
 

االسيیرةة االذااتيیة  
 
 

 
االمؤهھھھالتت االعلميیة  

 
1981 -  1986 بكالورريیوسس االهھندسة االمعمارريیة جامعة حلواانن  تقديیر جيید جدااً, اامتيیازز مشرووعع   

1987 -  1988 تمهھيیديي ماجستيیر هھھھندسة معمارريیة جامعة عيین شمس    

1993 -  1991 ماجستيیر فى االهھندسة االمعمارريیة جامعة عيین شمس  تخصص تارريیخ وو نظريیاتت  

اررةة. عنواانن االبحث " ااإلنشاء وو االتعبيیر االمعمارريي فى االعماررةة ااإلسالميیة "االعم  

1993 - لدااخلي وو ددكتوررااهه فى االهھندسة االمعمارريیة جامعة شتوتجاررتت, معهھد تشكيیل االفرااغغ اا  1999 

-االتصميیم جيید جدااً. عنواانن االبحث " تطويیر االعناصر االمعمارريیة  أألمانيیا تقديیر 

"االترااثيیة بأسلوبب تكنولوجي مناسب  

االوظظيیفة االحاليیة  
 

-عماررةة وو االتخطيیطبقسم االعماررةة كليیة اال أأستاذذ مساعد حتى ااآلنن 2005 دماممجامعة اال   
   

- االتصميیم االمعمارريي مجالل االتخصص   بناءوو تكنولوجيیا االعماررةة االنظريیاتت  
 

االخبرةة االعمليیة  
 

 1987 - -تنفيیذعلى اال ففإإشراامهھندسس  1988  ونن االعرببشركة االمقاوولب قسم ااالستشاررااتت االهھندسيیة   

1988- معيید وو مدررسس مساعد بقسم االعماررةة كليیة االهھندسة جامعة االمنوفيیة 1992   

1987 -  1992 فى االعديید من االمكاتب االمعمارريیة بالقاهھھھرةة مصمم   

1993 -  1996 –مصمم فى االعديید من االمكاتب االمعمارريیة بمديینة شتوتجاررتت   أألمانيیا   

GUS Architektenوو مكتب  Architektur & Ambienteمكتب    

  حاززمم محمد نورر عفيیفي    ااالسم
اززمم محمــد نـــورر عفيیـــــفيــــــح  ااألســـــــــــم  
   2/11/1964  تارريیخ االميیالدد
محل االميیالدد -االدقي              االجيیزةة   
عنواانن ااإلقامة -شش االمعالي ررووكسي 4   -مصر االجديیدةة   االقاهھھھرةة   

- متزووجج االحالة ااالجتماعيیة اابن اابنة وو      
االبريید ااإللكترووني  Hazemmafify@gmail.com   

 



 

1997 -  1999 –باحث وو محاضر فى معهھد تشكيیل االفرااغغ االدااخلي وو االتصميیم   جامعة  

-شتوتجاررتت  أألمانيیا   

2000 -  2004 تصميیم وو ااألشراافف على االتنفيیذ لعددد من االمشرووعاتت االمعمارريیة من خاللل االمكتب  

االهھندسي االخاصص وو بالتعاوونن مع االمركز االهھندسي لالستشاررااتت جامعة االمنوفيیة  

ندووةة االتنميیة االعمراانيیة فى ب االتحكيیم االخاصة ةنلجشترااكك كعضو فى ااال 2002

–. االمقامة فى االريیاضض  االمناططق االصحرااوويیة وو مشكالتت االبناء فيیهھا  االمملكة 

-2االعربيیة االسعودديیة فى االفترةة من  مم. تحت ررعايیة جامعة 2002نوفمبر  4

االدوولل االعربيیة وو ووززااررةة ااألشغالل االعامة وو ااإلسكانن بالسعودديیة.  

2001 - االمعهھد االعالي  االعديید من االجامعاتت وو االمعاهھھھد االخاصة٬، منتدبب للتدرريیس فى 2004 

.بالمعادديي ٬، ااألكادديیميیة االحديیثةأأكادديیميیة ططيیبة للعلومم بالمعادديي ٬،للتكنولوجيیا  

2004 "االمسكن  )2ندووةة ااإلسكانن (ب االتحكيیم االخاصة ةنلجااالشترااكك كعضو فى  

–االمقامة فى االريیاضض االميیسر"   – 28لعربيیة االسعودديیة فى االفترةة االمملكة اا   

مم تحت ررعايیة االهھيیئة االعليیا لتطويیر مديینة االريیاضض.2004 ماررسس 31  

االمهھاررااتت  
 

Microsoft Office; Words – Excel – Power Pointمهھاررااتت االكمبيیوتر:   
        AutoCAD –  3D MAX -   Adobe Photoshop 
   

       االمهھاررااتت االلغويیة:
جيید جداا زيیةااللغة ااإلنجليی      
االلغة ااأللمانيیة     جيید جداا    

 
ااألبحاثث االعلميیة  

 
ئيیة وو ااألكتفاء االذااتي من االطاقةااألعتباررتت االتصميیميیة للمسكن االريیفي من منظورر االهھندسة االبيی •  

-22لتنميیة االريیف االمصريي  االمؤتمر االدوولي االثالث      2001 رسبتمب 24
 

• ددررااسة فى بناء االعمليیة االتصميیميیة   
-االهھندسيیةاالدوورريیة       –جامعة االمنوفيیة     2001أأكتوبر  4عددد  24جزء  

 
• .االمسكن ذذوو االفناء االدااخلي االمفتوحح كنمط بنائي فى االتجمعاتت االسكنيیة االصحرااوويیة   

-2 ندووةة االتنميیة االعمراانيیة فى االمناططق االصحرااوويیة وو مشكالتت االبناء فيیهھا  2002نوفمبر  4
– االريیاضض االمملكة االعربيیة االسعودديیة   

 
• .بيیب االوررقيیة كأحد نظم ااإلنشاء االخفيیفة وو ددووررهھھھا إليیجادد مأووىى فى حاالتت االطوااررئئعماررةة ااألنا   

-14االمؤتمر االدوولي االراابع للهھندسة االمعمارريیة لكليیة االفنيیة االعسكريیة       االقاهھھھرةة 2002مايیو  16   



 

 
• مدخل متطورر الستخداامم أأسلوبب االحواائط االحاملة فى مجالل ااإلسكانن.   

20يئة و العمران جامعة أسيوط المؤتمر الدولي الخامس للب       2003أبريلل  22-
 

• االعقودد االمتشابكة فى االعماررةة ااإلسالميیة وو تأثيیرهھھھا على تشكيیل االفرااغغ االدااخلي.   
-7االهھندسة االمعمارريیة جامعة ااألززهھھھر  فياالسابع  المؤتمر الدولي         2003اابريیل  10

 
ذذوو االقيیمة كمدخل للحفاظظ عليیهھ ىإإعاددةة ااستخداامم االمبن •  

- االعلمي ااألووللاالمؤتمر  -24جامعة االقاهھھھرةة    2004فبراايیر  26  
 

كعامل أأساسي فى تصميیم االمسكن االعربي االمروونة •  
– 28 )2( ااإلسكاننندووةة  – االريیاضض 2004 ماررسس 31  االمملكة االعربيیة االسعودديیة   

 

االكتب وو االمنشوررااتت  

ااأللمانيیة باللغة    Ver-Baute Geschichteتم نشر كتابب   
(trans.:  Re-building History)  

Ibidem-verlag – Stuttgart 1999  
ISBN: 3-932602-44-7  

 

 


