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ثانيا ً  :المؤهالت العلمية -:
 بكالوريوس التجارة قسم الرياضة والتأمين  ،كلية التجارة ببني سويف  ،جامعة القاهرة  ،تقدير عام جيدجدا ،دور مايو .1990
 ماجستير في التامين – كلية التجارة فرع بني سويف – جامعة القاهرة  ،عام  1997رسالة عنوانها "تقييم السياسة االستثمارية لنظام التأمينات االجتماعية في جمهورية مصر العربية خالل الفترة من 1984
إلى  ، " 1994اشراف ا.د .محمد محمود الكاشف  ،ا.د .سامى نجيب.
 دكتوراه الفلسفة في التأمين– كلية التجارة فرع بني سويف – جامعة القاهرة  ،عام  2003رسالةعنوانها " استخدام األساليب الكمية في قياس وادارة األخطار المؤثرة في المالءة المالية لشركات التأمين
المصرية بالتطبيق على التأمينات العامة "  ،اشراف ا.د .محمد محمود الكاشف  ،ا.د .سامي نجيب.
ثالثا ً  :التدرج الوظيفي :
 معيد بقسم الرياضة والتأمين – كلية التجارة فرع بني سويف – جامعة القاهرة – اعتبارا من 1990/12/11حتى .1997/8/3
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 مدرس مساعد بقسم الرياضة والتامين – كلية التجارة فرع بني سويف – جامعة القاهرة – اعتبارا من 1997/8/4حتى .2003/5/27
 مدرس بقسم الرياضة والتأمين – كلية التجارة فرع بني سويف – جامعة القاهرة – اعتبارا من 2003/5/28حتى.2008/9/22
 أمين لمجلس قسم الرياضة والتأمين بالكلية اعتبارا من سبتمبر  2003وحتى سبتمبر .2004-

نائب المنسق األكاديمي لشعبة اللغة اإلنجليزية بالكلية اعتبارا من يناير  2001وحتى اكتوبر . 2004

 أستاذ مساعد بقسم العلوم المالية والمصرفية – كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونةاألردنية – اعتبارا من  2004/10/12حتى .2008/11/23
 أستاذ مساعد بقسم الرياضة والتأمين – كلية التجارة – جامعة بني سويف اعتبارا من 2008/9/23حتى تاريخ . 2015/5/23
 أستاذ مشارك بقسم العلوم المالية والمصرفية – كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونةاألردنية – اعتبارا من  2008/11/24حتى . 2010/9/12
 أستاذ زائر بقسم العلوم المالية والمصرفية – كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية– اعتبارا من  2011/2/28حتى . 2011/6/8
 أستاذ مشارك بقسم العلوم المالية والمصرفية – كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونةاألردنية – اعتبارا من  2011/10/5حتى تاريخ .2015/4/10
 منسق برنامج الدراسات المسائية – كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية – اعتبارامن  2011/2/28حتى تاريخ .2012/10/1
 رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية – كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية –اعتبارا من  2012/10/2حتى تاريخ .2015/9/11
 رئيس قسم العلوم االقتصادية – كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية – اعتبارا من 2012/10/2حتى تاريخ .2015/9/11
 أستاذ بقسم الرياضة والتأمين – كلية التجارة – جامعة بني سويف اعتبارا من  2015/3/24حتىتاريخه.
 أستاذ بقسم العلوم المالية والمصرفية – كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية –اعتبارا من  2015/4/11حتى تاريخ .2015/9/11
 أمين مجلس قسم الرياضة والتأمين بالكلية اعتبارا من سبتمبر  2015حتى سبتمبر . 2016 أمين مجلس الكلية اعتبارا من اكتوبر  2016حتى تاريخة. استاذ زائر لجامعة Florida State university2017/5/24
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بامريكا خالل الفترة من  2017/4/10من

 مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية اعتبارا من  2018/2/14ولمدة سنتين. عضو لجنة دراسة الصناديق الخاصة بالجامعة. رئيس مجلس قسم الرياضة والتأمين بالكلية اعتبارا من اكتوبر  2016ولمدة ثالث سنوات . المنسق االكاديمى لشعبة اللغة االنجليزية بالكلية اعتبارا من اكتوبر  2018حتى تاريخة.رابعا :المؤتمرات والندوات التي شارك فيها-:
 مؤتمر مشاكل التامين االجتماعي المصري  ،الذي نظمته كلية التجارة ،جامعة القاهرة. ندوة استثمار أموال التامين ،التي نظمتها الهيئة المصرية للرقابة على التامين. الندوة العربية في " وضع أسس موحدة وإنشاء مركز عربي لتقييم األداء والمراكز المالية لشركاتالتأمين وعالج أي قصور يطرأ عليها "  ،والتي تم تنظيمها باالشتراك بين االتحاد العام العربي للتامين
والهيئة المصرية للرقابة على التامين.
-

ندوة التحوالت االقتصادية وآثرها على صناعة التأمين ،والتي نظمتها شركة مصر للتأمين.

