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 سجل السيرة الذاتية

Curriculum Vitae 

 
  

  ةالبيانات الشخصي

                                            االسم :  عطية محمد جلول مشاضى

 1958-12-28تاريخ الميالد : 

 مصر -الفيوممدينة  – باغوص - ش الفتح02العنوان:  

 الحالة االجتماعية:  متزوج ويعول

 amashady@ksu.edu.sa  البريد االلكتروني:

 attiagallol@yahoo.com:البريد االلكتروني

 http://faculty.ksu.edu.sa/77570/Pages/default1.aspx : الموقع االلكتروني

 0542410913: اض  : الجوالالري   0112875037التليفون:  منزل: 

 01120029334)مصر(  وجوال:الفيوم منزل  0020846313303

 المؤهالت العلمية:

 .تقدير  جيد جدا -1980مايو   -جامعة القاهرة –شعبة التأمين –تجارة  سبكالوريو -1

 .1991-كلية التجارة بسوهاج -أسيوطجامعة  –ماجستير التأمين  -2

 جامعة جنوب الوادى -كلية التجارة بسوهاج -دكتوراه الفلسفة فى التأمين -3

الواليات المتحدة ب Wisconsinالمشترك مع جامعة  شرا اإلبنظام 

 .1998 -األمريكية

mailto:amashady@ksu.edu.sa


 2 

 :اإلداريةوالمناصب  مجال الخبرة

جامعة جنوب الوادي  -بكلية التجارة بقنا استاذ التامين بقسم االساليب الكمية -

 وحتى تاريخه 2015-8-27من 

ة الملك جامع -كلية المجتمع بالرياض-أستاذ مشارك بقسم العلوم اإلدارية -

 .حتى تاريخه 2009-9-27سعود فى الفترة من

 جامعة جنوب -كلية ألتجاره بقنا -وكيل الكلية لشئون تنمية المجتمع والبيئة -

   2009-9-27 حتى 2009الفترة من يناير  الوادي في

 -الوادي جامعة جنوب -كلية التجارة بقنا–بقسم األساليب الكمية  مساعد أستاذ -

 .2009-9-27حتى  2008الفترة من 

جامعة سوهاج الفترة  -كلية التجارة بسوهاج–بقسم األساليب الكمية مدرس  -

 .2008حتى  1998من 

 -)جامعة سوهاج حاليا(-كلية التجارة بسوهاج–مدرس مساعد بقسم األساليب  -

 .1998حتى  1991الفترة من  -جنوب الوادى سابقا

 .1991حتى 1986فترة من كلية التجارة بسوهاج ال -معيد بقسم األساليب الكمية -

 الرسائل العلمية

بعنوان تقييم صناديق التأمين الخاصة بجمهورية مصر  رسالة ماجستير -

 .العربية

الصناعية  لألخطاروتسعير وثيقة تامين شاملة  إعدادبعنوان  رسالة دكتوراة -

 .بالسوق المصرية

 االبحاث العلمية

 

التأمين فى سوق التامين  إعادةتقييم سياسات  فيالكمية  األساليباستخدام  -

  .سوهاج(ي المجلة العلمية بكلية التجارة ، جامعة )بحث منشور ف المصرية

)بحث  تقييم نظام تأمين العالج الطبى المطبق فى سوق التامين المصرية -

 سوهاج(.ي المجلة العلمية بكلية التجارة ، جامعة منشور ف
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 بجمهورية الخاصةمين صناديق التا فيالمستخدمة  االستثماريةالسياسات  -

