مهيد مصطفى ابكر شريف
مصمم صناعى
بيانات السكن :
السودان/الخرطوم
شرق النيل
البريد اإللكترونيmuhayad@gmail.com :
الهاتف الن ّقال+249915218991 :
عنوان الموقعhttp://staff.sustech.edu/index.php/muhayad_mustafa_---abakar_shareef :

البيانات الشخصية
تاريخ الميالد:

5ابريل1987

الجنس:

ذكر

الجنسية:

سودانى

مكان اإلقامة:

الخرطوم

الحالة اإلجتماعية:

متزوج

رخصة القيادة:

السودان

الخبرة الوظيفية (ستة سنين)

أماكن العمل السابقة:
 /1مصمم ومبرمج CNC

مصنع كردى ستار (بحري الصناعات)
مجال الشركة :هندسة
الدور الوظيفي :االتصميم واالشراف علي المصنع
تصميم المنتج ثم تحويل الرسم ببرنامج هندسى الى جى كود ثم تنفيذ التشغيل على مكن . cnc milling machine
المدة9011-9002 :م

 /9مصمم ومبرمج CNC
شركة سك النقود السودانية (الخرطوم الالماب)
مجال الشركة :قطع الغيار وتصنيع العملة المعدنية
الدور الوظيفي :االتصميم
التصميم والبرمجة واالشراف علي قسم .CNC
المدة 9019-9011 :م
 /3مصمم ومبرمج CNC
ورشة اليرموك الصناعية (السوق المحلي)
مجال الشركة :قطع الغيار والقوالب
الدور الوظيفي :االتصميم والبرمجة
التصميم والبرمجة .CNC
المدة 9013-9019 :م

 /4بارتايمر
مسبك الخرطوم المركزي (الرميلة)
مجال الشركة :قطع الغيار والقوالب لشركة السكر السودانية
الدور الوظيفي :االتصميم والبرمجة
التصميم والبرمجة .CNC
المدة 9013-9019 :م
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مساعد تدريس
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (المقرن)  -كلية الفنون الجميلة والتطبيقية
مجال المؤسسة :التعليم
الدور الوظيفي  :م.تدريس – تدريس برامج التصميم ثالثية االبعاد
المدة  9019 :حتي االن
التكاليف التي اوكلت الي:
 تدريس برنامج 3DMAX
 تدريس برنامج SOLIDWORKS
 مشرف صفحة الكلية علي االنترنت
 عضو لجنة تطوير لوحات المرور 9014
 عضو لجنة امتحانات 9014
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مصمم ومبرمج CNC
مصنع الخندقاوي للصناعات الكهربائية

(الخرطوم – الالماب)

مجال الشركة :الكهرباء
الدور الوظيفي :االتصميم
تصميم والتشغيل cnc milling machine and wire cut
المدة-3102 :حتي االن
/7

مصمم ومبرمج ومشغل CNC
ورشة ( 3MCNCبحري – الفيحاء)
مجال الشركة :قطع الغيار وتصنيع القوالب
الدور الوظيفي :االتصميموالبرمجة والتشغيل
التصميم والبرمجة علي .CNC
المدة  3100 :حتي االن

.

التعليم:
October 2009:

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (الخرطوم-المقرن)
كلية الفنون الجميلة والتطبيقية
بكالوريوس ,تصميم صناعى
الدرجة الممنوحة
االولى امتياز – first class

الدورات التدريبيه :
دورة تاهيل وتطوير االستاذ الجامعي -2يونيو 3103-
دورة التصميم والديكور في دولة تركيا جامعة شانكري  5ايلول 3103
دورة التصميم المجتمعي (جامعة اورترخت الهولندية بالتنسيق مع جامعة السودان )  32مارس 3105

المهارات :
المهارة

المستوى

عدد سنوات الخبرة

التصميم ببرامج CNC CAD-CAM

متمرس
ّ

أكثر من خمسة سنين

solid works -power mill
تشغيل ماكينة فريزا مبرمجة

متمرس
ّ

أكثر من خمسة سنين

تشغيل ماكينة القطع بالسلك مبرمجة

متمرس
ّ

أكثر من أربعه سنين

البرمجة ببرنامج power mill

متمرس

أكثر من خمسة سنين

solid works
3dmax

متمرس
متمرس

الرسم ببرنامج
الرسم ببرنامج

اخرى  :التصميم ببرامج  2dوبرامج مايكروسوفت

اللغــــات:
العربيــة  -االنجليزيــة  -التركيــة

ستة سنين
سبعة سنين