 الندوة العربية حول " العولمة وصناعة التأمين العربية " والتي تم تنظيمها باالشتراك بين الهيئةالمصرية  .للرقابة على التأمين واالتحاد العام العربي للتأمين.
 المؤتمر الدولي" الصناعة التأمينية في العالم اإلسالمي  :واقعها ومستقبلها "  ،والذى نظمه  ،مركزالشيخ صالح كامل لالقتصاد االسالمي  ،جامعة االزهر  ،عام .2001
-

مؤتمر االستثمار والتنمية تحديات القرن الحادي والعشرون  ،الذي عقد بكلية التجارة – جامعة
اإلسكندرية.

 المؤتمر العلمي الدولى السنوي الخامس  "،اقتصاديات المعرفة والتنمية االقتصادية"  ،الذي عقد بكليةاالقتصاد والعلوم اإلدارية  -جامعة الزيتونة األردنية  29-27 ،ابريل .2005
-

المؤتمر العلمي الدولى السنوي السادس  " ،أخالقيات األعمال واقتصاديات المعرفة" ،الذي عقد بكلية
االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية  19-17 ،ابريل .2006

 المؤتمر العلمي الدولى السنوي السابع  " ،إدارة األخطار واقتصاد المعرفة "  ،الذي عقد بكلية االقتصادوالعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية 18-16 ،ابريل .2007
 المؤتمر العلمي الدولى السنوي الثامن  " ،إدارة التغيير ومجتمع المعرفة "  ،الذي عقد بكلية االقتصادوالعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية  24 -21،ابريل .2008
 المؤتمر العلمي الدولى السنوي التاسع  " ،اقتصاديات البيئة والعولمة "  ،الذي عقد بكلية االقتصادوالعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية  23 -20،ابريل .2009
 المؤتمر العلمي السادس  " ،األزمة المالية العالمية واآلفاق المستقبلية "  ،الذي عقد بكلية العلوماإلدارية والمالية – جامعة فيالدلفيا  14 -13،مايو .2009
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-

المؤتمر العلمي الدولي السابع  " ،تداعيات األزمة االقتصادية العالمية على منظمات اإلعمال :التحديات
 ،الفرص  ،األفاق "  ،الذي عقد بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزرقاء الخاصة -األردن
 11 -10 ،نوفمبر .2009

 المؤتمر العلمي العاشر  " ،االقتصادات العربية وتطورات ما بعد األزمة االقتصادية العالمية "  ،الذينظمته الجمعية العربية للبحوث االقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت  -لبنان
 20 -19 ،ديسمبر .2009
 المؤتمر العلمي الدولى السنوي العاشر  " ،الريادية ومجتمع المعرفة "  ،الذي عقد بكلية االقتصادوالعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية  23 -20،ابريل .2010
 المؤتمر العلمي الدولى السنوي الحادي عشر  " ،ذكاء االعمال واقتصاد المعرفة "  ،الذي عقد بكليةاالقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية  26- 23،ابريل .2012
 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  " ،الفساد اإلداري والمالي :المشكلة وسبل العالج "  ،الذي عقدبكلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير – جامعة  20أوت  1955سكيكدة  ،الجزائر 16 - 15،مايو
.2012
 المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر  " ،االستثمار في رأس المال البشرى في اقتصاد المعرفة " ،الذي عقد بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية  25- 22،ابريل.2013
 المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني " ،دور االستثمار غير الربحي (الوقف والزكاة ) في التنميةاالقتصادية المستدامة "  ،الذي عقد بكلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير – جامعة سعد دحلب
البليدة  ،الجزائر 21 - 20 ،مايو .2013
 المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثالث عشر  " ،ادارة االزمات فى عالم متغير "  ،الذي عقد بكليةاالقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية  23- 21،ابريل.2014
-

المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع عشر  " ،إدارة االبتكار في االعمال "  ،الذي عقد بكلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية  23- 20،ابريل.2015

 المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع  " ،االعجاز العلمى فى القران والسنة "  ،الذي عقد بكلية التجارة– جامعة بنى سويف  3 -نوفمبر.2015
 المؤتمر العلمي الدولي الحادى عشر " ،الريادية واالبداع والتنافسية  :استراتيجيات االعمال فى اقتصادالمعرفة "  ،الذي عقد بمجموعة ورمال الدولية للتدريب واالستشارات  ، WORMACالقاهرة - 11 ،
 13اكتوبر .2016
 المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس عشر  " ،االستدامة والتنافسية في االعمال "  ،الذي عقد بكليةاالقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية  21- 18،ابريل .2016
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 المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثالث " ،االبداع والتميز فى االقتصاد والتمويل االسالمى "  ،الذي عقدبكلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير – جامعة البليدة  ، 2الجزائر 20 - 19 ،ابريل .2017
خامسا :األبحاث العلمية -:
 .1البحوث المشتركة ضمن فريق بحث.
 " التأمين التبادلي في السوق المصري "  ،بحث مقدم إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  ،شعبةأدارة األخطار والتأمينات  /الباحث الرئيسي أ .د .محمد محمود الكاشف.
 " قياس مدى حاجة السوق المصري لشركات تأمين جديدة " ،بحث مقدم إلى أكاديمية البحث العلميوالتكنولوجيا  ،شعبة أدارة األخطار والتأمينات  /الباحث الرئيسي أ.د .محمد محمود الكاشف.
 .2البحوث المنشورة فى مجالت علمية محكمة ومؤتمرات دولية محكمة.
 عيد احمد ابوبكر  " ،تحليل إحصائي مقارن لمعدالت تحميالت قسط التأمين على الحياة في السوقالمصري"  ،مجلة الدراسات المالية والتجارية  ،كلية التجارة فرع بني سويف  ،جامعة القاهرة  ،ع2
.2004،
 عيد احمد ابوبكر  " ،نموذج رياضي لتقدير إشتراكات نظام التأمينات اإلجتماعية في مصر في ظل معدلالعائد على االستثمار والتضخم"  ،المجلة المصرية للدراسات التجارية  ،كلية التجارة  ،جامعة المنصورة ،
ع.2005 ، 2
 عيد احمد ابوبكر " ،دور هيئة اإلشراف والرقاية على التأمين في تفعيل إلتزام شركات التأمين بتطبيقمبادئ وآليات حوكمة الشركات "  ،مجلة الدراسات المالية والتجارية  ،كلية التجارة فرع بني سويف ،
جامعة القاهرة  ،ع. 2005، 2،1
 عيد احمد ابوبكر  " ،أخالقيات األعمال وأسلوب ممارسة التأمين :دراسة مقارنة بين التأمين التجاريوالتأمين التعاوني اإلسالمي "  ،المؤتمرالعلمي الدولى السنوي السادس  " ،أخالقيات األعمال
واقتصاديات المعرفة" ،الذي عقد بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  ،جامعة الزيتونة األردنية 19-17 ،
ابريل .2006
-

عيد احمد ابوبكر ،غالب عوض الرفاعي  ،محمد بدوي القاضي  " ،استراتيجيه إدارة المخاطر المالية
في البنوك التجارية  :دراسة تحليلية من منظور تأميني مع اإلشارة الي التجربة المصرية في إدارة
مخاطر التشغيل " ،مجلة الدراسات المالية والتجارية  ،كلية التجارة  ،جامعة بني سويف  ،ع.2006 ، 4

