
 Personal  Informationالبيانات الشخصية

 Name Alameen Eltoum Mohamed االسم

Abdalrahman 

 االمين التوم محمد عبدالرحمن

 Maleذكر Sexالنوع 

شمبات مربع  -الخرطوم بحرىالسودان  Addressالعنوان
 Khartoum -bahry block 20م

 Sudaneseسودانى nationalityالجنسية

 Tel 00249912691377التلفون   مBirth date 16-7-1983الميالد 
00249922550325 

00249999967777 

 الحالةاالجتماعية
Statues  

 الجوازرقم  Married متزوج
Passsport.no 

C 0766625 

 االلكترونى البريد
Email 

ameeneltoum@gmail.com 

ameen_170@yahoo.com 

 religion   Muslimالديانة

 Qualification sالمؤهـالت العلميــة 

 المؤهل
Qualific

ation 

 تاريخ المنح
Dateawarded 

 اسم الجامعـة/الكلية
University/college 

 القسم /التخصـص
Specialist 

 التقدير/الدرجة
Degree 

 
PHD 
 دكتوراه

 

2015/10/13 Alneelain University- computer 
sciences  &IT GRADUTE 

College 
 كلية الدراسات العليا-جامعة النيلين 

 علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
 

Information 

systems 

 نظم المعلومات
 

 دكتوراه
PHD 

M.S.C 
 

 ماجستير
 

 م3/9/2009
 

Alneelain University- computer 
sciences  &IT GRADUTE 

College 
 كلية الدراسات العليا-جامعة النيلين 

 علوم الحاسوب وتقانة المعلومات -
 

Information 

systems 

 نظم المعلومات
 

 

(81ممتاز )%  
Excellent 

B.SC. 
honors  

 بكالوريوس
بمرتبة 
الشرف 
 االولى

 Alneelain University- faculty of م30/8/2007
computer sciences & 

Information technology 
 جامعة النيلين  كلية

 علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
 

Accounting 
Information 

systems 
نظم المعلومات 

 )المحاسبية(
 
 

First class 
(Excellent) 

 مرتبة الشرف االولى
 (81.20ممتاز)%

 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم             

 السيرة الذاتية              

c.v.                  
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 Experiences (  8years)الخبـرات العلمية والعمليـة واالدارية
  toإلــى fromمــن place of workمكـان العمــل jobالوظيفـــة

 مساعد أستاذ 
Assistant 
professor 

 المملكة العربية السعودية  - جامعة الجوف
Aljouf  university -KSA 

30/9/2016 Till now 
 حتى االن

 
 استاذ مساعد 
Assistant 

professor  

كلية علوم الحاسوب    – ( السودان( النيلين جامعة 
 قسم نظم المعلومات  - وتقانة المعلومات

Alneelain university(sudan) faculty of 
computer sciences & information 

technology 

 28/9/2016 م13/10/2015

 محاضـــر)تعيين(
Lecturer 

ية العلوم كل – ليبيا( )دولة االسالمية االسمريةجامعةال
 قسم الحاسوب 

Alasmaryia University (Libya)-computer 
college 

 م30/8/2015 م2/2/2014

 محاضـــر)تعيين(
Lecturer 

ية علوم كل – الملك خالد)المملكة السعودية(جامعة
 قسم نظم المعلومات -الحاسوب االلى 

King Khalid university (KSA)-computer 
college 

 م2/1/2014 م2/12/2012

 محاضـــر)تعيين(
Lecturer 

كلية علوم الحاسوب وتقانة  – السودان((جامعة النيلين
 قسم نظم المعلومات المعلومات

Alneelain university(sudan) faculty of 
computer sciences & Information 

technology 

 م2/12/2012 م2/9/2009

 محاضـــر)تعيين(
Lecturer 

قسم علوم الحاسوب  –السودان((كلية علوم الطيران 
  ونظم المعلومات

Aviation sciences college(sudan) 

 م2/12/2012 م5/7/2010

 محاضـــر)متعاون(
Lecturer 

 السودان للعلوم المالية والمصرفيةاكاديمية 
Sudan academy for banking and financial 

sciences(sudan) 

 م2/12/2012 م1/10/2009

 محاضـــر)متعاون(
Lecturer 

 الكلية السودانية االردنية للعلوم والتكنلوجيا
Sudanese Jordanian college for sciences 

and technology(sudan) 

