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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيرة الذاتية           

   البيانات الشخصية :

           محمد أبوبكر أٌمن عبد هللااإلسم :  /1

 م15/2/1983 –نقال د الميالد :وتاريخ مكان   /3                سودانى الجنسية: /2

 العٌن – ة المتحدةاإلمارات العربٌ قامة:عنوان اإل/ 4

   أستاذ مساعدالوظيفة:  /5

 . فرع العٌن – أبوظبىجامعة  مكان العمل:/ 6

 ( السودان 00249911140482 - االمارات00971529702511)  جوال:/ 7

 * adu.ac.ae @ayman.abdalla*(d.ayman83@hotmail.com)): الكترونيبريد / 8

 ((www.aymanabdalla.webs.com الموقع على الويب: /9

 ay83m.wordpress.comالمدونة المالية:  /10

 )جٌد( انجلٌزي – عربً/ اللغات: 11

 المؤهالت العلمية :التخصص و

 .تموٌلوالسبة المحا :  (التخصص الدقيقب)المحاسبة.  :  )أ(التخصص العام

  )ج(المؤهالت العلمية : 

. عنووووان م 2010عووام  –جامعوووة دنقووال  -كلٌوووة الدراسووات العلٌووا  -/ دكتوووراة فووى المحاسووبة 1

األطروحة:)المحاسبة عن تكلفة الموارد البشورٌة وأرراوا علوى رفوا كفوادة األداد بمإسسوات 

 التعلٌم العالى بالسودان(.

عنوووان  م .2007عووام  –جامعووة النٌلووٌن  -دراسووات العلٌووا كلٌووة ال -/ ماجسووتٌر فووى المحاسووبة 2

 (آت الصناعٌة بالسودانالبحث: )دور بٌانات التكالٌف على التخطٌط والرقابة بالمنش

 .م2004عة أُمدرمان اإلسالمٌة عام جام –كلٌة العلوم اإلدارٌة  -/ بكالرٌوس فى المحاسبة 3
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 م .2007جامعة الخرطوم عام  -ب كلٌة األدا -معهد تانا  -/ دبلوم فى الحاسوب 4

 الدورات التدريبية :

ٌوموواف فوى عووام  21جامعوة الخرطوووم لمودة  –دورة تدرٌبٌوة فووى طورت التوودرٌس بكلٌوة التربٌووة / 1

 م .2004

 م .2007جامعة دنقال فى عام  –اإلعتماد والتقوٌم أُسس/ دورة تدرٌبٌة فى 2

 م. 2007اٌئة التدرٌس  الدورة األساسٌة لترقٌة األداد المهنً ألعضاد /3

 :العملية األكاديمية اتالخبر

 والتكلٌف باألعباد التالٌة: الجامعًمجال التدرٌس  فً سنوات تساخبرة 

جامعووة دنقووال لموودة  –كلٌووة اإلقتصوواد والعلوووم اإلدارٌووة  –/ مسوواعد توودرٌس فووى قسووم المحاسووبة 1

 م( .2006 –م 2005عامان . )

جامعووة دنقووال موون مطلووا عووام  –إلقتصوواد والعلوووم اإلدارٌووة كلٌووة ا –/ محاضوور بقسووم المحاسووبة 2

 م.2012وحتى أُغسطسم 2007

  ذ عووامجامعووة دنقووال منوو –كلٌووة اإلقتصوواد والعلوووم اإلدارٌووة  -مسوواعد بقسووم المحاسووبة  سووتاذ/ أ3

 م.2012وحتى أُغسطسم 2010

البشورٌة  لتنمٌوةواكلٌوة التقانوة  –متعاون لتدرٌس كورسات المحاسبة فى قسم المحاسوبة أستاذ / 4

 .م2012أُغسطسم 2007منذ مطلا عام 

م وحتوووى 10/10/2008مشووورف الطوووالب بكلٌوووة التقانوووة والتنمٌوووة البشووورٌة فوووى الفتووورة مووون / 5

 م.20/12/2010

م وحتوى 21/12/2010كلٌوة التقانوة والتنمٌوة البشورٌة فوى الفتورة مون ب/ رئٌس قسوم المحاسوبة 6