 عيد احمد ابوبكر " ،نموذج كمي لمحددات الكفاءة المالية فى التأمين على الحياة  :دراسة تطبيقية علىشركات التأمين المصرية "  ،المجلة المصرية للدراسات التجارية  ،كلية التجارة  ،جامعة المنصورة ،
ع. 2006 ، 1
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 عيد احمد ابوبكر  " ،التحليل الكمي لمؤشرات الحوادث المرورية فى األردن  :دراسة في إدارة أخطارالسيارات "  ،المؤتمرالعلمي الدولى السنوي السابع  " ،إدارة األخطار واقتصاد المعرفة"  ،الذي عقد
بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  ،جامعة الزيتونة األردنية  18-16 ،ابريل .2007
 عيد احمد ابوبكر" ،تسعير التأمين االلزامى على المركبات وفقا لدرجة الخطورة في ضوء التحليلالكمي لمؤشرات الحوادث المرورية  :دراسة تطبيقية على سوق التأمين االردنى "  ،المجلة المصرية
للدراسات التجارية  ،كلية التجارة  ،جامعة المنصورة  ،ع.2006 ، 2
 عيد احمد ابوبكر ،غالب عوض الرفاعي  ،محمد بدوي القاضي  " ،إستراتيجية إدارة المخاطر الماليةفي البنوك التجارية  :دراسة تحليلية من منظور تأميني مع اإلشارة الي التجربة المصرية في إدارة
مخاطر التشغيل " ،المؤتمر العلمي الدولى السنوي الثامن  " ،إدارة التغيير ومجتمع المعرفة "  ،الذي
عقد بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية  24 -21،ابريل .2008
 عيد احمد ابوبكر  " ،نحو إستراتيجية إلدارة األخطار البيئية الناتجة عن حوادث السيارات"  ،المؤتمرالعلمي الدولى السنوي التاسع  " ،اقتصاديات البيئة والعولمة "  ،الذي عقد بكلية االقتصاد والعلوم
اإلدارية  ،جامعة الزيتونة األردنية  23 -20،ابريل .2009
-

عيد احمد ابوبكر ،غالب عوض الرفاعي  " ،اثر األزمة العالمية على شركات التأمين العربية  :دراسة
تحليلية "  ،المؤتمر العلمي السادس  " ،األزمة المالية العالمية واآلفاق المستقبلية "  ،الذي عقد بكلية
العلوم اإلدارية والمالية – جامعة فيالدلفيا باال ردن  14 -13 ،مايو .2009

 عيد احمد ابوبكر  " ،تطوير التحليل المالي باألساليب الكمية للتنبؤ باألزمات المالية فى شركات التأمينعلى الحياة :بالتطبيق على سوق التأمين المصرى"  ،المؤتمر العلمي الدولي السابع  " ،تداعيات األزمة
االقتصادية العالمية على منظمات اإلعمال :التحديات  ،الفرص  ،األفاق "  ،الذي عقد بكلية العلوم
االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزرقاء الخاصة -األردن  11 -10،نوفمبر .2009
 عيد احمد ابوبكر ،غالب عوض الرفاعي  " ،حتمية التعاون العربى فى مجال إعادة التأمين فى ضوءاثر األزمة العالمية على شركات التأمين العربية "  ،المؤتمر العلمي العاشر  " ،االقتصادات العربية
وتطورات ما بعد األزمة االقتصادية العالمية "  ،الذي نظمته الجمعية العربية للبحوث االقتصادية
بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت  -لبنان  20 -19،ديسمبر .2009
 عيد احمد ابو بكر" ,دور التأمين االلكترونى في تحقيق ميزة تنافسية لشركات التأمين :دراسة تحليلية منمنظور ريادي"  ،المؤتمر العلمي الدولى السنوي العاشر  " ،الريادية فى مجتمع المعرفة "  ،الذي عقد
بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية  29 -26،ابريل .2010
 طارق عزت عبد البارى  ،عيد احمد ابوبكر  " ،نموذج إحصائي لتحديد العوامل المؤثرة على ناتجالنشاط التأميني في تأمينات الحياة فى ضوء تحليل التدفقات النقدية  :دراسة تطبيقية علي شركات التأمين
المصرية "  ،مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين  ،كلية التجارة  ،جامعة القاهرة  ،ع.2010 ، 1
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 عيد احمد ابوبكر  " ،تطوير التحليل المالي باألساليب الكمية للتنبؤ باألزمات المالية في شركات التأمينعلى الحياة :بالتطبيق على سوق التأمين المصري"  ،المجلة المصرية للدراسات التجارية  ،كلية التجارة
 ،جامعة المنصورة  ،ع. 2010 ، 3
 عيد احمد ابو بكر " ،اثر االلتزام بتطبيق مبادئ واليات الحاكميه المؤسسيه على االداء المالى فىشركات التامين" ،مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين  ،كلية التجارة  ،جامعة القاهرة  ،ع.2011 ، 1
 عيد احمد ابوبكر  " ،دراسة تحليلية لمدى استفادة شركات التأمين من شبكة االنترنت  :التأميناإللكتروني المزايا والمعوقات"  ،مجلة الدراسات المالية والتجارية  ،كلية التجارة  ،جامعة بني سويف ،
ع.2011، 3
 عيد احمد ابو بكر " ،دور نظم المعلومات االستراتيجية فى دعم وتحقيق الميزة التنافسية لشركاتالتأمين المصرية"  ،المؤتمر العلمي الدولى السنوي الحادى عشر  " ،ذكاء االعمال واقتصاد المعرفة "
 ،الذي عقد بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية  26 -23،ابريل .2012
 عيد احمد ابو بكر " ،اثر التزام شركات التأمين بمبادئ الحاكمية المؤسسية على الحد من ظاهرة تأمينالواجهة ( Frontingاحد مظاهر الفساد في شركات التامين العربية)" ،المؤتمر العلمي الدولي السنوي
السابع ،

