
 

Curriculum Vita  

AMR ASSEM ABDELKADER ABOUFRIEKHA 

PROFESSION 

CEO of Tanta Motors  

EDUCATION 

Faculty of Engineering, Cairo University 

BSC degree in Mechanical Engineering 

MEMBERSHIPS 

• Board member of the Engineering and electronic Export Council of Egypt (EECE) 

• Board member of Chamber of Engineering Industries (CEI) 

• Board Member of agricultural Engineering Research Institute (AENRI) 

• Board Member of FAW Industry Group LLC 

• Member of Egyptian Businessmen's Association (EBA) 

• Member of American Chamber of Commerce  

• Member of Italian Chamber of Commerce – Egypt (CCI) 

• Member of German Arab Chamber of Industry and Commerce (GACIC) 

• Member of French Chamber of Commerce in Egypt (CCFE ( 

• Member of Egyptian Meat Producers Association (EGYMPA) 

• Member of Horticultural Export Improvement Association (HEIA) 

 

COMMUNITY DEVELOPMENT 

• Founder of "Eshtaghal" initiative with the Egyptian Junior Business 

Association (EJB) 

• Founder of “Farm Academy” non-profit development institution  

LANGUAGES 

• Arabic – English 

PERSONAL  

Place of Birth: Tanta, Egypt 

Date of Birth: 19/5/1970 
Marital status: Married 

Wife: Mona Awara 

Children: 
First: Mariam Amr AbouFriekha 

Education: Economics and Political Science B.A. - AUC 

Second: Assem Amr Assem AbouFriekha 

Education: Physics BSc - University College London UCL 

 

CONTACT 

Address:  9 Elriadah Str., Cairo, Egypt, Tanta Motors. Co.  

Phone: +201222150356 

Email: amr.afreikha@tantamotors.com 

تية  ذا ل ا  السيرة 

 عمرو عاصم عبد القادر أبوفريخة 

 الوظيفة 

 الرئيس التنفيذي لشركة طنطا موتورز 

 المؤهالت العلمية 

 كلية الهندسة، جامعة القاهرة  

 هندسة ميكانيكا قوى   سبكالوريو

 األنشطة والمشاركات 

 واإللكترونية للسلع الهندسية    التصديري   رة للمجلس ا عضو مجلس إد  •

 غرفة الصناعات الهندسية  إدارةعضو مجلس   •

 عیة  رالزا لهندسةابحوث    معهدإدارة   مجلس عضو •

 مجموعة فاو للصناعة ش.م.م  عضو مجلس اإلدارة •

 عضو جمعية رجال األعمال المصريين  •

   عضو غرفة التجارة األمريكية •

   عضو الغرفة التجارية اإليطالية •

 العربية للصناعة والتجارة  األلمانيةالغرفة  عضو  •

   عضو الغرفة التجارية الفرنسية •
 مللحو ا  لمنتجي لمصريةا بالجمعیة عضو •
 جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية  عضو •

  

 التنمية المجتمعية 

 مؤسس مبادرة "أشتغل" بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب األعمال  •

 ؤسسة تنموية غير ربحية  " مي مؤسس "فارم أكاديم •

 اللغات 

 اإلنجليزية  - العربية •

 معلومات شخصية 

 ، جمهورية مصر العربية طنطامكان الميالد:  

 19/5/1970 تاريخ الميالد:
 متزوج  الحالة االجتماعية: 

 منى عوارة  الزوجة: 

 األبناء:  

 مريم أبوفريخة  : األول

  - بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية  : المؤهل العلمي

 الجامعة األمريكية بالقاهرة

 عاصم أبوفريخة   الثاني:

 جامعة لندن –بكالوريوس فيزياء   : المؤهل العلمي

 التواصل 

 شركة طنطا موتورز  -شارع الرياضة، مدينة نصر، القاهرة    9العنوان: 

  :201222150356+الهاتف: 
 amr.afreikha@tantamotors.com اإللكتروني:البريد 

 

https://www.yellowpages.com.eg/ar/profile/heia-_-horticultural-export-improvement-association/141688

