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 أحمد يحيي شاش

 قسم التصميم الميكانيكي واألنتاج

جامعة القاهرة, كلية الهندسة    

 1222144128-0020 :جوال         237492404-0020 :تليفون

        3486-23572-0020 :فاكس                      8516-23567-0020 :مكتب                           

   ahmed.shash@daad-alumni.de :ايميل الكتروني

          ahmed.shash@cu.edu.eg             

 

:بيانات شخصية  
 

٦٢/٦٢/٩١۸٣: تاريخ الميالد  
 

المانيا, اخن: محل الميالد  
 

متزوج: الحالة األجتماعية  
 

 
 

:العلمية والعملالمؤهالت   
 

 حاصل علي السنوية العامة: ٠٢٢٢-٩١١۸
 

  جامعة القاهرة, كلية الهندسة, في الهندسة الميكانيكيةبكاليريوس : ٠٢٢٢-٠٢٢٢
 

  المانيا, وجامعة فرايبرج, جامعة القاهرة, نظام مشترك من كلية الهندسة, ماجستير في الهندسة الميكانيكية: ٠٢٢٢-٠٢٢٢
 

 المانيا, من جامعة اخن, حاصل علي شهادة درجة الدكتوراه منحة مقدمة من الهئية األلمانية: ٠٢٩٠-٠٢٢٢
 

 المانيا, بجامعة أخن, باحث ومدرس مساعد بمعهد ابحاث الحديد والصلب بكلية علوم المواد: ٦٦٩٦-٦٦٦۸

بكلية , منسق برنامج الهندسة الميكانيكية ومشرف علي التدريب الصناعي بنظام الساعات المعتمدة: ٠٢٩٢-٠٢٩٢
 جامعة القاهرة, الهندسة

 جامعة القاهرة, مدرس بكلية الهندسة: ٠٢٩۸-٠٢٩٢

 .تم التقدم للترقية علي درجة أستاذ مساعد :حتي األن -٠٢٩۸

  استشاري الشركة الهندسية للخدمات الصناعية: حتي األن-٠٢٢٢

 استشاري الشركة الهندسية للتجارة والصناعة: حتي األن-٠٢٩٢

 جامعة القاهرة, منسق مكتب العالقات الدولية بكلية الهندسة: حتي األن-٠٢٩٢

 جامعة القاهرة, بكلية الهندسة, بادارة رعاية الشباب, مشرف علي األسر الطالبية :حتي األن-٠٢٩٢

 نائب مدير مركز األحتكاك والتاكل وتصميم المعدات وقطع الغيار :٠٢٩۸-٠٢٩٢
 

 تم تكريمي سنويا وفوزي بجوائز النشر الدولي من جامعة القاهرة :٠٢٩۸-٠٢٩٢

 .حاصل علي الدورة التثقيفية للدراسات االستراتيجية واألمن القومي بكلية الدفاع الوطني :٢/٠/٠٢٩۸-٠/٠

:النشر الدولي   

  .وجاري نشر عدد من األحباث الدولية حبث مت نشرهم دوليا يف العديد من اجملالت العاملية ٥٤لدي حوايل ما يقرب من 



 السيرة الذاتية                                                                                                                أحمد شاش

 2 

 :الخبرات الهندسية

 :التدريب
 

 .جامعة القاهرة, والورش االنتاجية بكلية الهندسة, معامل قسم التصميم الميكانيكي واألنتاج :التدريب في

 

 .القاهرة, بحلوان, التابع للهيئة العربية للتصنيع, مصنع الطائرات والمحركات :التدريب في

 

 .بالسادس من أكتوبر, مصنع مرسيدس بنز بالمدينة الصناعية :التدريب في

 

 .بالمانيا, بجامعة هنوفر, معهد القوي الميكانيكية وماكينات التربو :التدريب في

 

 .بالمانيا, جامعة كلوستال :التدريب في

 

 .بالمانيا, معهد تصميم الماكينات والتريبولوجية الهندسية بجامعة ارلنجن :التدريب في

 

 .بالمانيا, بجامعة أخن, معهد ابحاث الحديد والصلب :التدريب في

 

 نيابروم, بمجموعة بلترام األيطالية ,مصنع دولنام :التدريب في
 

 

 

 :المنح والجوائز

 (٦٦٦٢و  ٦٦٦٢, ٦٦٦٣, ٦٦٦٦, ٦٦٦٩)جامعة القاهرة لالعوام المنحة الدراسية من كلية الهندسة  .أ 

 ٦٦٦٣منحة شركة شلمبرجير للخدمات البترولية عن عام  .ب 

 ٦٦٦٢مقدمة من الهيئة األلمانية للتبادل العلمي عن العام , المانيا, منحة للتدريب الصيفي بجامعة هانوفر .ج 

 ٦٦٦٢منحة شركة شلمبرجير للخدمات البترولية عن عام  .د 

 ٦٦٦٢عن العام  مقدمة من الهيئة األلمانية للتبادل العلمي, بالمانيا, للتدريب الصيفي بجامعة ايرلنجنمنحة  .ه 

 بجمهورية المانيا األتحادية, منحة مقدمة لدراسة الماجستير واجراء تجارب العملي بجامعة فرايبرج .و 

 بالمانيا, ل عليها من جامعة أخنمنحة مقدمة من الهيئة األلمانية للتبادل العلمي لدراسة الدكتوراه والحصو .ز 

 

:المكان      :التاريخ                                                                                    

 

__                                                                             __القاهرة__ ٢٩/٩٢/٠٢٩۸ __ 

:توقيع  
 

 ______أحمد شاش____        

 

 


