
 1 

السيرة الذاتية 

  :البيانات الشخصية : أوال 
أبو بكر فكرى مصطفى سعد الدين  :   االســــم

 28/12/1963:    تاريخ الميـالد
بنى سويف /جمهورية مصر العربية :   محل الميـالد  

مصري :     الجنسيــة  
مسلم :     الـديـانـة 

متزوج ويعول : الحالة االجتماعية 
بجوار الرقابة - مدخل خاص من ش كورنيش النيل :   العنــوان  
. مصر-  بنى سويف –اإلدارية 

    محمول   01225345177: رقم التليفـون 
    مـنزل2280081/082                   

: المؤهالت والشهادات العملية: ثانيا 
بكالوريوس تجارة شعبة ادارة األعمال من كلية التجارة ، جامعة  -

 بتقدير عام جيد 1988القاهرة ، فرع بنى سويف دور مايو 
 .جدا

ماجستير في ادارة األعمال من كليه التجارة ، جامعة القاهرة ،  -
  عن رسالة عنوانها1996فرع بنى سويف عام 

تخطيط الموارد البشرية ومعوقاتة  في قطاعي المصارف " 
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دراسة  )" اإلسالمية والبنوك التجارية بجمهورية مصر العربية
 (مقارنة 

دكتوراة الفلسفة في ادارة األعمال من كلية التجارة جامعة   -
 م عن رسالة عنوانها 2003القاهرة ، فرع بنى سويف عام 

تطوير نظام منح االئتمان المصرفي باستخدام نظم الخبرة "
بغرض ترشيد القرارات االئتمانية بالقطاع المصرفي المصري 

 (نموذج مقترح  )"

 . درجة457حاصل على شهادة التويفل الدولية بمجموع  -

 . درجة520حاصل على شهادة التويفل المحلية بمجموع  -

: الخبرات العملية في مجال التدريس الجامعي : ثالثا 
معيد بقسم إدارة األعمال كلية التجارة جامعة القاهرة  -

. 12/10/1988فرع بنى سويف من  
مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال كلية التجارة جامعه  -

 .22/10/1996القاهرة فرع بنى سويف من  

مدرس بقسم إدارة األعمال كلية التجارة جامعة القاهرة  -
 .30/4/2003فرع بنى سويف من 

أستاذ مساعد بكلية المجتمع ، جامعه الملك السعود  -
بالرياض ، المملكة العربية السعودية من 

 .30/6/2006 ، حتى 18/10/2003
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انتدب للتدريس بقسم التمويل واالستثمار بكلية  -
االقتصاد واالدارة، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من 

.   وحتى اآلن30/1/2007
انتدب للتدريس في كلية اإلدارة والتسويق بجامعة  -

. 1/7/2013 وحتى2/2009النهضة بداية من 
القيام بالعديد من البرامج التدريبية في مجال إدارة  -

 .األعمال

: األبحاث العلمية المنشورة: رابعا 
: البعد البيئي في تقييم واختيار الموردين المحتملين  -

. نموذج مقترح
أثر العوامل الديموجرافية على درجه التزام المعلم  -

 األخالقية وانعكاس ذلك على مستوى رالجامعي بالمعايي
. دراسة تطبيقية على جامعة بنى سويف: جودته

تقييم األداء المتوازن كمتغير وسيط في العالقة بين   -
الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي للعاملين بقطاع الفنادق 

 .المصرية

العالقة بين معوقات االبداع االداري و الصورة الذهنية  -
المدركة و اثرهما علي مستوي األداء الوظيفي بالبنوك 

 ".دراسة مقارنة"
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العالقة بين سلوكيات القيادة التحويلية و ضغوط الدور  -
المدركة وأثرهما علي السلوكيات المنحرفة في مكان 

 .العمل 

: المؤلفات العلمية التي قمت بتأليفها وتدريسها : خامسا
. مقدمة في إدارة األعمال والمنظمات -
 .مقدمة في اإلدارة باللغة اإلنجليزية -

 .إدارة المبيعات باللغة اإلنجليزية -

 .مدخل استراتيجي: إدارة االنتاج والعمليات -

 .قرارات التمويل واالستثمار طويل األجل  -

 (.1)أساسيات اإلدارة  -

 .المدخل الحديث في اإلدارة العامة -

 .مدخل متكامل: االدارة االستراتيجية -

 .االدارة الدولية -

 .ادارة البنوك -

 .ادارة التسويق -

 .المدخل الحديث فى ادارة الموارد البشرية -

 .ادارة االئتمان المصرفى -

 .ادارة البورصات -


