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 سيرة ذاتية                                

  ةـعاقل أبو أحمد يوسف معتز : االسم  

 م1975/ 11/ 13:الميالد تاريخ 

 يـــــسودان : الجنسية.  

 متزوج :االجتماعية الحالة.  

 االقتصاد. في دكتوراه : العلمية الدرجة  

 5564634634 – 5553533615 :جوال 

 1البريدااللكتروني    :  mtzabuagla72@gmail.com 

 2البريد االلكتروني     :  myali964@gmail.com 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القدرة لالستتاادة القصتوم متل كتل لي : الرغبة في شغل منصب يتيح  الطموح واألهداف

صتتتا ي ومتتتتيالتي متتتل ملمتتتام ممتتتتاز بالجانتتتب االقتصتتتادم واالحوأمكتتتانيتي خبراتتتتي 

 ديته بامتياز.أبما يخدم مصلحة العمل وت (spss) ومايشملهم مل برامج

 : علميةالمؤهالت ال

  م.2017جامعة إفريقيا العالمية  -   اقتصاد دكتوراه           

   م.2014جامعة إفريقيا العالمية  - اقتصاد ماجستير         

 

  م.2011جامعة الخرطوم  -بتقدير جيد بكالوريوس اقتصاد 

                                                                                                                                              

  م. 2012الخرطوم  -معيد إنتري سيستم الدولي  –دبموم محاسبة مالية االلكترونية 
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 ( شيادة تدريب المدربينTOT )- م.2017-لندن-األكاديمية العالمية إلعادة االتزان البشري 
  م2019 –المحاسبين القانونين السعودية ىيئة شيادة عضوية 

 
 الخبرة العملية :       

   دروس تقويةةةة لطةةةعب جامعةةةة الممةةة  عبةةةد العزيةةةز بجةةةدة  فةةةي مةةةواد االقتصةةةاد واالحصةةةا
   .ىة5335 – ىة5341والرياضيات في الفترة من 

  جدة –السعودية  –محاسب عام مجموعة روابي الطبيعة مجمة أسرار الحمية والجمال 

  يـ(1445 -يـ 1434)
 فتتي الشتتركةظ تنوتتيم وترتيتتب  )الصتتندو ( المهتتام والمستت وليام : مستت ول عتتل الخزينتتة

كتابةةة التقةةارير وزيةةارة العمةةع  فةةي محعتيةةم لعمةةل مطابقةةة العمتتل المحاستتبي فتتي الشتتركةظ 
 لممستندات.

  يتتـ(  تتتدري  1431 -يتتـ 1436جتتدة ) –الستتعودية  –معلتتم فتتي مدرستتة اليستتر ال انويتتة

 ظ الجغرافياظ الدراسام االسالمية : لل انومالمواد اآلتية 
  تةدريس المةواد ايتيةة  ىةة.5341 –جةدة  -السةعودية  –معمم في مدرسة النبراس الثانويةة: 

 الرياضيات، الجغرافيا، دراسات اسعمية.
 ىة.5341 –جدة  –السعودية  –مؤسسة سحاب األمان  –إدارية دير شئون م 
 العمةةل اإلداري بالمؤسسةةة، عمةةل المعاينةةات  الميةةام والمسةةئوليات : تنظةةيم وترتيةةب وتطةةوير

لممتقةةةةدمين لموظةةةةائس بالمؤسسةةةةة،العمل كمحاسةةةةب لممؤسسةةةةة فةةةةي حالةةةةة  يةةةةاب المحاسةةةةب 
والمسةةةةتندات لنائةةةةب المةةةةدير ولمةةةةدير الرئيسةةةةي، كتابةةةةة العقةةةةودات لممؤسسةةةةة، تقةةةةديم األورا  

 العمميات بخصوص موظفين المؤسسة.

 جدة -السعودية –متسسة عبد هللا سالم النهدم  –عامة دير ش ول مدارية وعالقام م– 

يـ. المهام والمس وليام :  تنويم وترتيب العمل اإلدارم بالمتسسةظ كتابه 1435

لمتسسةظ  متابعة مناديب المتسسة التقارير مل زيارة المتتمرام العالمية المهمة ل

عمل  وتحصيل بيعهمظ عمل المعاينام للمتقدميل للووا ف بالمتسسةظ متابعة سير
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األجنبية داخل  المتسسة والعمل على تطويرياظ التواصل مع الشركام والمصانع

 .ربية السعوديةوخارج المملكة الع

  المكتب الخاص لصاحبة السمو الملكي األميرة مضاوم بنم  –محاسب عام وسكرتير

 يـ.1435 -جدة  –السعودية  –عبد العزيز 

  المهام والمس وليام تنويم وترتيب ومراجعة الاواتيرظ متابعة فواتير البيع والشراء

للمكتبظ متابعة العهد. كتابه الخطابام لصاحبة السمو الملكي ظ ارسال واستالم الرسا ل 

 ونية والااكسام.االلكتر

  يـ.1434 -الخبر –السعودية  –متسسة حمد علي يادم آل كليب  –محاسب عام 

  : مدينة  في جسر الملك فهد للعمالء مس ول عل التخليص الجمركيالمهام والمس وليام

استالم أموال المتسسة  مدينة جدةظفي  للعمالء مس ول عل التخليص الجمركي الخبرظ

 مل العمالء.

 يـ.1433 –الخرطوم  –السودال  –شركة كلتو   – محاسب عام 

  في الشركةظ تحصيل ديول  الخزينة )الصندو (مس ول عل  :المهام والمس وليام

 الشركة مل العمالءظ تنويم وترتيب العمل المحاسبي في الشركة. 

