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  كريـم محمـد الـدشد. أ.

  +965–99310261تليفون: 
8579456-100-20  +  

  +965-22314533فاكس: 
k_eldash@hotmail.com  

  مصرى    الجنسية :
  1961-11-10تاريخ الميالد: 

    المؤهالت العلمية:

 1995 ديسمبر( المدنيةفى الهندسة  دكتوراه(  
 كارولينا الشماليةجامعة والية  

 North Carolina State University 

 1988فى الهندسة المدنية (ديسمبر  ماجستير(  
  مصر –شمس  عينجامعة  –كلية الهندسة 

 1984فى الهندسة المدنية (يونيو  بكالوريوس(  
  مصر –جامعة عين شمس  –كلية الهندسة 

  

  :و الشهادات ةالوظيف

 2008(سبتمبر  قسم الهندسة المدنية  – دــــالتشييإدارة  استاذ(  
  مصر –جامعة بنها  –كلية الهندسة 

   2003( سبتمبر  المدنية الهندسةقسم(  
  الكويت –هيئة التعليم التطبيقى  –كلية الدراسات التكنولوجية 

 2000( أكتوبر استشاري تصميم منشآت خرسانية  مهندس(  
     مصر –القاهرة  -نقابة المهندسين المصرية 

 2000(مارس  - إدارة مشروعات محترف(  
Project Management Professional; PMP  

Project Management Institute, USA  

 2008(ديسمبر   مهندس تكاليف عتمدم( 
 Certified Cost Engineer; CCE 

Association for Advancement of Cost Engineering International; AACEI 

 2008(فبراير  –الهندسة القيمية  أخصائي( 
Associate Value Specialist; AVS 
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SAVE International, USA  

 2011(فبراير  – محترف تقدير تكاليف معتمد( 
Certified Estimating Professional; CEP 

Association for Advancement of Cost Engineering International; AACEI 

  2012(فبراير بريطانيا  –المعتمد للتحكيم  المعهدعضو  ( 
Associate Member, ACIArb 

Chartered Institute of Arbitration 

 2013(فبراير  – المكتسبةالقيمة محترف  معتمد( 
Earned Value Professional; EVP 

Association for Advancement of Cost Engineering International; AACEI 

 2014 يناير( – تخطيط و جدولةمحترف  معتمد( 
Planning & Scheduling Professional; PSP 

Association for Advancement of Cost Engineering International; AACEI 
 

 

  الخبرات األكاديمية

  :قام بتدريس العديد من المقررات على سبيل المثال

 إدارة مشروعات التشييد.  

 تكنولوجيا التنفيذ في مشروعات التشييد.  

 إدارة الجودة الشاملة.  

 العقود و المواصفات لمشروعات التشييد  

  د التشييدرمواإدارة. 

 .إدارة تكاليف المشاريع  

  تصميم المنشات الخرسانية.  

 تصميم المنشات المعدنية.  

 حساب اإلنشاءات.  

 تصميم الخرسانة سابقة اإلجهاد.  
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  مجال التدريب

قام بالمشاركة في العديد في إعداد و تقديم العديد من الحاضرات و الدورات التدريبية و ذلك في المجاالت التالية 
  على سبيل المثال:

  اإلعداد الختبارCCE; CEP; EVP; PSP و تخطيط و  مهندس تكاليف معتمد و محترف تقدير تكاليف

 جدولة

  اإلعداد الختبارPMP; PMI‐RMP  محترف إدارة المشاريع و محترف إدارة المخاطر 

  التقييم الكمــــي للمخاطرQuantitative Risk Assessment  

 إدارة عقود التشييد 

 إدارة مشروعات التشييد. 

 المشروعاتإدارة المخاطر ب. 

 إدارة االتصاالت بالمشروعات. 

 .إدارة الجودة بالمشروعات 

 التخطيط للمشروعات. 

 الجدولة الزمنية للمشروعات. 

 التحكم و المتابعة للوقت في المشروعات. 

