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 السيرة الذاتية

 مروة مصطفي محمد سيف النصر  /للمهندس
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية  -1

    : Marwa Moustafa Mohammed Safe El Nasr. Name مروة مصطفي محمد سيف النصر االسم:

 Assistant Lecturer, Department of مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية الحالية:الوظيفة 

Architecture 
Title : 

         : Date of Birth   الميالد:تاريخ 

              : Alexandria Place of Birth االسكندرية جهة الميالد:

               : Married Marital status متزوجة   االجتماعية:الحالة 

 لمؤهل الدراسي ا

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص 

قسم العمارة  –ماجستير في الفنون الجميلة 

 2012 - االسكندريةجامعة  –

 العمارة التخصص:

Master of Fine Arts - Department of 

Architecture - University of Alexandria 

Date: 2012 

Specialization: Architecture 

Degree: 

  المراسلة: عنوان
 .Alexandria / Egypt  محافظة االسكندرية

Mailing 

Address :            

 السكن:عنوان 

 االسكندرية

 

Alexandria 

 

Home 

Address :             

 االلكتروني:يد رالب
Engen_marwa@yahoo.com Engen_marwa@yahoo.com 

E-mail 

address :             

                           :  # .Tel   تليفون:

 : Mobile   محمول:

   : Egyptian. Nationality مصرية الجنسية:

 :العلمية المؤهالت- 2

 البكالوريوس      :االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 Bachelor of Fine Arts /University جامعة االسكندرية -بكالوريوس فنون جميلة اسم الدرجة : 

Alexandria 

Degree : 

 : Fine Arts Faculty كلية الفنون الجميلة   الكلية المانحة :

 : Architecture. Major Field العمارة مجال التخصص : 

 : Architecture. Minor Field العمارة التخصص الدقيق : كلية 

 

 وزارة التعليم العالي 

 بكفر الشيخ والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة 
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 جيد جدأ مع مرتبة الشرف – 2006 والتقدير:التاريخ 

 ممتاز التخرج:مشروع 

2006 - Very Good with honor 

grade. 

Date and 

Grade: 

 .B- Second University Degree:      M. Sc الماجستير     الدرجة الجامعية الثانية : -ب

 Master of Fine Arts - Department of جامعة االسكندرية  -فنون جميلة ماجستير اسم الدرجة:

Architecture  
Degree: 

 :Fine Arts - University of Alexandria Faculty جامعة االسكندرية  -فنون جميلة الكلية المانحة :

 :Architecture Major Field العمارة مجال التخصص :

 :Architecture Minor Field العمارة التخصص الدقيق :

 :Date 2012 2012 التاريخ :

 

 .C- Third  University Degree :   Ph. D الدكتوراه    الدرجة الجامعية الثالثة : -جـ 

 : Degree   اسم الدرجة :

 :Faculty   الكلية المانحة :

 : Major Field   مجال التخصص :

 : Minor Field   التخصص الدقيق :

 : Date   التاريخ :

 

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى -3

           To إلى :  مسمى الوظيفة

        

From     من

         

Job Name :  

 

 بقسم العمارة : معيد

 

2012 2008 Demonstrator : Department of 

Architecture 

 بقسم العمارة : مدرس مساعد

 

 Assistant Lecturer : Department of 2013 االن

Architecture 

 : مدرس

 

  Lecturer : 

 مساعد:أستاذ 

  

  Associate Professor :   

 أستاذ:

 

  Professor : 

 

  :أستاذ

 
  Professor :  

 

 

 المهاراتالمهمات العلمية و -4

 –جامعااة االسااكندرية  –مااارة قساام الع –ميلااة بكااالوريوس الفنااون الج - 

 .2006دفعة عام 

 %. 80.16جيد جداً مع مرتبة الشرف بنسبة  العام:التقدير 

 الذرية.مركز بحوث الطاقة  التخرج:مشروع  -

 %. 93 بنسبة ممتاز التقدير:
 

–قساام العمااارة –تمهياادي ماجستير في الفنون الجميلة  علىحاصاااالة  -

 عمااارةالتخصص: ال -2007عاام 

 %. 83.69جيد جداً بنسبة  العام:التقدير 

4- Scientific Missions and Skills 

Bachelor of Fine Arts - Department of Architecture / 

University Alexandria 

 
Finished Post graduate M.A. “specialty: Architecture 

“Grade achieved: Very Good - 2007. 
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عااام  –قسم العمااارة  -درجة الماجستير في الفنون الجميلة  علىحاصلة  -

