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 إحسان محمد أحمد إبراهيم الشبلي            اإلسم          

 ديوان المراجعة القومي           مكان العمل     

 رئيس قطاعالوظيفة                   

 م1/7/1989التعيين            تأريخ 

 م1986 بكالوريوس محاسبة جامعة النيلين  -ة       العلمي تالمؤهال

 م2007ماجستير محاسبة أكاديمية السودان للعلوم  -

 . م2014ه محاسبة جامعة النيلين دكتورا  -

 م1994زمالة المعهد العربي للمحاسبين والمراجعين العرب إكمال دراسة في   -المؤهالت المهنية       

 ونيند العربي للمحاسبين القانلمحاسبة القانونية من المعهاالحصول على شهادة   -

 م1996 ه (ا) المعادلة بالدكتور إلتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العربا

 م 1996العرب مراقبة الحسابات من المعهد العربي للمحاسبين والمراجعين إجازة  -

 دور األجهزة العليا للرقابة في التنمية اإلدارية أبوظبي -     مشاركات خارجية

 محاربة الفساد الصين -                           

 جنوب أفريقيا تنمية قدرات اإلدارة العليا  -                          

 م2016( 22اإلنتوساي أبو ظبي دورته ال) رمؤتم  -                          

 م2017التحديث الفني جنوب إفريقيا   -                          

 ،وديوان الزكاة ،ووزارة الداخلية ،يب للعاملين داخل الديوانالمشاركة في دورات التدر -بية  يمساهمات تدر

سات العليا كلية التجارة جامعة وسمنارات الدرا ،لطالبلرعاية اوالصندوق القومي 

 وجامعة أم درمان اإلسالمية بنات  ،النيلين

جعة النظامية تدريب المراجعين بديوان المراجعة القومي على دليل المرا المشاركة في -                        

 أي-من منظمة األفروساي
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اإللتزام    المراجعة المالية ومراجعة  - اإلحتياالت والتزويرمركز تدريب األبحاث الجنائية -     ورش عمل

 مالخرطو ومراجعة األداء البنك الدولي

 مراجعة البيئة مجلس الوزراء -                     

 مجلس الوزراء الشفافية والحكم الراشد -                    

 ورشة المراجعة الداخلية -                    

 وزارة تنمية الموارد البشريةمؤتمر تنمية الموارد البشرية  -                    

 اليآت مكافحة الفساد مجلس الوالياتورشة  -                   

 مجموعة ورش تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في السودان البنك الدولي -                   

 أي-من منظمة األفروسايلديوان المراجعة القومي ورشة التطوير اإلداري  -                   

 

 أوراق وبحوث منشورة : 

بحث تكميلي لزمالة المعهد العربي للمحاسبين القانونين عن بدائل القياس المحاسبي مقارناً  -

 بتطبيقات الشريعة اإلسالمية في تقدير الديات والزكاة والمستحقات 

بحث لنيل درجة الماجستير عن المخالفات اإلدارية، وأثرها على عدالة تمثيل البيانات المالية  -

 اإلقتصادية للمركز المالي للوحدة 

الدكتوراه عن مراجعة البيئة والقوانين المنظمة للعمل البيئ في السودان ودور  لنيل درجةورقة  -

 مجلة جامعة الجزيرة ( )  –ديوان المراجعة القومي في المراجعة البيئية 

عن أدلة اإلثبات في المراجعة البيئية مقارنة مع قانون اإلثبات في  ورقة لنيل درجة الدكتوراه -

 السودان )المؤتمر العلمي الثالث جامعة النيلين ( 

 

 .أول إمراة سودانية تقلدت المنصب منذ إنشاء ديوان المراجعة العام


