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 C.Vالسيرة الذاتية 
 

 االسم: محمد صفو
 اختصاص حساب انشاءات  –دكتور مهندس       
 سوريا –جامعة حلب  –أستاذ في كلية الهندسة المدنية       
 1954مكان و تاريخ الوالدة: حلب       
 الجنسية: عربي سوري       

 
  الشهادات:

 سوريا –جامعة حلب  –إجازة في الهندسة المدنية  1976
 تولوز/ فرنسا–دبلوم دراسات معمقة من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية  1984
بعنوووان البيتووون المسووولا مسووبم ااجهووواد موون المعهووود -دكتووورام محد ووة فوووي الهندسووة المدنيوووة 1987

 الوطني للعلوم التطبيقية تولوز/ فرنسا
 

 ممارسة العمل:
 الوظيفة االدارية : -1

 االنشائية بكلية الهندسة المدنية بجامعة حلب  رئيس قسم الهندسة 2005-2009
 بكلية الهندسة المدنية بجامعة حلب  اإلنشائيةرئيس قسم الهندسة  2014 - 2011

 ولتاريخه 1/5/2016رئيس لجنة السالمة العامة لمدينة حلب منذ 
 التدريس:-2

 حلب. و لغاية تاريخه أستاذ حساب اانشاءات في كلية الهندسة المدنية جامعة 1987
 مدرس حساب اانشاءات في كلية الهندسة المدنية جامعة البعث. 1988-1991
 ولتاريخه أستاذ نظرية المرونة واللدونة لطالب السنة أولى ماجستير  2000

 ولتاريخه أستاذ في كلية الهندسة المعمارية جامعة قرطبة  2020
 
 الكتب المنشورة: -3
 / لطالب السنة الثانية في كلية الهندسة المدنية جامعة حلب 1مقاومة المواد /-1
 لطالب السنة الثانية في كلية الهندسة المدنية جامعة حلب  /2مقاومة المواد / -2
 / لطالب السنة الثالثة في كلية الهندسة المدنية جامعة حلب 1ميكانيك اانشاءات / -3
 / لطالب السنة الثالثة في كلية الهندسة المدنية جامعة حلب 2ميكانيك اانشاءات / -4
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ة لألقسوام اانشوائي و الجيوتكنيوك و اادارة  فوي / لطالب السنة الرابعو3ميكانيك اانشاءات /  -5
 كلية الهندسة المدنية جامعة حلب 

الجيوتكنيووووك و اادارة  فووووي كليووووة / لطووووالب السوووونة الرابعووووة لألقسووووام  4ميكانيووووك اانشوووواءات / -6
 الهندسة المدنية جامعة حلب 

 
 المهام العلمية:-4

 الهندسة المدنية المشرف اانشائي لمخبر تجريب المواد بكلية 1993-1994
 دورة إلى فرنسا من أجل البحث العلمي في البيتون عالي المقاومة 1996

 )دراسة التشققات في هذا النوع من البيتون(              
 ااشراف على مجموعة من رسائل الماجستير والدكتورام  كمشرف رئيس -
 جامعة البعث وجامعة دمشمنشر العديد من المقاالت العلمية في مجلة بحوث جامعة حلب و -
 عقود الخبرة:-5

 حلب  –الشركة العامة للدراسات و االستشارات الفنية  2005- 1995
 حلب -/ 3مؤسسة ااسكان العسكرية الفرع /1997-2002

 
 الدراسات اانشائية التصميمية: -6
 حلب -توسع مبنى مديرية كهرباء-1
 حلب  –مبنى مديرية مالية -2
 جامعة حلب  –شري توسع كلية الطب الب-3
 مدرسة المعوقين حلب -4
 جامعة حلب -كلية الهندسة الكيميائية-5
 جامعة حلب  –كلية طب األسنان -6
 حلب -مباني المعاهد المتوسطة لوزارة الكهرباء-7
 حمص –مسلخ حمص -8
 الرقة-مديرية أوقاف الرقة-9

 ديرالزور -مديرية كهرباء ديرالزور-10
 لحسكةا–الصالة الرياضية بالحسكة -11
 الحسكة–المنطقة الصناعية بالحسكة -12
 مسكنة –مستودع سكر مسكنة -13
 حلب  –أبنية مختلفة لوزارة الزراعة -14
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 حلب –مديرية الخدمات  –خزانات عالية لمؤسسة الميام -15
 مؤسسة األسكان العسكرية–جرابلس  -دراسة العقدة الطرقية-16
 بانياس–القطار طرطوس  من خط -119تعديل جسر القطار عند الكم  – 17
 حلب -للخطوط الحديدية السورية-دراسة خزان ومطعم بانورامي-18
 حلب -للخطوط الحديدية السورية-دراسة مبنى روضة األطفال والمستوصف -19
 إدارة مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب في حلب  مبنى -20