 .م2012أُغسطس

فوى الفتورة مون  كلٌة التقانة والتنمٌوة البشورٌة – المحاسبةعتماد بقسم التقوٌم واال عضود لجنة/ 7

 م.2012أُغسطسم وحتى 7/3/2011

م وحتوووى 10/10/2008مجلوووس كلٌوووة التقانوووة والتنمٌوووة البشووورٌة فوووى الفتووورة مووون  د/ عضوووو8

 .)من مإسسى الكلٌة(م. 2012أُغسطس
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م وحتوووووى 21/12/2010/ عضوووووود مجلوووووس األسووووواتذة بجامعوووووة دنقوووووال فوووووى الفتووووورة مووووون 9

 .م2012أُغسطس

قسوووم اإلدارة المالٌوووة فوووى الفتووورة مووون  – فووورع العوووٌن –/ أسوووتاذ مسووواعد بجامعوووة أبووووظبً 10

 م وحتى تارٌخه.9/9/2012

 :التدريس الجامعى

 / المقررات التى قمت بتدريسها على مستوى الدبلوم الوسيط:1

  1المحاسبة المالٌة - أ

  2المحاسبة المالٌة  - ب

 المحاسبة الحكومٌة  - ت

 اسبة المالٌة المتقدمة المح  - ث

 نظرٌة المحاسبة   - ج

 المراجعة - ح

 المحاسبة االدارٌة - خ

 ج البحثامنا - د

 / المقررات التى قمت بتدريسها على مستوى البكالريوس:2

 2-1المحاسبة المالٌة - أ

 المحاسبة الحكومٌة - ب

 نظرٌة المحاسبة   - ت

 2-1المراجعة - ث

 التؤجٌر التموٌلً  - ج

 ادارة المإسسات المالٌة - ح

 تموٌل الشركات - خ

 حلٌل المالً واإلسترماريالت - د

 / المقررات التى قمت بتدريسها على مستوى الدبلوم العالى: 3

 1التكالٌف والمحاسبة االدارٌة - أ
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 المراجعة - ب

 / المقررات التى قمت بتدريسها على مستوى الماجستير: 4

   محاسبة البترول -أ

 نظرٌة المحاسبة. -ب

 :اإلشراف األكاديمى

 / اإلشراف على بحوث فى  برنامج الماجستٌر على النحو التالى:1

 اسم الجامعة طبٌعة اإلشراف النوع عنوان البحث الرقم

اإلفصاح المحاسبى عن تكلفة المووارد البشورٌة وأرورل علوى رفوا كفوادة  1

 أداد المصارف

 جامعة دنقال مشرف أول رسالة

بحوووووووووث  الوحدات الحكومٌة دور المراجعة الداخلٌة فى رفا كفادة أداد 2

 تكمٌلً

 جامعة دنقال رانًمشرف 

 .العالًلدبلوم برنامج افً البحوث العدٌد من / اإلشراف على 2

 البحوث التكمٌلٌة لنٌل درجة البكاالرٌوس.العدٌد من على  اإلشراف/ 3

 :المحكمة المنشورةاألوراق العلمية 

رٌة وأرراوووا علوووى رفوووا كفوووادة األداد / ورقوووة بعنووووان: )المحاسوووبة عووون تكلفوووة المووووارد البشووو1

 –م 2003الفتورة مون عوام  فوًبالسوودان(. دراسوة حالوة جامعوة دنقوال  العالًبمإسسات التعلٌم 

 (.الرانًالعدد  –جامعة دنقال  –م )الناشر: مجلة الدراسات العلٌا 2008

قابووة(.  التكووالٌف فووى ترشووٌد قوورارات التخطووٌط والر اممعلومووات نظوو اسووتخدام/ ورقووة بعنوووان:) 2

 –جامعة دنقال  –. )الناشر: مجلة الدراسات العلٌا دراسة حالة شركة مصنا البطاطٌن الوطنى 

 .(لثالعدد الرا

ورقووة بعنوووان:) أروور تطوووٌر نظووام المحاسووبة اإلدارٌووة داخوول المنشووؤة علووى تبنووً  سووتراتٌجٌة / 3

لصووناعٌة الكبوور  االسووتجابة لرغبووات المسووتهلكٌن( .دراسووة تطبٌقٌووة علووى عٌنووة موون الشووركات ا

 الخرطوم(. –مركز تطوٌر اإلدارة  –الناشر: مجلة المدٌر )بالخرطوم.  

