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 ة ــــــــالت العلميـــــــــالمؤه

تاريخ الحصول    التخصص  الجامعة /كلية /قسم    المـــــــوهـل 
 مؤهل علي ال

 1992 تامين القاهرة /التجارة /تامين بكالوريس تجارة

دبلوم الدراسات 
 العليا

القاهرة / كلية االقتصاد والعلوم 
 السياسية

اإلحصاءات الصناعية 
 وضبط الجودة

2002 

ماجستير في 

 العلوم التجارية

المنوفية / التجارة /اإلحصاء 

 والرياضة والتأمين

 2002 تامين

ت دبلوم الدراسا
 العليا

 تالقاهرة / معهد الدراسا
 والبحوث التطبيقية /

  2003 اإلحصاء التطبيقي

دبلوم الدراسات 

 العليا

كلية االقتصاد والعلوم القاهرة / 

 السياسية

  2005 بحوث العمليات التطبيقية

 
 

دكتوراة الفلسفة 

في العلوم 
 التجارية

/ التجارة /اإلحصاء  ساداتال

 والرياضة والتأمين

  2008 ينتأم

 

 يـــــــــــــــدرج الوظيفــــــــــالت

 جامعه /كلية /قسم الدرجة الوظيفية 

مدينة السادات  / التجارة / اإلحصاء والرياضيات  أستاذ مساعد 1
 والتأمين

 الملك سعود  المملكة العربية السعودية   أستاذ مساعد 2

 راف والرقابة على التامين.خبير التأمين اإلستشاري  بالهيئة المصرية لإلش 3

 

 

 

 ة     ـــــــــــيـــرة الذاتــــــــيـلسا  

mailto:usama.solima@com.usc.edu.eg


 ة ــــــــــل العلميـــــــــــــالرسائ

 تاريخ  مناقشة الرسالة  الرسالة عنوان م

تسعير وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات باستخدام النماذج المالية  1

 في الفكر اإلكتوارى الحديث

2008 

لتأمين المصرية باستخدام " ترشيد القرارات االستثمارية في شركات ا 2
 نموذج برمجة األهداف التتابعية"

2002 

 

 ة ــــــــــــــتاث العلميــــــــــــاالبح

 ر ــــــــــــتاريخ النش ث ـــــــــــــــــــم البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس م

التنبؤ بمعدل الخسارة في شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات  1
باستخدام نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية 

(ARIMAفي تحليل السالسل الزمنية ) 

2003 

" معوقات انتشار التجارة االلكترونية في مجال تسويق الخدمات  2
لمؤتمر العلمي السنوي التأمينية في سوق التأمين المصري" ، ا

 العشرون الدولي،

2004 

 2004 الطاقة االستيعابية لسوق التأمين المصري" 3

 2005 دور استثمارات قطاع التأمين في ضوء التحرر االقتصادي 4

 التنبؤ بمعدالت اإلحتفاظ باألقساط في سوق التأمين المصري 5
 

2010 

 2011 المصري معوقات اإلعالن اإللكتروني في سوق التأمين 6

 

 

 -: ورةالمنشــــــب ــــــــالكت

 "  )الجزء األول( .SPSSالتحليل االحصائى باستخدام برنامج  " -1
 "  )الجزء الثاني( .SPSS" التحليل االحصائى للمتغيرات المتعدددة باستخدام برنامج   -2

 " . MINITAB" التحليل االحصائى للبيانات باستخدام برنامج    -3

 "  .Minitabقبة الجودة اإلحصائية  االحصائى باستخدام برنامج " خرائط مرا  -4

 إتفاقية الجاتس ومستقبل صناعة التامين في الوطن العربي .  -5
 " استثمار أموال شركات التأمين بين النظرية والتطبيق" .  -6

 

 ي ــــــاسب األلـــمهارات الح

 2006( ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ) -7

 إلحصائية الجاهزة:حزم البرامج ا -8
9- SPSS - MINITAB  - WinQSB  

 

 



 الخبرة العلمية في التدريس 

  -تم تدريس عدد من المقررات الدراسية وهي :

دارة المخاطر -  رياضيات التأمين على الحياة.  -                  أساسيات التأمين وا 

 ال شركات التأمينإستثمار  أمو   -                    رياضيات التمويل واالستثمار. -

 محاسبة شركات التأمين  -                              إقتصاديات التأمين -

 اإلحصاء الوصفي. -                                 الرياضة المالية. -
 اإلحصاء التحليلي. -                               اإلحصاء التطبيقي -

 األساليب الكمية. -                               الرياضة التطبيقية. -

 .الجبر الخطي  -                     .رياضيات التفاضل والتكامل -

 اإلقتصاد الرياضي.  -                                 بحوث العمليات -

 .الرياضة البحتة   -
 