عنوان الرسالة: " العمارة الديناميكيااة و تيرير ااا علااي التشااكي   - 2012

أسااتا  -أ.د / سحر محمااود زكااي االرطااا و ي أشراف:المعماري " تحت 

 –كليااة الفنااون الجميلااة  –لية لشئون التعليم و الطاا   ارة ووكي  الكالعم

االسااتا  الاادكتور -جامعااة االسااكندرية م أ.م.د / محمااد و باام  باارا يم 

 باالكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النق  البحري.

 –قساام العمااارة  –تي يلي دكتااوراة فااي الفنااون الجميلااة  علىحاصاااالة  -

 لعمااارة.ا التخصص: -2013عاام 

قسااااااام  –جاري أعااااااداد رسالااااااة الدكتااااااوراة في الفنون الجميلة  -

 العمااارة. التخصص: -العمارة

Master of Fine Arts - Department of Architecture - 

University of Alexandria 

 

 

 

Finished the Post graduate Ph.D. of Fine Arts - 

Department of Architecture - University of Alexandria 

“Grade achieved: Excellence- 2014. 
 

Current work in Ph.D. Fine Arts Department of 

Architecture - University of Alexandria 

 

 

 العلمية عضوية الهيئات والجمعيات -5
 

 2/  03182القيد بسج ت طقابة المهندسين تحت رقم 

5- Membership in  Professional  

Organizations and Scientific Society 
records of Engineers Association under No. 03 

182/2 
  

 المؤتمرات والندوات العلمية  -6

المؤتمر  -امة في العمارة الديناميكية "ستد" االان ورقة بحثية بعنو

ول للهندسة والتكنولوجيا "العلوم الهندسية بين الواقع السنوي األ

 العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.المعهد  –وتحديات المستقب " 

6- Conferences and Scientific Forums 

 

 والتدريب وورش العملالدورات  -7

 Alexandria University Englishبرطااام  "دورة الجتياااز -

Proficiency Test” (AUEPT)                                         

   .2019 - اإلسكندريةجامعة  - اإلطجليزيةكلية االدا  قسم اللغة 

 ArcMapبرطااام   (GIS)طظم المعلومات الجغرافيااة  " دورة تدريبية

 -السياسااة واالقتصاااد كليااة  –مركااز التطااوير الااو يفي  -2018 - "

 .عة األسكندريةجام

كليااة  –معماا  الحاساال ا لااي  –" االوتوكاد "برطام   دورة تدريبية - 

  .2001 – األسكندريةجامعة  –الفنون الجميلة 

يااات مركااز  –" برطااام  الفوتوشااو "دورة تدريبيااة  دورة تدريبيااة -

 .2005 - األسكندرية –للتدريل 

 –الحاساال ا لااي  معماا  -" برطام  رااري دي ماااك " دورة تدريبية -

 .2002 – األسكندريةجامعة  –الفنون الجميلة كلية 

كليااة  –معماا  الحاساال ا لااي "  فااي برطااام  االو"  دورة تدريبيااة -

 .2002 – ةاألسكندريجامعة  –الفنون الجميلة 

وتقااويم طااوات   الباارام  والمقاارراتتوصيف  بعنوان "دورة تدريبية  -

جااودة القوميااة لااامان الهيئااة  – "التعلم لكليات ومعا د التعلاايم العااالي

 العااالي للهندسااة والتكنولوجياااالمعهااد  – 2017 / 9-ماد التعليم واالعت

 .بكفر الشيخ

م  قااااارير الباااارا عااااداد ت كيفيااااةدورة " بعنااااوان تدريبيااااة دورة  -

العااالي المعهااد  - 2018 /8 –وحاادة ااامان الجااودة  -"والمقااررات

7- Training and Workshops 

 
AUEPT 

ArcMap 

AutoCAD 2D / 3D 

Adobe Photoshop Cs (with certificate of 

Achievement from YAT education center) 

grade Excellent. 

3D Studio MAX. 