 يةدراسة وحدات سكنية عالية المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السور -21
 دراسة جسور مسبقة الصنع لجسر ميدان شعار عقدة دوار باب هللا-22
 دراسة جسور مسبقة ااجهاد لجسر مطار عرقوب عقدة دوار باب هللا-23
 حلب -دراسة مجموعة فيالت سكنية مع منشآتها الخدمية للخطوط الحديدية السورية-24
 حلب -طوط الحديدية السوريةدراسة مبنى ااتحاد العربي للنقل وفندق اربع نجوم للخ-25
 دراسة ابنية الهالل األحمر بحلب -26
 حلب -دراسة مسبا صيفي وشتوي للخطوط الحديدية السورية-27
 دراسة كلية المعلوماتية بحلب -28
 دراسة محطات وسكن البوكمال والميادين-29
 دراسة عقدة طرقية عند دوار سرمدا -30

 دراسة عقدة طرقية عند تقاطع حزانو . -31

 الحسكة .-عين العرب مع طريم حلب –دراسة عقدة طرقية عند تقاطع صرين -32

 دير الزور–دراسة توسع جسر العكيرشي على طريم الرقة -33

 دير الزور–على طريم الرقة  1دراسة توسع جسر الدلحة -34

 دير الزور–على طريم الرقة  2دراسة توسع جسر الدلحة  -35

 دير الزور–لى طريم الرقة دراسة توسع جسر الشريدة ع -36

 دير الزور–دراسة توسع جسر وادي الخرار على طريم الرقة  -37

 دير الزور–دراسة توسع جسر السويدية  على طريم الرقة  -38
 دراسة صالة ادلب الرياضية للتاهيل الزلزالي مع السقف المعدني -39
 دراسة صالة رياضية في خان شيخون -40
 الراعي–كك الحديدية على خط حلب دراسة خمس جسور للس -41
 دراسة مشروع محطة الالذقية مع شركة ايبروبالن األلمانية  -42

دراسة تعديليه ألبنية صناعية لالتحاد العام للجمعيات الحرفية في منطقة البليرمون) معامل  –  43
 صناعة اال اث المعدني ( –خياطة  –نجارة  
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 )ا نى عشر طابقا ( في موقع المنشية بحلب  دراسة مبنى مراب طابقي  ومول طابقي  -44
 حلب –دراسة مبنى بلدية الحمدانية  -45
 دير الزور–دراسة مبنى مؤسسة اكثار البذار  -46
 حلب –دراسة سوق شعبي) منطقة القاطرجي (  -47
 دراسة الحرم الجامعي في ادلب  -48

 8و  7بري السكة الحديدية دراسة جسور في مدينة الحسكة عند مع-49
 في حلب   W3دراسة نفم الخدمة في منطقة التوسع   -50
 دراسة تأهيل مستودعات معمل السكر في حمص  -51
 دراسة توسع جسر الزراعة في حلب  -52
 دراسة مدرسة السريان في حلب  -53
 دراسة مدرسة قرطبة في حلب  -54
 عة حلب دراسة مبنى توسع العيادات الخارجية في جام -55

 دراسة كلية االداب في ادلب  -56
 دراسة مول المدينة في جمعية الكهرباء -57
 دراسة عقدة دوار التوحيد – 58
 دراسة عقدة تقاطع طريم المطار مع طريم الباب  -59
 دراسة عقدة نفم تشرين بحلب  -60
 في حلب   N4دراسة نفم الخدمة في منطقة التوسع   -61

 الليرمون –مؤسسة اكثار البذار بحلب دراسة مبنى ادارة  -62
 دراسة مرآب طابقي لنادي اليرموك بحلب  -63
 رعاية الشباب  بحلب –دراسة عقدة نفم السليمانية  -64
 دراسة مبنى فرع اكثار البذار في السويداء  -65
 مع مبنى ملحم بها في عفرين 25*30دراسة صالة تصوير سينمائي  -66

 السفيرة لمؤسسة إكثار البذار -ي تل بالطدراسة مبنى الغربلة ف -67
 السفيرة لمؤسسة إكثار البذار -دراسة مستودع في تل بالط -68
 السفيرة لمؤسسة إكثار البذار -دراسة مبنى بردات في تل بالط -69
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 دراسة مشفى األطفال الجامعي في جامعة حلب -70
 دراسات تدعيمية: -7
 مسكنة –الوحدة السكنية في معمل سكر مسكنة -1
 سلقين –إعدادية سلقين -2
 مرعيان–إعدادية و ابتدائية مرعيان -3
 حلب –جمعية الخدمات الفنية -4
 حلب  –جمعية الصحة و الحياة -5
 حلب –سجن األحداث -6
 إدلب –مستوصف الرازي -7
 حلب  –جمعية المهندسين الزراعيين -8
 أريحا–مبنى سكني هيكلي -9