 م1/11/2012 م1/10/2010

معيــد مساعد تدريس 
 )تعيين(

Demonstrator 

 كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات –جامعة النيلين 
Alneelain university faculty of computer 

sciences & information technology(sudan) 

 م2/9/2009 م25/9/2007

  xperiences EManagementالخبـرات االدارية:
  toإلــى fromمــن  place of work مكـان العمــل jobالوظيفـــة 

علوم الحاسوب رئيس قسم 
 والمعلومات 

head  of computer 
Science  Department 

المملكة   -كلية العلوم واالداب بطبرجل  جامعة الجوف 
 العربية السعودية 

Aljouf university -KSA 

1/2/2016 Till now 
 حتى االن

 رئيس قسم نظم المعلومات 
Information systems - 

 كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات –جامعة النيلين 
Alneelain university faculty of computer 

 م2/12/2012 م1/1/2010



head  of Department sciences & information technology 

 رئيس قسم الحاسوب
 البرمجة

Computer science   
head of  Department 

 كلية علوم الطيران
Aviation sciences college 

 م2/12/2012 م5/7/2010

 رئيس قسم الحاسوب
Computer science    
head  of Department 

 كلية علوم الطيران
Aviation sciences college 

 م2/12/2012 م5/7/2011

  Training and coursesالدورات
Training and courses 

 الدورة
 Place / universitiesالمكـان 

 امن المعلومات
INFORMATION 

SECURITY 

 كوااللمبور -ماليزيا -الجامعة االسالمية العالمية الماليزية
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA 
KUALA LUMPOUR 

 التجارة االلكترونية
E_COMMERCE 

 كوااللمبةةةةةةةور -ماليزيةةةةةةةا -الجامعةةةةةةةة االسةةةةةةةالمية العالميةةةةةةةة الماليزيةةةةةةةة
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA 

KUALA LUMPOUR 
 ادارة النظم

SYSTEM 
MANAGEMENT 

 كوااللمبور -ماليزيا -الجامعة االسالمية العالمية الماليزية
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA 

KUALA LUMPOUR 
 DBMSادارة قواعد البيانات 

Oracle 11g+java+ 
 جامعة االسكندرية مركز الحاسوب -جمهورية مصر العربية 

 Conferences &  journals    المنشورات والبحوث 
 النشر conference &  journals     publishالمؤتمرات والمجالت

Journal of Information Sciences and Computing 
Technologies(JISCT) ISSN: 2394-9066 
Alasmaryia university   
 Volume 2, Issue 2 ,July 07, 2015 

GIS using Cloud Computing technology 
 1
Alameen Eltoum Mohamed Abdalrahman, 

2
RAMADAN FARG 

International Journal of Science and Research 
(IJSR)Volume 4 Issue 6, June 2015 
 www.ijsr.net 
 

 Using Online Analytical Processing (OLAP) in Data 

Warehousing  
Mohieldin Mahmoud

1
, Alameen Eltoum

2
, Ramadan 

Faraj
3

 
Journal of Information Sciences and Computing 
Technologies(JISCT) ISSN: 2394-9066 
www.scitecresearch.com/journals/index.php/jisct 
 Volume 4, Issue 2 ,July 07, 2015 

 Electronic Accounting Applications using Cloud 
Computing technology 
 1
Alameen Eltoum Mohamed Abdalrahman, 

2
Adil 

Mahmoud Mohamed Mahmoud 
International Journal of Computer Science and 
Information Technology Research ISSN 2348-
120X (online) Vol. 3, Issue 2, pp: (1093-1103), 
Month: April - June 2015, Available at: 
www.researchpublish.com 

 

 Design and Implementation of Electronic Accounting 

system for Sudan E-government  
Alameen Eltoum mohamed abdalrahman 

 Booksالكتب  Information system:م 2010نظم المعلومات 
 -: تطوير المناهج فى  نظم المعلومات

 م. 2009جامعة النيلين  -المعلومات تطوير مناهج قسم نظم المعلومات لكلية علوم الحاسوب وتقانة  -1

جامعة النيلين  -تطوير مناهج قسم نظم المعلومات المحاسبية لكلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -2
 م. 2010