، جامعة )بحث منشور في المجلة العلمية بكلية التجارة مصر العربية

 .سوهاج(

 المصريةبالسوق  الحياةتقييم عوامل تكلفة التأمين بالتطبيق على تأمينات  -

 .أسيوط(، جامعة )بحث منشور في المجلة العلمية بكلية التجارة

)بحث  ومى بالسوق المصريةدراسة تحليلية عن نشاط صندوق الضمان الحك -

 .بني سويف(التجارة ، جامعة منشور في المجلة العلمية بكلية 

استخدام أسلوب التحليل البيزى التجريبى فى تقدير المالءه المالية لشركات  -

بحث  ,دراسة تطبيقية على تأمينات الممتلكات والمسؤولية ةالتأمين المصري

، جامعه بني سويف كليه التجاره  ريهمنشور فى مجله الدراسات الماليه والتجا

 2009، العدد االول 

                                      متلكات والمسؤولية باستخدام أسلوبتقدير معدالت الخسارة فى تأمين الم -

   منشور)بحث  التجريبى بالتطبيق على السوق المصرية التحليل البيزى

 2012, العربية لإلدارة ، القاهرة  ةبالمنظم

نموذج كمى لتقييم األداء المالى لشركات التامين ، دراسة تطبيقية على تامين  -

ظمة ـبالمن  (وق المصرية )بحث منشورــبالس والمسؤولية الممتلكات

 2014القاهرة،،لالدارة ةــــالعربي

المجلة العلمية لكلية ب منشور بحثالتعاونى بالسوق السعودى ،مستقبل التامين  -

 2013،جامعة سوهاج اج،التجارة بسوه

التجارة المجلة العلمية لكلية ب ة لتسويق التامين بحث منشوراالتجاهات الحديث -

 2011جامعة بنى سويف،، 

تحليل وقياس كفاءة النشاط االستثمارى فى صناديق التامين الخاصة بجمهرية  -

     2014المجلة العلمية لكلية التجارة ببورسعيد  ، مصر ، يونيو  مصر العربية،
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المحفظة التأمينية للمؤمن  باالستعانة بالمؤشرات الكمية  ادارة اخطار -

والتطبيق على شركة مصر للتامين،المجلة العلمية لكلية التجارة ببورسعيد  ، 

 . 2014ديسمبرمصر ، 

السعودى  تقييم مؤشرات آداء التامين التعاونى بالتطبيق على سوق التامين -

دراسات الماليه والتجاريه ، كليه التجاره  ، للنشرر فى مجله ال بحث مقبول,

 2014جامعه بتى سويف، العدد االول 

تقدير المالءة المالية لشركات التامين باستخدام النماذج الكمية بالتطبيق على  -

فى  منشوربحث  الممتلكات والمسؤولية فى سوق التامين المصرية تامينات

اره ،جامعه سوهاج ، العدد مجله البحوث التجاريه المعاصره ، كليه التج

 2015االول يونيو 

 

 تدريسها تمالمقررات الدراسية التى   

التااامين  - تااامين المسااؤولية –تسااويق التااامين  -رياضاايات التااامين –مبااادا التااامين 

تااامين  -اساساايات تسااوية الخسااارة -اإلحصاااءمبااادا  -يقاايالتطب اإلحصاااء – الصااحي

 -تادريب مياداني-تاامين المركباات  -غاة انجليزياةقاراءات تاامين بل -الملكية الشخصاية

برمجياااااات  -، لغاااااة ساااااى(لغاااااات الحاساااااب )لغاااااة البيااااازك -رياضاااااة االساااااتثمار

التاامين  مباادا تدريس ماادة -بحوث العمليات -الحاسب أساسيات –( SPSSالحاسب)

وتادريس ماادة  تدريس ماادة رياضايات االساتثمار باللغاة االنجليزياة -باللغة االنجليزية

      . االحصاء باللغة االنجليزية مبادا

       

 :الدورات العلمية الحاصل عليها

 .أسيوطجامعة   -نظم المعلومات والحاسب االلى ) خمسة عشر يوم( -1

 .جامعة القاهرة  -(أسبوعين مدة) -اإلحصاءمعهد  –الطرق الكمية  -2

 .(TOEFEL)الجامعة األمريكية بالقاهرة –دورة فى اللغة االنجليزية  -3
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( وذلك 1997، 1996حدة األمريكية لمدة عامين )متالواليات ال إلى تعاثاالب -4

