
 

 

 

 مصطفى السيـــــدد. االسم: 

 

 المؤهالت: 

 ، المملكة المتحدة. ةبكالوريوس الهندسة الميكانيكي -

 ماجستير إدارة المشاريع الصناعية، ايرلندا. -

 دكتوراه إدارة المشاريع الصناعية، المملكة المتحدة. -

 

 قصص أطفال، إدارة، ثقافة عامة مجال التأليف:

 

 نبذة عن المؤلف:

م.  بدأ حياته العملية مشرف أنتاج الكهرباء والماء على 7491المنامة بالبحرين عام من مواليد 

نوات س ثمانسنة بشركة نفط البحرين المحدودة )بابكو(.  وعمل رئيساً للمهندسين لمدة  71مدى 

.  الكابالت لمدة خمس سنوات بوزارة األشغال والكهرباء والماء، والرئيس التنفيذي لشركة ميدال

بع ورئيساً لشركة نفط البحرين لمدة أر تسنة مديراً عاماً لشركة الخليج للبتر وكيماويا 71وقضى 

 سنوات.  ويعمل حالياً األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية.

 

اته متم اختياره عضواً بمجلس الشورى، وهو محاضر غير متفرغ بجامعة البحرين.  ولديه اهتما

" لإلدارة اإلستراتيجية التي MOCIFالخاصة في مجال اإلدارة، فهو صاحب نظرية )موسيف( "

هي عبارة عن مبادئ للتطوير االستراتيجي لإلدارة، التي تؤكد ضرورة مبدأ إدارة لتطوير 



االقتصاد أو أعمال المؤسسة لتحقيق النجاح وذلك بالتركيز على خمس مهام أساسية لبناء إدارة 

التي تعبر  "REAMOC"راتيجية ناجحة.  وله نظرية أخرى في اإلدارة تسمي "ريموك" إست

 عن القوة التكاملية للتحديث، واإلبداع، والتحفيز، والثقافة المؤسسية.

عرف باهتمامه الكبير بأدب األطفال، مركزاً على توعيتهم وتثقيفهم في مجال السالمة من خالل 

، مستخدماً أسلوبا مشوقاً، وإخراجا فنياً لكتبه القصصية تشجيع تأليفه مجموعة قصصية موجهة لهم

 األطفال على القراءة واالقتناء.

 

 العضوية:

 .عضو سابق في مجلس الشوري لمملكة البحرين 

 .ًعضو مجلس أمناء جامعة البحرين سابقا 

 .عضو مجلس إدارة شركة طيران الخليج 

 .عضو مجلس إدارة شركة بابكو 

  عقارات السيف.عضو مجلس إدارة 

 .عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث 

 جمهورية مصر العربية -عضو مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري.  

 نائب رئيس مجلس إدارة بنك االسرة. 

 ( نائب رئيس سابق للجمعية العالمية لمنتجي االسمدة الكيماويةIFA.لمدة سنتين ) 

  والسالمة.رئيس جمعية الصحة 

 .محاضر غير متفرغ في جامعة البحرين لمادة اإلدارة االستراتيجية لطلبه البكالوريوس 

 عضو مجلس أمناء جامعة البحرين.  

 

 

 

 التكريم والجوائز واألوسمة:

 .حاصل على وسام البحرين من الدرجة األولى 

  م.5002 –م 5001حاصل على جائزة أفضل شخصية بيئية لمجلس التعاون لعام 

  حاصل على عدة جوائز خليجية، عربية وعالميه في مجال اإلدارة واإلنتاج، أخرها وسام

 من الكلية الملكية االيرلندية في مجال اإلدارة. "روبرت آدمز"

 

 :المؤلفات

 م.7441سالمة أطفالنا في عالم العجائب. البحرين،  -

 م.7441مغامرات مها: سر اكتشاف شجرة الحياة. البحرين،  -

 م.7441والساحل الجميل. البحرين، منار  -

- Safe Journey to Wonderland  

 م.5000السالمة والمرح. البحرين،  -



 م.5001رسائل أعجبتني. المؤسسة العربية للطباعة والنشر، البحرين،  -

 م.5077. البحرين، 5077تعزيز ثقافة الحوار الناجح: حوار  -

نظريتي موسين وكريموك  يعتمد علىاإلدارة اإلستراتيجية الناجحة: أسلوب إداري جديد  -

 .2003. البحرين.

 .5071الحلم الجميل.  -

 

 drnas@rco.gov.bh  البريد االلكتروني:
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