
 السيرة الذاتية

 استاذ مشارك: اللقب العلمي                   أحمد عبدهللا عمر العمودي .د 

 .حضرموت،  حجر ، يون   :مكان الميالد                   .م1/6/1161  :دتاريخ الميال

 .جامعة حضرموت،  اإلداريةكلية العلوم      -:مكان العمل

 ابن سيناء. موت، المكالمحافظة حضر      -: الحالي العنوان

 00167700083070 جوال أو 001673971910       -:رقم الهاتف

 alamoudi69@ yahoo.com     -:البريد اإللكتروني

 :تاريخ الشهادات العلمية

  .بدرجة امتياز .6006عام ( سوريا ) دكتوراه محاسبة من جامعة دمشق  -1

 .بتقدير جيد جدا 6001عام ( األردن ) ماجستير محاسبة من جامعة آل البيت  -6

 .م بتقدير عام جيد جدا1116محاسبة من جامعة عدن عام  سبكالوريو -9

 :مواضيع الرسائل العلمية

دور المدقق الخارجي في تقييم القدرة على االستمرارية في : ) رسالة الماجستير -1

 (الشركات المساهمة اليمنية 

 (دراسة ميدانية في اليمن" مراجعة ى الأثر التجارة اإللكترونية عل) " :رسالة الدكتوراه  -6

 األبحاث المنشورة 

اح المحاسبي في التقارير المالية أثر رأي المراجع الخارجي عن مستوى اإلفص -1

، مجلة جامعة حضرموت  (دراسة ميدانية . ) للشركات على قرارات المستثمرين

 .6010، العدد األول، يونيو  11للعلوم للعلوم االنسانية، المجلد 

العوامل المؤثرة على دور المراجع الداخلي تجاه إدارة المخاطر في المصارف اليمنية  -6

 .م6013المجلد التاسع، يناير  مجلة االندلس ، العدد الخامس،. (دراسة ميدانية)

 مجلة " ميدانية دراسة " حضرموت في الحسابات مراجعة بمهنة النهوض متطلبات -9

 .م6016الثاني، المجلد الثالث عشر ، ديسمبر العدد .االنسانية للعلوم حضرموت جامعة

- :الخبرة العملية

 .م6016الترقية الى درجة استاذ مشارك في مارس  -1

 .م6016م حتى مارس 6006ذ مساعد بجامعة حضرموت منذ يونيو العمل بدرجة أستا -6

 .1118 – 1117  للعام الدراسي جامعة حضرموتالعمل  معيد ب -9

 .1117 -1116العمل معيد بجامعة األحقاف للعام الدراسي  -0



 -:حضرت عدد من الدورات التدريبية في مركز الجامعة للتطوير األكاديمي منها -3

 دورة في تصميم البرامج والمقررات الجامعية. 

  طرق التدريس الجامعي فلسفة و دورة في. 

 تحليالت اإلحصائية باستخدام برنامج دورة في الSPSS . 

 

 األعمال اإلدارية

 .6016حتى ديسمبر  6011رئيس قسم المحاسبة من يوليو  -

 6010حتى مارس  6016الطالب من ديسمبر  ننائب العميد لشؤو -

 .6010وحتى مارس  6016ة ومقرر المجلس من نائب رئيس مجلس الكلي -

حتى  6010من دارية ممثال عن قسم المحاسبة عضو اللجنة العلمية بكلية العلوم اإل -

6016 . 

 

- :بتدريسها المواد التي قمت 
 

 بترولشركات محاسبة  -
 ( 6)و ( 1) سبة منشآت متخصصةمحا -
 ( 6)و ( 1) .محاسبة مالية متوسطة -
 (6)مبادئ محاسبة  -
 مراجعة حسابات   -
 ( شركات تأمين) (6) محاسبة منشآت مالية -
 

األشراف على العديد من األبحاث في مختلف التخصصات المحاسبية وتحكيم عدد كبير من 

 .األبحاث األخرى

 