" الفساد اإلداري والمالي :المشكلة وسبل العالج "  ،الذي عقد بكلية العلوم االقتصادية

والتجارية والتسيير – جامعة  20أوت  1955سكيكدة  ،الجزائر 16 - 15،مايو .2012
 عيد احمد ابو بكر" ،نموذج رياضي لتحديد حد االحتفاظ االمثل وقسط إعادة التأمين في ظل اتفاقيةتجاوز الخسارة بالتطبيق على فرع التأمين الصحي بسوق التأمين األردني"  ،مجلة التأمين والعلوم
االكتوارية المصرية  ،كلية التجارة  ،جامعة القاهرة  ،ع.2012 ، 2
- Abdel-Raheem F. Fares& Eid Ahmad Abou-Bakr," Economics of Insurance
against Natural Catastrophes: Over-Burdened Arab Insurance", Review of
Economics & Finance, Vol 2, No 3, 2012.
 عيد احمد ابوبكر  ،ندى الحموري  " ،البطالة واالستثمار في رأس المال البشرى :المنهج اإلسالميلعالج مشكلة البطالة"  ،المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر  " ،االستثمار في رأس المال
البشرى واقتصاد المعرفة "  ،الذي عقد بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية
 25- 22،ابريل.2013
 عبد الرحيم الفارس  ،عيد احمد ابوبكر  " ،االقتصاد المبدع  :دور رأس المال البشرى في النمواالقتصادي " ،المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر  " ،االستثمار في رأس المال البشرى في
اقتصاد المعرفة "  ،الذي عقد بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية 25- 22،
ابريل.2013
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 عيد احمد ابو بكر  " ،دور استثمار اموال واحتياطيات التأمينات االجتماعية في دعم وتحقيق التنميةالمستدامة بالتطبيق على جمهورية مصر العربية " ،المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني " ،دور
االستثمار غير الربحي (الوقف والزكاة ) في التنمية االقتصادية المستدامة "  ،الذي عقد بكلية العلوم
االقتصادية والتجارية والتسيير  ،جامعة سعد دحلب البليدة  ،الجزائر 21 - 20 ،مايو .2013
-

عيد احمد ابوبكر  " ،ادارة االزمات المالية فى شركات التأمين المصرية  :بالتطبيق على شركات
التأمينات العامة "  ،المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثالث عشر  " ،ادارة االزمات فى عالم متغير " ،
الذي عقد بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية  23- 21،ابريل .2014

 عيد احمد ابوبكر  "،نموذج احصائي للتنبؤ بمعدالت العائد على االستثمار فى شركات التأمين على الحياةبالسوق المصرى"  ،مجلة الدراسات المالية والتجارية  ،كلية التجارة  ،جامعة بني سويف  ،ع1
.2014،
-

عيد احمد ابوبكر ،اسامة حنفى محمود  " ،استخدام الشبكات العصبية االصطناعية فى تقييم المالءة
المالية لشركات التأمين المصرية " ،مجلة الدراسات المالية والتجارية  ،كلية التجارة  ،جامعة بني
سويف  ،ع.2014، 2