بجامعوة دنقوال(.   االسوترمارٌةورقة بعنوان:) أرر اجرة أعضواد اٌئوة التودرٌس علوى الموازنوة / 4

 .العدد الخامس( –جامعة دنقال  –)الناشر: مجلة الدراسات العلٌا 
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رح لتطبٌت نظام محاسبة المووارد البشورٌة بالجامعوات السوودانٌة نحو اطار مقتورقة بعنوان:) / 5

السووودان جامعووة  – العلوووم اإلقتصووادٌة(.  )الناشوور: مجلووة دراسووة تطبٌقٌووة علووً جامعووة دنقووال –

 .(للعلوم والتكنولوجٌا

حالووة بنوو  دراسووة  – أروور ممارسووات التسوووٌت الووداخلً علووً رضوواد العوواملٌنورقووة بعنوووان:)  /6

جامعووة  – العلوووم اإلقتصووادٌة(.  )الناشوور: مجلووة فوورع العووٌن –اإلمووارات  –مً أبوووظبً اإلسووال

 .(السودان للعلوم والتكنولوجٌا

 المؤتمرات:

جامعووة العلوووم ب  (IBAFمووإتمر المصووارف اإلسووالمٌة والمحاسووبة المالٌووة )المشوواركة فووً / 1

م ، ورقوة 2014بر سوبتم 24-23نٌالي فً  –اإلسالمٌة ، كلٌة اإلقتصاد والمعامالت، مالٌزٌا 

 : بعنوان

(Measurement and disclosure of leases ended (Ijara) with ownership as    

a tool for financing in the financial statements of Islamic banks) 

 اللجان:

ٌوة لبرنامج الدبلوم بكل واإلدارٌةعضو لجنة وضا مقررات برنامج نظم المعلومات المحاسبٌة / 1

 .م 2010فبراٌر  –م 2009فى الفترة من اغسطس  التقانة والتنمٌة البشرٌة

فى الفترة مون قسم االدارة المالٌة  –فرع العٌن  –جامعة أبوظبً  –/ عضو لجنة البحث العلم2ً

 م وحتً تارٌخه.2012نوفمبر 

 كتب محكمة ومنشورة:

 (محكم ومنشورنظرٌة المحاسبة )/ 1

 :كتب تحت النشر والتقييم

 (التحكٌمالمحاسبة الحكومٌة والقومٌة. )قٌد / 1

 (عداد.)قٌد اإلمنااج البحث العلمً 2

 . )قٌد اإلعداد( (1المحاسبة المالٌة )/ 3

 . )قٌد اإلعداد(المراجعة فًمقدمة / 4
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 :والدورات العملية األخرى اتالخبر

 ( لتحلٌل البحوث .spss/ مستخدم جٌد لبرنامج الحزم اإلحصائٌة )1

 ستخدم جٌد لتكنولوجٌا التعلٌم ومهارات االتصال./ م2

/ فتوورة تدرٌبٌووة فووى تطبٌووت نظووام األوركووال علووى النظووام المحاسووبى بشووركة األشوو ال الهندسووٌة 4

 م.2004بالخرطوم فى عام

/ فترة تدرٌبٌة فى مس  النظام المستند  والدفاتر للحسابات بشركة شرٌان الشمال للطاقة فرع 5

 م.2004دنقال فى عام 

 خدمة المجتمع:

المشوواركة فووى لجووان رئاسووة وعضوووٌة العدٌوود موون لجووان دراسووات الجوودو  واالمتحانووات و/ 1

 .م2012عامم وحتى 2008المعاٌنات للطالب بكلٌة التقانة والتنمٌة البشرٌة منذ عام 

 / عضوٌة العدٌد من منتدٌات المحاسبة العربٌة.2