 م. 6/2012كلية الخرطوم التطبيقية    -تطوير مناهج قسم نظم المعلومات المحاسبية  -3

http://www.ijsr.net/
http://www.researchpublish.com/


 م. 7/2011كلية الطيران   -بية  تطوير مناهج قسم الحاسوب ونظم المعلومات المحاس -4

الجامعة االسمرية االسالمية)ليبيا(  كلية العلوم قسم الحاسوب   –تطوير مناهج قسم الحاسوب  -5
 م. 7/2011

-Devopled systems and  application using  : C++ , sql ,oracle , php ,  

mysql , java, 
Devopled systems  and Application : 

1. E_accounting under sudan e_government used (php+mysql). 

2.  E_ audit system for e_government used (php+mysql). 

3. E_government(php+mysql+java). 

4. Cost accounting  system for industry company used(oracle  

developer 8+sql). 

 tudies & researchesS:مجـاالت البحـث والتدريـس
  Information systemsنظم المعلومات –1
 Advanced Information system  المتقدمة  نظم المعلومات– 2
 system analysis and designتحليل وتصميم النظم  – 3
 Misنظم المعلومات اإلدارية  -6
 cloud computingالحوسبة السحابية   -7

 devolopment Information systemsتطوير نظم المعلومات  -8

 Smart I.Sانظمة المعلومات الذكية والتطبيقات االلكترونية -9
  Databaseقواعد البيانات -5
 . DBMSنظم ادارة قواعد البيانات -6
 Database programingبرمجة قواعد البيانات  -8

 c++,php,oracle,java,sqlلغات البرمجة و -9
 Information system implementationتنفيذ نظم المعلومات-10
 الحزم البرمجية لنظم المعلومات. -11
 ,accounting package:  Qucickbooks, Peachtree.حزم نظم المعلومات المحاسبية -12

Tally 
 .E-commerceالتجارة االلكترونية  -13
 .Iinternet technologyتقنيات االنترنت -14
 . I S  PROGRAMINGبرمجة نظم المعلومات-15



 .E_govermentالحكومة االلكترونية -16
 .E-commerce التجارة االلكترونية-17
 .E-bankingااللكترونية طبيقاتالت -18
 Application Developmentتطوير التطبيقات  -19

Languges(read ,write ,speak):Arabic(mother language)  excellent ,English 

(v.good) 

  Referencesاشخاص يمكن الرجوع اليهم

 

 التلفونTel الجامعةUniversity الدرجة العلمية  staffاالستاذ
Awad hag ali 
 عوض حاج على

 بروفيسور
Professor 

– Alneelain university mananger 
 مدير جامعة النيلين

00249912131210 

 على السيد 
Ali alsyed  

professor 
 بروفيسور

 مديرجامعة الزعيم االزهرى-مديرالطيران
Alzaim alazhray manager 

00249912357386 

Alsamani abdalmutalib 
 .السمانى عبدالمطلب

professor 
 بروفيسور

 جامعة النيلين -امين الشئون العلمية
Academic affairs secretary  

00249912131210 

 ا.هاشم الكباشي
Hashim alkabashi 

A. professor 
 استاذ مساعد

Kku-ksa 00966582928552 السعودية-جامعة الملك خالد 

 د.هيثم الشيخ على االمين
Haitham alshaikh ali  

A. professor 
 استاذ مساعد

Kau -ksa00966582928552 جامعةالملك عبدالعزيزالسعودية 

 د.سيف االسالم ادم
Saif aleslam adm 

A.professor 
 استاذ مساعد

Kau -ksa009665930066021 جامعة الملك عبدالعزيز 

 عبدالكريم عبدالفضيلد.طارق 
Tariq abdalkareem abd. 

Assistant 
professor 
 استاذ مساعد

Dean of computer sciences-
alneelain university(sudn) عميدكلية

 الحاسوب جامعة النيلين

00249912215911 

 د.ممدوح ميرغنى
Mamdooh margani 

A. professor 
 استاذ مساعد

Baha ksa-ksa 00966530571137 جامعة الباحة 

 
 رمضان فرج السويسى

Ramadan farag swysey 

Assistant 
professor 
 استاذ مساعد

 )Asmarya university( libya الجامعة
 االسمرية  ليبيا

00218927004503 