 .الدكتوراه درجة المشترك للحصول على اإلشرا  نظاموفق 

 :دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

جامعة جنوب  2005-4-13حتى  2005-4-9فى الفترة من  TOT تدريب المدربين دورة   -1

 مصر –الوادى 

جامعااة جنااوب  – 2006-6-14حتااى   2006-6-11فااى الفتاارة ماان  دريستقياايم التاادورة  -2

 الوادى مصر

–جامعة جنوب الوادى  2005 -9-25حتى  2005-9-21فى الفترة من  تصميم منهجدورة  -3

 مصر

جامعااة جنااوب  2006-6 -20حتااى   2006-6-19فااى الفتاارة ماان   التاادريس بالتقنيااةدورة  -4

 مصر–الوادى 

جامعاة جناوب  2004 -12-8حتاى  2004-12-6فاى   المهارات االتصال الفعادورة فى  -5

 مصر –الوادى 

 2008 -10 -16فااى الفتاارة ماان Word Processingدورة فااى التاادريب علااى -6

 مصر–جامعة جنوب الوادى  2008 -10 -19حتى 

 . جامعة الملك سعود -دورة أعضاء هيئة التدريس الجدد -7

 4 -27حتااى  1431 4-25فااى الفتاارة ماان  تخطاايا التاادريس الفعااالفااى دورة   -8

 المملكة العربية السعودية–جامعة الملك سعود  1431

 جامعة الفيوم مصر (25/6/2015-23لمدة ثالث ايام)  توصيف المقرر دورة    -9

 جامعة الفيوم مصر (29/6/2015-27لمدة ثالث ايام)  االدارة الجامعية دورة  -10

 جامعة الفيوم مصر (6/7/2015-4لمدة ثالث ايام)  اخالقيات المهنة دورة -11

  (9/7/2015-7لمدة ثالث ايام)  والدعم الطالبي االرشاد االكاديمي دورة  -12

 جامعة الفيوم مصر

 جامعة الفيوم مصر (13/7/2015-11لمدة ثالث ايام )  االتصال الفعالدورة  -13

جامعااة  (15/7/2015-14لماادة يومااان)   اعااداد وكتابااة البحااوث العلميااة دورة -14

 صرالفيوم م
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 :دورات وورش عمل أخرى 

 
 المدة المكان النشاط التسلسل

ورشة عمل عن  1

الجودة واالعتماد 

األكاديمي، إعداد خطة 

وتوصيف المقرر 

 والبرنامج الدراسي

كلية المجتمع 

جامعة  –بالرياض

 الملك سعود

17/10/1431 

 هـ.

ورشة عمل عن  2

 اإلرشاد األكاديمي

كلية المجتمع 

جامعة  –بالرياض

 لملك سعودا

18/10 /1 143 

 هـ.

ورشة عمل عن  3

االعتماد الوطني 

والخطة اإلستراتيجية 

للكلية ومؤشرات 

 األداء

كلية المجتمع 

جامعة  –بالرياض

 الملك سعود

19/10/1431 

 هـ.

ورشة عمل عن  4

  ادارة التعلمنظام 

تصميم التعليم 

 االلكترونى

كلية المجتمع 

-بالرياض

جامعة الملك 

 سعود

26-1-1434 

ورشة عمل عن  5

ادارة التعلم نظام 

 ورفع المقررات

 LMSعلى 

كلية المجتمع 

-بالرياض

جامعة الملك 

 سعود

29-11-1433 

دورة عن التصميم  6

التعليمى)نظرى 

 وعملى(

كلية المجتمع 

جامعة بالرياض

 الملك سعود

9-11-

 5ولمدة 1434

 ايام

دورة تدريبية عن  7

ادوات التاليف 

 االلكترونى

 ى على الحاسب()عمل

كلية المجتمع 

جامعة -بالرياض

 الملك سعود

16-11-1434 

 ايام 5ولمدة 

 