 عيد احمد ابوبكر "،التنبؤ بالتعثر المالي فى شركات التأمين االردنية باستخدام االساليب الكمية " ،مجلةالدراسات والبحوث التجارية  ،كلية التجارة  ،جامعة بنها  ،ع.2014، 2
 عيد احمد ابوبكر ،حمد الكساسبة  ،عبدهللا الشواورة  " ،االبتكار فى المنتجات التأمينية ودورها فىتحريك النمو فى االسواق :بالتطبيق على التأمين التكافلي"  ،المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع عشر
 " ،االبتكار فى االعمال"  ،الذي عقد بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية 23- ،
 21ابريل.2015
 عيد احمد ابوبكر  " ،ممارسة التأمين االلكترونى ودورة فى دعم وتحقيق التفوق التنافسي لشركاتالتأمين"  ،المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس عشر  " ،االستدامة والتنافسية فى االعمال"  ،الذي
عقد بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية  21- 18،ابريل.2016
- Ahmed S. Abdelzaher , Patricia Born , Eid Abobakr , ‘ Formulating policy for
banc assurance activity in Egypt based on evidence from the US financial
market ‘’ ,Southern Risk &Insurance Association (SRIA), 49th Annual meeting
, November 20-22 ,2016
 عيد احمد ابوبكر "،إعادة التأمين التكافلى بين جهود التأصيل وواقعية التطبيق " ،المؤتمر العلمي الدوليالسنوي الثالث " ،االبداع والتميز فى االقتصاد والتمويل االسالمى "  ،الذي عقد بكلية العلوم االقتصادية
والتجارية والتسيير – جامعة البليدة  ، 2الجزائر 20 - 19 ،ابريل .2017
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 االميرة سرور سعد  ،عيد احمد ابوبكر " التنبؤ بالطلب على تأمينات الحياة فى مصر" مجلة كليةالتجارة  ،جامعة سوهاج 2017 ،
 عيد احمد ابوبكر " ،التنبؤ بمؤشرات الحوادث المرورية فى االردن باستخدام اسلوب بوكس وجنكينز" ،مقدم للنشر
سادساً :الخبرات العملية -:
 -1قام بإعداد دراسة جدوى مبدئية إلنشاء شركة تأمين تعاوني إسالمي بالمملكة العربية السعودية .2003 ،
 -2مسجل خبير التأمين االستشاري بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين في مصر ،سجل خبراء التأمين
رقم  151لعام .2004
 -3اشرف على رسالة ماجستير بعنوان "ادارة المخاطر فى البنوك التجارية وفقا لمتطلبات بازل 2
:بالتطبيق على البنوك التجارية االردنية"  ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزيتونة األردنية ،
.2010
 -4ناقش العديد من رسائل الدكتوراة فى قسم العلوم المالية والمصرفية  ،جامعة عمان العربية  ،االردن.
 -5الممتحن الخارجي لرسالة دكتوراة بعنوان " العالقة التعاقدية فى عملية إعادة التكافل وتطبيقاتها فى
ماليزيا"  ،الجامعة االسالمية العالمية بماليزيا .2014 ،
 -6المحكم الخارجى لرسالة ماجستير قسم العلوم المالية والمصرفية  ،جامعة البلقاء التطبيقية  ،االردن ،
.2015
 -7ناقش العديد من رسائل الدكتوراة والماجستير فى قسم الرياضة واالحصاء والتأمين  ،كلية التجارة ،
جامعة اسيوط .
 -8ناقش العديد من رسائل الدكتوراة والماجستير فى قسم الرياضة والتأمين  ،كلية التجارة  ،جامعة بنى
سويف .
 -9عضو الجمعية العربية للبحوث االقتصادية.
 -10عضو جمعية التأمين الصحى.
 -11عضو جمعية االقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع.
 -12يستخدم التطبيقات اإلحصائية االتية .) EXCEL) , (SPSS/PC +) :
 -13المشاركة في وضع وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعديد من الجهات من أهمها-:
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 بنك التنمية واالئتمان الزراعي. مركز األمل الدولي لإلدارة وتنمية الموارد البشرية . مركز الخليج لالستشارات والتدريب . الجمعية العربية لالدارة. المجموعة االستشارية العربية. مركز دراسات – جدة – المملكة العربية السعودية. المركز العربي لالحتراف المهني – عمان – األردن. مجموعة ورماك الدولية. - 14من اهم البرامج التي قام بإعدادها وتنفيذها-:
 برنامج دور االحصاء في اتخاذ القرارات. برنامج أساليب جمع البيانات وتحليلها إحصائيا بغرض اتخاذ القرارات . االتجاهات المعاصرة في التحليل المالي في شركات التأمين . برنامج نظم التأمينات االجتماعية وكيفية حساب المعاشات . نظم المعلومات االستراتيجية ودورها في تحقيق ميزة تنافسية للشركة . برنامج تخطيط برنامج للتامين على الحياة للعاملين . برنامج ادارة االزمات المالية فى شركات التأمين. برنامج دراسة مقارنة لنظم التأمينات االجتماعية فى الدول العربية. برنامج الفحص االكتوارى النظمة التأمينات االجتماعية ونظم المعاشات. برنامج مد الحماية التأمينية. برنامج إدارة األخطار في شركات التأمين. برنامج الوقاية والحد من خسائر خطر الحريق بالتطبيق علي إحدى الشركات. برنامج التأمين وإدارة األخطار . برنامج التأمين الصحي. برنامج االدارة المالية والتخطيط المالى المعتمد . برنامج إعادة التأمين . برنامج دور االحصاء فى اتخاذ القرارات وكتابة التقارير . برنامج التحليل المالى والتخطيط المالى وفقا لالتجاهات المعاصرة . -برنامج تطوير التحليل المالى باالساليب الكمية للتنبؤ باالزمات المالية فى شركات التأمين.
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سابعا :شارك في إعداد المؤلفات اآلتية :
