
  

  البيانات الشخصية

 

 االسم نغم خضر عبد الهادي علي حسن

الهويةرقم  903693745  

مهندس معماري -مساعد دكتور   المهنة 

ثى  الجنس أن

 تاريخ الميالد 13-6-1979

تون زي  العنوان  غزة ال

ية ن ي لسط  الجنسية ف

اء االجتماعيةالحالة  عزب   

  تليفون المنزل 2803525

 المحمول 0599947325

 

 

 المؤهالت العلمية

  -البدء 

هاءتاالن  
  اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص

2010-2014 

 هندسة معمارية

التصميم البيئي والطاقة المتجددة  وكفاءة 

 الطاقة

توراة صر دك قاهرة م قاهرة ال  ال

ير هندسة معمارية 2003-2006 ت صر ماجس قاهرة م  عين شمس ال

 الجامعة االسالمية غزة فلسطين بكالوريوس هندسة معمارية 1997-2002

 

واإلدارية الخبرات العلمية  

االنتهاءتاريخ  المؤسسة/أسم الشركة البلد الوظيفة  تاريخ البدء     

 دكتور مساعد 2007 حتى اآلن
الزهراء، 

 فلسطين

 جامعة فلسطين،

 

8002إلى يونية ل 7002  ري  الجامعة االسالمية   لسطينغزة ، ف مدرس مساعد اب

ية 3102 ون  ي
ر  براي ف

2013 
 مايو 51جامعة  حلوان، مصر مدرس مساعد

-2006 2005 

 مهندس معماري

 مصر مصر -القاهرة

ر ناي ية 2004 .ي ون  غزة ، فلسطين 2003,ي
للهندسة المحموعة العالمية 

 واالستشارات 

سطس ية 2002.اغ ون  فنية للهندسة والديكورمكتب اللمسة ال غزة ، فلسطين 2002,ي

 

األبحاث المنشورة/ المؤلفات / الكتب   

 06/29/2014:  

                   The Effects of Orientation, Occupancy, and WWR on Energy Use of School 

Buildings in Gaza, Palestine (2014),  Faculty of Regional Planning, Cairo University 

scientific journal-No. XIV  

 07/04/2014:  



               Energy Performance Benchmarking Methodology for Palestinian School 

Buildings in Gaza strip, (2014), Faculty of Regional Planning, Cairo University scientific 

journal-No. XV  

 

 المؤتمرات العلمية

 جامعة فلسطين ، الزهراء،  -رية لسوق القيسارية بغزة، ورقة عمل ، اليوم الدراسي األولالمتتابعة البص فلسطين فبراير  

2\2102  

Environmental Building Design performance modelling and simulation, architecture 

department in the College of Applied Engineering & Urban Planning- University of 

Palestine, Gaza,20\4\2015 

 

الخاصة المهارات  

- Environmental software and modeling: 

- Designbuilder, Energy plus, Revit, Ecotect, 

Envi-met 

- Diva for Rihno, Rihno-Grasshopper 

برامج التصميم البيئي 

 وكفاءة الطاقة

1 

- Graphics desgin: 

- Photoshop, Macromedia Flash MX,  

- Autocad 2D,3D. sketch up7 
برامج التصميم 

 المعماري

- Microsoft office: Word, Excel, Outlock, 

Powerpoint. 

- Internet Exploration 

- GIS 

- SPSS Software 

 برامج متنوعة أخرى

 

 Linguistic skills: Arabic as mother tongue, with excellent 

knowledge of English. "reading & writing" 

 Communication skills: communicate efficiently and quickly  

 Interpersonal skills: Ability to work in a multi cultural 

environment  

 Personnel Management skills: Ability to learn quickly  

 Capacity to work in a team  

 Good work capacity and ability to meet deadlines. 

-  

 2 

 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

تاز تاز مم تاز مم  اللغة العربية مم

تاز  اللغة االنجليزية جيد جدا جيد جدا مم

 

 الدورات التدريبية



- Test of English as a Foreign Language (TOEFL)  1  اسم الدورة 

ساعة 28 امدته     

- Career Development Institute. Cambridge International 

Certificate مكان انعقادها  

- Project Management  Course  2  اسم الدورة 

ساعة 82 -    مدتها 

- Community Service & Education Deanship (CSCED)-IUG مكان انعقادها  

English Language courses “Reading1-writing1-

grammer1” 
 3  اسم الدورة

   مدتها ساعة 82

- Community Service & Education Deanship 

(CSCED)-IU 
  مكان انعقادها

 

 المعرفون

 E-mail   اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون 

a.abdin@yahoo.com 
 

 
جامعة 
 القاهرة

 أستاذ العمارة والتصميم البيئي
بروفيسور أحمد 

 رضا عابدين

almughanyn@hotmail.com  
عة  جام

ين لسط  ف

مستشار قسم 

الهندسة المعمارية 

ورئيس قسم الهندسة 

 والتخطيط ببلدية غزة

نهاد . د.أ

 المغني

falqeeq@iugaza.edu.ps 

 
 

عة  جام  ال
ية الم س  اال

مساعد رئيس الجامعة 

غزة–االسالمية   

 

 فريد القيق. د.أ

 
 

 

 