ورشة عمل عن  8

 االعتماد والجودة

كلية المجتمع 

جامعة -بالرياض

 الملك سعود

1-12-1434 

 ايام 5ولمدة 
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دورة فى رفع  -9

 LMSالمقررات على 

كلية المجتمع 

جامعة -بالرياض

 الملك سعود

 1436-صفر-2

دورة فى رفع  10

الواجبات على نظام 

LMS 

كلية المجتمع 

جامعة -بالرياض

 الملك سعود

 1436-صفر-3

ورشة عمل لتحكيم   11

الكاديمية البرامج ا

بمشروع التحول 

لجامعة  البرامجي

 الطائف

 جامعة الطائف

 فندق الهدا

رمضان  2-5

1438 

 

  :فيها اللجان التي شاركية واألنشطة العمل

 2006 -جامعة جنوب الوادى –بسوهاج  ةالتجارعضو مجلس كلية  -

جامعة جنوب  -كلية التجارة بسوهاج –مجلس قسم األساليب الكمية  أمين -

 2005 -2004الوادى األعوام 

 .لجان تصحيح( -رصد الدرجات -)مراقبةاالمتحانات أعمال جميع  فيشارك  -

 .على اللجان االنتخابية للطالب وريادة األسر الطالبية اإلشرا  -

المشاركة فى تحكيم  خطة  الدراسة لتخصص التامين)درجة البكالوريوس( بكلية العلوم  -

 جامعة ام القرى–االقتصادية والمالية 

كلية –المشاركة في ورشة عمل لتحكيم التحول البرامجي بجامعة الطائف  -

 2017 -العلوم االدارية والمالية 

لية التجارة بقنا وسوهاج من خالل المشاركة في تطوير المناهج والمقررات الدراسية لك -

 .بالكلية  عضوية لجنة التطوير والجودة

وكيل للكلية يئة اثناء العمل تنمية المجتمع والمحافظة على الب فيالمشاركة  -

 . البيئةولشئون تنمية المجتمع 
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قسم األساليب -المشاركة فى إعداد اللوائح الداخلية لكلية التجارة بسوهاج -
 . عملي بالكليةالكمية خالل فترة 

-لقسم العلوم اإلدارية تخصص التاميناركة في إعداد الخطة الدراسية المش -
 .ج الملك سعود -كلية المجتمع

 دجامعة الملك سعو –بكلية المجتمع  التدريب الميدانىرئيس لجنة  -
 دجامعة الملك سعو –بكلية المجتمع  المعيدين والمحاضرينرئيس لجنة  -
 دجامعة الملك سعو –بكلية المجتمع  مصادر التعلمرئيس لجنة  -
 

 جامعة الملك سعود. –بكلية المجتمع  الترقياتضو لجنة ع -
 جامعة الملك سعود. -بكلية المجتمع النشاط العلمىعضو لجنة  -
 جامعة الملك سعود –عضو وحدة اإلرشاد الطالبي بكلية المجتمع  -
 جامعة الملك سعود –بكلية المجتمع  عضو لجنة الخطا والبرامج -
 جامعة الملك سعود –بكلية المجتمع  المعيدين والمحاضرين عضو لجنة -
مقررات دراسية باللغة االنجليزية فى مواد التامين ورياضيات التمويل  إعداد -

واالستثمار وتدريس هده المواد فى شعبة اللغة االنجليزية بكليات التجارة 

اءات فى التامين بالجامعات المصرية وكلية المجتمع بجامعة الملك سعود )قر

 (  .Eبلغة
يات رياض،  لعربية للمواد التالية : التامينإعداد مقررات دراسية باللغة ا -

واالستثمار،أساسيات الحاسب اآللي، برمجيات الحاسب اآللي،  التمويل

رياضيات األعمال ،اإلحصاء التطبيقي،بحوث العمليات ودلك خالل العمل 

 . (2009-86بجامعة جنوب الوادي أثناء الفترة )

