 

  
  akbari@alhartany.com  :البريد اإللكتروني 

Mohamed Omar Al-Akbari  Name:   
Yemeni  Nationality:   

18/1/1986  Date of Birth:  
Jeddah  City:  

0531698545  
  Mobile  : 

akbari@alhartany.com  E-Mail : 

  Academic Qualifications  المؤهالت األكاديمية

  سنة التخرج  التخصص  المؤهالت
  هـ ١٤٢٩ – ١٤٣٠  علوم بيئية  بكالوريوس

Graduation date  Major  Qualifications  
2009 -2008  Environmental Science  bachelor  

  الشهادةتاريخ   االسم  مكان التدريب
  هـ١٤٢٩  والتكييفصيانة أجهزة التبريد   الصناعيالمعهد التقني 
والتوقعات ومركز أدارة التحاليل 

  األرصاد
  هـ١٤٢٨  والبحريمبادئ أعمال الرصد الجوي 

مصنع الرواد 
  …  مسئول التغليف  الجديد للبالستيك

  ...  عدة أقسام  بن الدنشركة 
SGS   ١٤٠٠١:٢٠٠٤ايزو  

  هـ١٤٣٣  نظم اإلدارة البيئية

Date  Name  Training Place  

2008  
Maintenance of refrigeration and conditioning  

Industrial Technical Institute  

2007  
The principles of monitoring air and sea 

Management analysis and forecasts and  Meteorology  
...  Responsible packaging  

Pioneer's new Factory for plastic 
….  Several sections Bin Laden Company  

2012  
ISO 14001:2004 Awareness Training 

SGS  

  Experiences & Other Courses  خبرات ودورات أخرى
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Date  Name  Training Place  

2011-2013 
Corporate system & certifications Department 

 National Prawn Company  

2012  5S  National Prawn Company 
  

2012  Biosecurity National Prawn Company 
  

2012 Water Analysis Central Lab of the National Prawn Company 
2013 Measurements of the quality of water and air  

Environmental Lab 

2013-2016 Environmental consulting 
Dr.Eisa AlHartani Office for Environmental consulting & Quality System 

  تاريخ الشهادة  االسم  مكان التدريب
 

  الوطنيةشركة الروبيان 
 

 الجودةإدارة األنظمة وشهادات 
  

هـ١٤٣٤-١٤٣٣  

شركة الروبيان 
  هـ١٤٣٣ 5S  الوطنية

 شركة الروبيان
  هـ١٤٣٣  األمن الحيوي  الوطنية

المختبر المركزي 
 لشركة الروبيان

  الوطنية
  هـ١٤٣٣  تحليل المياه

قياسات جودة المياه والهواء   المختبر البيئي
  ١٤٣٤  والتربة

مكتب الدكتور 
عيسى الحرتاني 

لالستشارات البيئية 
واستشارات نظم 

  الجودة
هـ١٤٣٧-١٤٣٤  البيئيةاالستشارات   
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  Activities  األنشطة

  التاريخ  االسم
  هـ١٤٢٨  نائب رئيس جمعية العلوم البيئية في الجامعة
  الجامعي الرابعمشاركة في مواقع مختلفة ألسبوع الطالب 

  هـ١٤٢٦

  ...  مشاركة في األنشطة المختلفة في الجامعة
حد البحث تخرج عن دور الحفازات الصلبة في    ...  من تلوث الهواء (حفازات السيارات)

  الليثمشاركة في حملة تنظيف شواطئ محافظة 
  هـ١٤٣٤

المانجروف على الساحل الغربي من ينبع المشاركة في مشروع مسح وحصر أشجار 
  وحتى جنوب جازان 

١٤٣٤-   هـ١٤٣٥
المشاركة في مشروع مسح وحصر أشجار 

  المانجروف على الساحل الشرقي
١٤٣٦-
١٤٣٧  

Date Name 
2007 Vice-President of the Environmental Sciences Society 
2005 Par cipate in various loca ons during the 4th Students’ Week Exhibition & Festival 

... Participate in various activities in the University 

... Graduation research on the role of solid catalysts to reduce air pollution (catalyst cars) 
2013 Participate in the campaign of cleaning the shores of the province of Lith 
2013 Participate in the campaign of cleaning the shores of the province of Lith 
2013-2015 

Participation in the project survey and inventory of mangroves on the east coast of KSA 
2015-2016 

Participation in the project survey and inventory of mangroves on the west coast of KSA 