Microsoft office  
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 .بكفر الشيخ للهندسة والتكنولوجيا

 -" دورة طظاام االمتحاطااات وتقااويم الطاا  "بعنااوان تدريبيااة دورة  -

العاااالي للهندساااة المعهاااد  - 2018 /11 –وحااادة اااامان الجاااودة 

 .بكفر الشيخ والتكنولوجيا

 

 مشروعات التطوير القومية -8
مدينة أبو المطاميرلتنمية مشروع اعداد المخطط اإلستراتيجيى العام   -  

  هيئة العامة للتخطيط العمراطيال – التابعة لها والقري

8- National Projects for Developments 
 

 

 الخبرات العملية والمحلية فى مجال التدريب  -9

 والتنمية   
موقااع طااادي  –تاادريل بشااركة المقاااولون العاار   (2004 – 2003)

 مدينة االسكندرية. –ين المهندس

 

موقع سان ستيفاطو  –تدريل بشركة  لعت مصطفي  (2005 – 2004)

 مدينة االسكندرية. –جراطد ب زا 

 

مهندسااة معماريااة بمكتاال دار الخباارة ل ستشااارات  (2008 – 2005)

ً  –أ.د / محمد راغل راااوان  –المعمارية   –رئااي  قساام العمااارة سااابقا

 –جامعااة االسااكندرية ووكياا  شاائون البيئااة حاليااا  –ة الفنون الجميلة كلي

 جامعة االسكندرية. –كلية الفنون الجميلة 

 

 

أ.د/  –مهندسة معمارية بمكتاال استشاااري معماااري  (2009 – 2006)

عاا    /م أ.داالسااكندرية جامعااة  –كليااة الهندسااة -عبد الفتاح الموصلي

العربيااة للعلااوم  باألكاديميااةالهندسااة المعماريااة رئااي  قساام  –ساارحان 

 البحري. والنق  والتكنولوجيا

 

10-Training and Development 

Experiences 

• [2003-2004] El mawelen el Arab company 

(site of Engineers club). 

 

• [2004-2005] Talaat Mustafa Group (site of 

san Stefano complex). 

• [2005-2008] Experienced Architectural 

consultants house Dr \ Mohammed Raghib 

Radwan (professor and Leader of 

Department of Architecture / University of 

Alexandria / Faculty of Fine Arts).  

• [2006-2009] Architects Consultants Office 

Dr \ Abdel Fattah Musli (professor Dr & 

Department of Architecture University of 

Alexandria / Faculty of Engineering & Dr\ 

Alla Sarhan (Professor Dr in Naval 

Academy Abu Qir ). 

 

  التدريس الجامعي -10

جامعااة  –قساام العمااارة  –منتدبااة للتاادري  بكليااة الفنااون الجميلااة  -

 .(2008 :2006)لعام الجامعي ل –االسكندرية

 

كفاار  – والتكنولوجياااعملت بالتدري  معياادة بالمعهااد العااالي للهندسااة  -

 .2012 وحتى 2008عام –قسم العمارة  –الشيخ

 

 – والتكنولوجيابالمعهد العالي للهندسة  مدرس مساعدعملت بالتدري   -

 .االن وحتى 2013عام –قسم العمارة  –كفر الشيخ

11- Lecturing Experience 

• [2006 - 2008] Teaching Assistant Assigned 

in University of Alexandria / Faculty of 

Fine Arts / Department of Architecture.  

•  [2008 – 2012] Demonstrator in Higher 

Institute of Engineering and Technology in 

Kafr Sheikh. 

• [2013 – until now] Assistant Lecturer, in 

Higher Institute of Engineering and 

Technology in Kafr Sheikh. 

   )أ( : مرحلة البكالوريوس

•  

(a) Undergraduate Courses 

•  

  )ب( مرحلة الدراسات العليا

•  

(b) Postgraduate  Courses 

•  

 

https://ar-ar.facebook.com/abo.elmatamir/
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 Thesis Supervision -12   اإلشراف على الرسائل العلمية -11

 

14- LIST OF PUBLICATIONS 
 

 األبحاث المنشورة  -12
مكتوب بطريقة مرجعية صحيحه من اسم الناشر , اسم 

البحث , دار النشر , اسم المجله , تاريخ النشر ) البحث 

 محلي ام دولي , نظري ام تطبيقي ( 
 

 

1-  ...................................................................................... 

2- .................................... ..................................................  

3-  ................................................ ......................................  