قراءات في  التامين نجليزية لمواد رياضياتاال باللغة ف المقرراتتوصي -

التامين بلغة انجليزية، تسويق التامين ،تامين المسؤولية، تامين صحي، 

 بكلية المجتمع بالرياض.،اساسيات تسوية خسارة، تامين الملكية الشخصية 

ت قراءات فى التامين جامعة الملك سعود لمقررا –التدريس بكلية المجتمع  -

وتأمين المركبات وتأمين الملكية الشخصية والتأمين الصحي ومبادا 
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التامين  واساسيات تسوية الخسارة وتسويق ورياضيات التامين اإلحصاء

 وحتى اآلن. 2009 عام من بدايةلية ووتامين المسؤ

تخصص إدارة أعمال الميداني لطالب  على التدريب  كاديمىاإلشرا  اال -

شركة مالذ للتأمين التعاون مع العاملين بب بكلية المجتمع بالرياص أمينالت

 السعودية. العربية بالمملكة

جامعة الملك سعود علي  -المشاركة في حصول كلية المجتمع بالرياض -

 االعتماد األكاديمي الدولي واالعتماد الوطني 

 د.جامعة الملك سعو –التدريب بالشركة االفتراضية بكلية المجتمع  -

 -تحكيم ابحاث علمية: -

 جهة البحث موضوع البحث اسم المحكم

 عطية محمد جلول /دأ. 
تقييم فرص االندماج بين شركات التامين 

 لمواجهة تحديات العولمة

 جامعة الطائف
كلية العلوم 

 االدارية والمالية
2010 

 أ. د/ عطية محمد جلول   
تقدير معدالت الوفاة باستخدام 

مدخل -اللوغارتميةالنمادج البيزية 
 اكتوارى مقترح

 جامعة الطائف
كلية العلوم 

 االدارية والمالية
2010 

 أ. د/ عطية محمد جلول

تصميم نظام متكامل لتأمين 
أخطار التلوث الهوائي في 
 المملكة العربية السعودية

دراسة تطبيقية على مدينتي 
 الرياض وجدة

 جامعة الطائف
كلية العلوم 

 االدارية والمالية
2015 

 أ. د/ عطية محمد جلول
التحالفات اإلستراتيجية ودورها 
في دعم القدرات التنافسية فى 

قطاع التأمين التعاوني 
 السعودي

 جامعة الطائف
كلية العلوم 

 االدارية والمالية
2015 

 أ. د/ عطية محمد جلول
استخدام نظرية المعقولية في 

تسعير تأمين المركبات 
الخصوصية بالتطبيق على 

 ق التأمين السعوديسو

 جامعة الطائف
كلية العلوم 

 االدارية والمالية
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2015 

 أ. د/ عطية محمد جلول

نظام مقترح لتأمين أخطار 
الطب والعالج عن بعد في 

أ. د/  يةالمملكة العربية السعود
 عطية محمد جلول

 

 جامعة الطائف
كلية العلوم 

 االدارية والمالية
2015 

 أ. د/ عطية محمد جلول

ات نمو شركات التأمين: معوق

دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة 

القيمة الدفترية لشركات في 

في السوق المدرجة  التأمين

 المالية السعودية 

 

مجلة معهد 
االدارة العامة 

 2016بالرياض

 أ. د/ عطية محمد جلول
التأمين متناهي الصغر دراسة 

كأحد أدوات التنمية االقتصادية 

 في رؤية المملكة

 معة الطائفجا
كلية العلوم 

 االدارية والمالية
2017 

 أ. د/ عطية محمد جلول
إطار مقترح لعالج مشاكل نظام 

في ضوء تجارب  التقاعد السعودي 
 الدول المختلفة

 جامعة الطائف
كلية العلوم 

 االدارية والمالية
2017 

 

 

                                  

 

 