 ا.د .محمد محمود الكاشف ،د.طارق عزت عبد الباري  ،د.عيد احمد ابوبكر ،د عبد هللا صميدة " ،مبادئ الرياضيات البحتة في المشروعات التجارية "  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة .2004 ،
 ا.د .محمد محمود الكاشف  ،د عبد هللا صميدة  ،د.عيد احمد ابوبكر " ،إدارة الخطر والتأمين "  ،دارالنهضة العربية  ،القاهرة  ،بدون سنة نشر.
 ا.د .محمد محمود الكاشف  ،د .طارق عزت عبد الباري ،د.عبد هللا صميدة  ،د.عيد احمد ابوبكر" ،رياضيات التمويل واالستثمار (الرياضيات المالية) "  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة .2005 ،
 د.طارق عزت عبد الباري ،د.حسني احمد الحولي ،د.عيد احمد ابوبكر" ،الرياضيات المالية  :الفائدةالبسيطة والفائدة المركبة"  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة . 2005 ،
 د.طارق عزت عبد الباري  ،د.حسني احمد الخولي  ،د.عيد احمد ابوبكر" ،مباديء الرياضة البحتةللتجاريين  :تطبيقاتها في المشروعات التجارية"  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة .2006 ،
 د .عيد احمد ابوبكر ،ا.د .وليد اسماعيل السيفو  " ،مبادئ التحليل الكمي "  ،دار اليازوري للنشروالتوزيع  ،عمان  ،االردن . 2009 ،
 د .عيد احمد ابوبكر  ،ا.د .وليد إسماعيل السيفو  " ،أساسيات إدارة الخطر والتأمين "  ،دار اليازوريللنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن . 2009 ،
 ا.د .وليد اسماعيل السيفو  ،د .عيد احمد ابوبكر " ،اساسيات رياضيات االعمال وتطبيقاتها في العلومالمالية واالدارية واالقتصادية "  ،داراالهلية للنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن . 2009 ،
 د.عيد احمد ابوبكر  " ،دراسات وبحوث فى التأمين  :بحوث علمية محكمة "  ،دار صفاء للنشروالتوزيع  ،عمان  ،األردن . 2010 ،
 د.عيد احمد ابوبكر  " ،رياضيات التمويل واالستثمار "  ،دار صفاء للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن ،. 2010
 د.عيد احمد ابوبكر ،د.طارق عزت عبد الباري  " ،تطبيقات الرياضية المالية فى العلوم الماليةواإلدارية "  ،دار زمزم للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن . 2010 ،
 ا.د .وليد إسماعيل السيفو  ،د .عيد احمد ابوبكر ،ا.د .غالب عوض الرفاعي  " ،أساسيات اإلحصاءلألعمال وتطبيقاتها في العلوم المالية و اإلدارية واالقتصادية "  ،دار زمزم للنشر والتوزيع  ،عمان ،
األردن . 2010 ،
 د .عيد احمد ابوبكر  " ،ادارة اخطار شركات التأمين  :اخطار االكتتاب واخطار االستثمار "  ،دارصفاء للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن . 2011 ،
 ا.د.عمر عبد الجواد  ،ا.د.محمد نادى عزت  ،د.عيد احمد ابوبكر" ،مباديء الرياضات للتجاريين :تطبيقاتها في المشروعات التجارية"  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة .2011 ،
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 د .عيد احمد ابوبكر  " ،أساسيات الرياضات التجارية وتطبيقاتها االقتصادية واالدارية "  ،دار صفاءللنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن . 2013 ،
 ا.د.عمر عبد الجواد  ،ا.د.محمد نادى عزت  ،أ.د.حسني احمد الخولي  ،أ.د.عيد احمد ابوبكر" ،مباديءالرياضة للتجاريين  :تطبيقاتها االقتصادية والتجارية"  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة .2016 ،
 أ.د .عيد احمد ابوبكر  ،د عبد هللا صميدة  ،د .ابراهيم معزوز فهمي ،د.رجب ابوحمد " إدارة الخطروالتأمين "  ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع  ،القاهرة . 2016 ،
 ا.د.عمر عبد الجواد  ،ا.د.محمد نادى عزت  ،أ.د.حسني احمد الخولي  ،أ.د.عيد احمد ابوبكر" ،رياضيات التمويل واالستثمار"  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة .2016 ،
 ا.د.محمد نادى عزت  ،أ.د.حسني احمد الخولي  ،أ.د.عيد احمد ابوبكر " ،االحصاء للتجاريين"  ،دارالنهضة العربية  ،القاهرة .2016 ،
 ا.د.عمر عبد الجواد  ،أ.د.حسني احمد الخولي  ،أ.د.عيد احمد ابوبكر ،د .محمد السيد حافظ  " ،االحصاءللتجاريين "  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة .2017 ،
 ا.د.عمر عبد الجواد  ،أ.د.حسني احمد الخولي  ،أ.د.عيد احمد ابوبكر" ،مباديء الرياضة للتجاريين :تطبيقاتها االقتصادية والتجارية"  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة .2017 ،
 ا.د.عمر عبد الجواد  ،أ.د.حسني احمد الخولي  ،أ.د.عيد احمد ابوبكر " ،رياضيات التمويل واالستثمار" ،دار النهضة العربية  ،القاهرة .2017 ،
– - Prof. Eid Ahmed Abo-Baker ,” Life Insurance : Theory and Practice ” , Dar
El Nahda Al-Arabiya , Cairo , 2019.
ثامنا ً  :المواد التي قام بتدريسها -:
قام بتدريس العديد من المقررات الدراسية في مجال الرياضيات والتأمين واإلحصاء واالساليب الكمية
وبحوث العمليات سواء بالنسبة لطالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في العديد من الجامعات
والمعاهد العليا وذلك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها  ،وذلك كما يلي -:
 -1مرحلة البكالوريوس- :
أ – في جمهورية مصر العربية -:
{الرياضيات البحتة للتجاريين – الرياضيات المالية – اإلحصاء الوصفي والتحليلي – ادارة األخطار
والتأمين– تأمينات األشخاص–