 حلب بستان القصر –مبنى سكني -10
 عدد من المستوصفات في محافظة إدلب -11
 استبرق  –إعدادية و ابتدائية استبرق -12
 النبي هوري -الجسور الرومانية-13
 106طرطوس  كم –دراسة تدعيم جسر المرفأ لسكه حديدية   -14
 قرب محطة محمبل  -تدعيم عبارة لسكة حديدية -15
 تدعيم ابنية محطة جسر الشغور للسكك الحديدية -16
 م فندق المحطة بحلب تدعي -17
 دمشم  -تقديم دراسة تدعميه لجسر مونت كارلو على طريم حلب –  18
   حلب –بناء قديم في منطقة جب القبة  -19
 الالذقية –على خط الحديد حلب   158تدعيم ركيزة جسر سكة الحديد عند كم   -20
 تدعيم صاالت معمل الشرق للمنتجات الغذائية بحلب   -21
  حلب -لمؤسسة ااسكان في منطقة األنصاري الشرقي ية البرجية األربعة تدعيم األبن  -22
 دراسة تدعيم المركز الثقافي في منطقة السفيرة  -23

 
 ااشراف على التنفيذ  -8
 مسكنة –ااشراف على تدعيم وحدة سكنية في معمل سكر الثورة -1
 ااشراف على تدعيم مبنى سكني في أريحا-2
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 حلب  –نى سكني في بستلن القصر ااشراف على تدعيم مب-3
 حلب  -مؤسسة السكك الحديدية -ااشراف على معابر السكك الحديدية في محافظة طرطوس-4
 حلب -األشراف على تنفيذ الجسور مسبقة الصنع ومسبقة األجهاد في معمل األسكان -5
 حلب -ااشراف على تنفيذ مباني كلية الصيدلة-6
 التوحيد االشراف على تنفيذ عقدة دوار  -7
 االشراف على تنفيذ عقدة نفم تشرين  بحلب  -8
 االشراف على تأهيل صاالت معمل الشرق للمواد الغذائية بحلب  -9
 أعمال التدقيم -9
 سراقب -تدقيم إغالق الفتحات المرورية لطريم حلب -1
 حلب  تدقيم كلية الهندسة االكترونية بحلب للشركة العامة للدراسات وااستشارات الفنية ب-2
 تدقيم كلية الصيدلة بحلب للشركة العامة للدراسات وااستشارات الفنية بحلب  -3
 تدقيم كلية التربية بحلب  -4
 تدقيم مجمع سكني في طرطوس -5
 مراكز صحية في ادلب  تدقيق -6

  7-تدقيم مدرسة التمريض بحلب 

 تدقيم عقدة نفم ابو شيلم  على طريم حلب سراقب .-8

 ابو شيلم  على طريم حلب سراقب تدقيم عقدة جسر -9

 تدقيم عقدة جسر خان طومان  على طريم حلب سراقب -10

 تدقيم عقدة جسر الزربة  على طريم حلب سراقب -11

 تدقيم عقدة جسر البرقوم  على طريم حلب سراقب -12

 تدقيم عقدة جسر تل حدية  على طريم حلب سراقب -13

 اقب تدقيم عقدة جسر ام عتبه  على طريم حلب سر -14

 تدقيم عقدة جسر تل كراتين  على طريم حلب سراقب -15

 تدقيم عقدة جسر افس  على طريم حلب سراقب -16

 تدقيم عقدة جسر سراقب الشمالية  على طريم حلب سراقب -17

 تدقيم العقدة الطرقية ) نفم هنانو ( عند تقاطع طريم المطار مع طريم هنانو في حلب . -18

الصناعية-19 المنطقة  منشات    تدقيم   ( جبرين  منطقة  في  الحرفية  للجمعيات  العام  لالتحاد 
 الصالح السيارات (

 تدقيم كلية العلوم في دير الزور -20
 تدقيم كلية اآلداب في دير الزور   -21
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دمشم  -22 الحديدي  للخط  الصناعية  المنشات  شركة  –درعا  -تدقيم  )دراسة  االردنية  الحدود 
 ايتلفير االيطالية ( 

 لية الحقوق في ادلب  تدقيم ك -23 
 حلب –تدقيم أعمال التدعيم اانشائي لمعمل التبغ في عين التل  -24
 حلب –تدقيم أعمال التدعيم اانشائي للجامع الكبير   -25
 حلب –تدقيم مدينة المعارض في منطقة الشيخ نجار   -26
 تدقيم تدعيم جسر حر بنفسه السكك يقر الرستن )قرية حر بنفسه(  -27