 
 : ((SPSSالتحليل اإلحصائي للبحوث باستخدام برنامج        

 م 2514 دكتوراه بحث  ومراجعة  تحليل-(SPSS)-  االنتاجية بعنوال أ ر االنتاج و

 .على االقتصاد السوداني

  م 2513تحليل بحث دكتوراة– (SPSS)  : فاعلية آليام جذب االست مارام بعنوال

لمدخرام السودانييل   تقويمية وأ ريا على االقتصاد السوداني دراسة تحليلية

 م(.2515 -م 1445العامليل بالخارج للاترة )

  اءام للخارج وأ ريا على يجرة الكا بعنوال :  –م 2514تحليل بحث ماجستير

 م(2512-م 2555التنمية االقتصادية في السودال دراسة تحليلية  في الاترة )

  م ــ 2513تحليل بحث ماجستير(SPSS) -  بعنوال : تقييم برامج المويوبيل بمنطقة

 الباحة في ضوء معايير الجودة.
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   م ــ 2515تحليل بحث بكالريو(SPSS) -  بعنوال : دور أخالقيام العمل للحد

 مل الاساد االدارم.

  م ــ 2511تحليل ورقة بح ية(SPSS)  -  بعنوال تأ ير الصحافة االلكترونية  على

 قراءة الشباب السعودم  للصحف الورقية.

  م 2511تحليل ورقة بح ية– (SPSS) - ارية التي تواجه بعنوال : المشكالم االد

 .بمالوم جامعة راف وكلية السالم

  م 2514تحليل ورقة بح ية طبية– (SPSS) -  : عيادة ت قيف السكرىبعنوال. 

 

 الدورات التدريبية :         

  دورة فييي مرييارات الحاسييو  Computer -  فتتي الاتتترة متتل  –جامعتتة الخرطتتوم

م وتتتتم فيهتتتا دراستتتة اآلتتتتي : ماتتتاييم ومعلومتتتام  أساستتتية 2511/ 15/4/ التتتي 26/6

ظ 2553ظ مايكروستتتتتوفم  أوفتتتتت  ويتتتتترد  xpتكنولوجيتتتتتةظ مايكروستتتتتوفم وينتتتتتدوز 

ظ مايكروستتوفم أوفتت  2553ظ مايكروستتوفم اكستت 2553مايكروستتوفم أوفتت  أكستتل

 ظ انترنم )معلومام واتصال(.2553بوربوينم

  

 التحلييل اإلحصيائي دورة في (SPSS   ـتـ ) 22/2ل متفتي الاتترة   –جامعتة الخرطتوم 

وتتتم فيهتتا دراستتة : تصتتميم االستتتبيالظ تحليتتل بيانتتام االستتتبيالظ . م14/3/2511التتى 

أستتتخدم بعتتط الطتتر  اإلحصتتا ية فتتي التحليتتل اإلحصتتا ي م تتل كتتام استتكوير وتحليتتل 

 التبايل األحادمظ وتحليل التبايل ال نا ي

  اآلتتتي وتتتم فيهتتا م2512 – الستتوداني الصتتندو  القتتومي –إدارة مشييروتاتدورة فييي : 

 كيف تدير مشروعك بكااءة عالية.  .دراسة جدوى لمشروع ماظ  عملكيف 

   المسيتو  األول لشيرادة المحاسي  اإلدار  المحتيرف فيي دورة تدريبييCMA)   لميدة شيرري- 

ماتتاييم فتتي المحاستتبة الماليتتةظ موازنتتام تقديريتتةظ كيايتتة  :وتتتم فيهتتا دراستتة  :م6102

 تراكم التكلاةظ التكلاة المبنية على النشاطظ التحليل المنحنيام الخطيظ انترنم كنترول.
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    دورة تدري  المدربيTOT)-   م2017 -الخرطيوم  –السودا   -مركز بافلوف للتدري. 
)مفةةةاىيم التةةةدريب(، المةةةدرب )صةةةفاتو،  اإلطةةةار النظةةةري لمتةةةدريب: وتممميها دمممةهاألتيممم هت تممم ه

مياراتو، أنماطو، أدواره(، ميارات العرض األساسية، مرحمةة تحديةد االحتياجةات التدريبيةة، 
مرحمةةةةة تصةةةةميم البةةةةرام  التدريبيةةةةة، مرحمةةةةة اإلعةةةةداد والتطةةةةوير لمبةةةةرام  التدريبيةةةةة، مرحمةةةةة 

 .التطبي  والتنفيذ لمبرام  التدريبية، مرحمة تقييم التدريب

 

 الث حوارام( -االربعاء  مناقشام علمية في االقتصاد االسالمي )حوار ورحض – 

 م.2513بمعهد االقتصاد االسالمي  -جامعة الملك عبد العزيز
 

 كت  منشورة :     
 صتتتادية فتتتي الستتتودال دراستتتة اءام للختتتارج وأ ريتتتا علتتتى التنميتتتة االقتيجتتترة الكاتتت

 -م 6102-ألمانيتتتتا –للنشتتتتردار نتتتتور  -م(.2512-م 2555فتتتتي الاتتتتترة ) تحليليتتتتة 

 55446114311563-4فاك   –التابعة للمتسسة األم أومنيسكريبتوم 

    

    تحت النشر: تلمية وراق أو كت     

 
 فاعلية آليام جذب االست مارام وأ ريا على االقتصاد السوداني دراسة تحليلية 

 م(.2515 -م 1445لمدخرام السودانييل العامليل بالخارج للاترة ) تقويمية
 

 .ورقة علمية بعنوال المااييم النورية المتعلقة باالست مار 

   كت  تحت اإلتداد:    

 .مقدمة في االقتصاد القياسي   
 .مقدمة في االقتصاد الجزئي 
 مقدمة في االقتصاد الكمي 
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