 إدارة حساب التكاليف لمشروعات التشييد. 

 نظم إحصائية إلدارة الجودة بالمشروعات. 

 إدارة الجودة الشاملة Total Quality Management  

  هندسة و إدارة القيمةValue Engineering 
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  الخبرات المهنية

ر للعديد من الدش بالتصميم اإلنشائي أو اإلشراف أو اإلدارة أو إعداد دراسات بيئية أو دراسات المخاط/ قام الدكتور 
  :سبيل المثالمشروعات التشييد في جمهورية مصر العربية و الشرق األوسط منها على 

  الكويت -حارات شمال األحمدي  4طريق سريع 

 14  الكويت - البترول الوطنية الكويتيةمبنى إداري تابع لشركة 

  الكويت -بالري  ميداسمجمع. 

 ويتالك -مجمع ستوديوهات وزارة األعالم بالشويخ. 

 صالة األلعاب الرياضية التحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة.  

  المبنى اإلداري التجاري  بجدةبنك الراجحي و.  

  بليبيا 4تقاطع رقم  –كوبري الزاوية.  

 محطة توليد الكهرباء بشمال القاهرة.  

 فندق أسوان بالزا.  

 التقييم اإلنشائي لمباني جامعة الكويت.  

 محطة كهرباء العين  السخنة.  

 فندق و منتجع طابا بسيناء.  

  بالقاهرةالمبنى اإلداري التجاري لبنك اإلسكان و التعمير.  

  أكتوبر إلنتاج المراتب 6مصنع.  

 مبنى مجمع المحاكم بالمنشية باإلسكندرية.  

  العديد من مستودعات و محطات الخدمة لشركاتExxon‐ Mobile      وTOTAL    بمناطق متفرقة من

  .ع.م.ج

  القليوبية –المدرسة األزهرية ببركة الحاج.  

 مصنع بدر للمنظفات بالقاهرة الجديدة. 
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  عضوية الهيئات العالمية

  عضو بمعهد إدارة المشاريع األمريكي    PMI  

   عضو بالمعهد األمريكي للمهندسين المدنيينASCE 

  عضو بمعهد هندسة القيمة األمريكيSAVE 

  أمريكا  –عضو بمعهد هندسة التكاليف الدوليAACEI 

 البريطاني   عضو المعهد المعتمد للمحكمينCIArb 

 

 :أعمال أخرى   

اإلنشائية و إدارة المشروعات تم نشرهم في  دوريات و  الهندسةبحثا علميا في مجال  28له عدد  -

مؤتمرات دولية بالواليات المتحدة و كندا و بريطانيا و فرنسا و الصين و أسبانيا و اليونان و 

 اليابان و مصر.

و يوني –حاطة بالصين تم اختياره لرئاسة جلسة الخرسانة عالية المقاومة بمؤتمر الخرسانة الم -

2004. 

حاصل على جائزة تقديرية عن بحثه في إدارة المشروعات في مؤتمر هندسة المشروعات  -

 . 2004أكتوبر  –بأسبانيا 

ساعة تدريب منها وزارة األشغال و اإلسكان  5000أعد و شارك في دورات تدريبية ألكثر من  -

و شركة نفط الكويت و شركة البترول و شركة تكساكو بالكويت و جمعية المهندسين و البلدية 

و العديد من الجهات الحكومية و الخاصة بمصر و الوطنية الكويتية و الهيئة الملكية السعودية 

 الكويت.

قدم خدمات استشارية  للعديد من الجهات الحكومية و الخاصة بمصر و الكويت و السعودية و  -

 و األردن في مجال الهندسة اإلنشائيــة و إدارة المشروعات. اإلمارات و قطر و البحرين

سبق له التدريس في جامعة والية كارولينا الشمالية و جامعة مصر الدولية و األكاديمية العربية   -

باإلضافة إلى جامعة بنها و كلية التكنولوجيا بالكويت لمقررات في الهندسة المدنية و إدارة 

 المشروعات. 
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