تأمينات الممتلكات– التأمينات االجتماعية– رياضيات التأمين –

رياضيات التأمين على الحياة " – "Eاإلحصاء االكتوارى – المحاسبة في منشآت التأمين – إدارة
منشآت التأمين – اإلحصاء الرياضي – الرياضيات للتجاريين ( – )1الرياضيات للتجاريين (– )2
التأمينات التجارية واالجتماعية – اساليب كمية ( – )1اساليب كمية ( – )2االحصاء التطبيقى
لالقتصاديين – االحصاء التطبيقى لالقتصاديين – Eتحليل البيانات}
12

}Mathematics : an applied approach – Life Insurance – Statistics for Business
– and Economics –Risk Management and Insurance –Mathematics of Finance
{Social Insurance – Mathematics of Life Insurance
ب -في المملكة األردنية الهاشمية -:
{ الرياضيات التجارية – االحصاء التجاري – إدارة المخاطر والتأمين – الرياضيات المالية –
االساليب الكمية في االدارة– األساليب الكمية في التسويق– الرياضيات التجارية  – Eاالحصاء
التجاري  – Eاالقتصاد القياسي – االقتصاد اإلداري– ادارة المخاطر المالية – االقتصاد الرياضي –
تطبيقات الحاسوب فى العلوم المالية والمصرفية}.
 -2مرحلة الدراسات العليا-:
 دبلوم تأمينات عامة-

تمهيدي ماجستير (تأمين)

[ رياضيات التأمينات العامة – الرياضة المالية – ادارة االخطار ].
[ إعادة التأمين – إحصاء رياضي – أساليب كمية – إحصاء
اكتواري – إدارة األخطار والتأمينات ] .

 -تمهيدي ماجستير ادارة االعمال

[ أساليب كمية – تطبيقات االحصاء في االدارة ] .

 -تمهيدي دكتوراه ادارة االعمال

[ أساليب كمية – إحصاء تطبيقي ].

 -تمهيدي دكتوراه التأمين

[ أساليب كمية – إحصاء تطبيقي – إعادة التأمين ].
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