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 المعلومات الشخصية للمدرب:

 عمر عبد الرحمن احمد علٌان. االسم 

 الجنسٌة أردنً.

 األردن -عمان. 1151-7-1تارٌخ المٌالد 

 الحاله االجتماعٌة متزوج.

 المسار المهني والوظيفي للمدرب:

 فً الشؤون المالٌةخبرات تعلٌمٌة ووظٌفٌة ومهنٌة  وتدرٌبٌة خمسة وثالثون عام  .1

والتدقٌق الداخلً وادارة المشترٌات والمخازن وعقود مناقصات التورٌد واالعمال 

 االنشائٌة.

ردنً للفترة محاسب ومراقب مستودعات للوجستٌة فً احد وحدات الجٌش العربً اال .2

 )عسكري خدمة علم(.1194ولغاٌة  1193من 

( تطبٌقٌة جامعة متوسطهكلٌة  علوم تجارٌة ومالٌة لدى الكلٌة العربٌة ) ومحاضر استاذ .3

 .1196-1195للفترة من 

مستشار مالً معتمد لدى  -مراقب مالً -مدٌر مالً -محلل مالً -مدقق داخلً -محاسب .4

احد دوائر وزارة المالٌة االردنٌة )سابقا( المعنٌة بتنظٌم ومراقبة التخزٌن واالستٌراد 

 1197ٌت للفترة من والتصدٌر والتجارة الحره والتخلٌص الجمركً وتجارة الترانز

 .2009ولغاٌة 



لمخازن وعقود المناقصات مدرب فً الشؤون المالٌة والمشترٌات المحلٌة والدولٌة وا .5

الحكومٌة وحاصل على اكثر من خمسة وثالثون شهادة حسن اداء وتقدٌر فً تنفٌذ 

 برامج  الشؤون المالٌة والمشترٌات والمخازن .

 

 

 :للمدرب السابقه التدريبية الخبرات

والرقابٌة والتدقٌق واالدارة المالٌة  المالٌة الشؤون فً التدرٌبٌة الدورات مئات المدرب نفذ 

 استشارات مراكز نم العدٌد لدي والفنٌة للمشترٌات والمخازن وعقود المناقصات الحكومٌة

( وقد  Free lance)حر كمدرب والعربٌة األردنٌة واالستشارات التدرٌب ومراكز الجامعات

 على اكثر من ث حصلت

 

 الخبرات الوظيفية والمهنية للمدرب في الشؤون المالية:

 والتصدٌر االستٌراد ومراقبة بتنظٌم المعنٌة المالٌة وزارة دوائر احد من متقاعد مالً مستشار

 المالٌة المهنٌة الوظائفاٌضا   فٌها شغل وقد والتخلٌص الجمركً والتجارة الدولٌة والتخزٌن

 :التالٌة والمحاسبٌة 

 .المالً المستشار .1

 .المالً المدٌر باعمال قائم .2

 .المالٌة للشؤون الداخلٌة الرقابة مدٌر مساعد .3

 الرئٌسً. الداخلً المدقق .4

 .المحاسبة قسم رئٌس .5

 (.المالً المراقب) المالٌة الرقابة قسم رئٌس .6

 .المالً التحلٌل قسم رئٌس .7

 .اإلدارٌة الرقابة قسم رئٌس .9

 .التفتٌش قسم رئٌس .1

 .اإلحصاء قسم رئٌس .10

 .االشغال ومناقصات عطاءات لجنة رئٌس .11

 .اللوازم  ومناقصات مشترٌات لجنة رئٌس .12



 .للعروض والفنً المالً التحلٌل لجنة رئٌس .13

 .الشركات لمٌزانٌات المالً التحلٌل لجنة رئٌس .14

 .للمشارٌع االقتصادٌة الجدوى دراسات لجنة رئٌس .15

 .والمخازن المستودعات وجرد تدقٌق لجنة رئٌس .16

 .والمالً االداري التحقٌق لجان وعضو لجنة رئٌس .17

. رئٌس وعضو لجان تقٌم االداء المالً واالداري وفق متطلبات جائزة الملك عبدهللا الثانً 19

 لتمٌز االداء الحكومً.

 الشهادات  العلمية والمهنية :

 . B.Aتخصص رئٌسً محاسبة -تجارة واقتصاد 1193 األردنٌةخرٌج الجامعة  .1
 عامه. أداره –تخصص فرعً  –تجارة واقتصاد  األردنٌةخرٌج الجامعة  .2
 .CPPالمشترٌات فً التخصصٌة األمرٌكٌة المهنٌة الشهادة .3
 المالٌة واإلدارٌة المعتمدة  من الجامعةاالردنٌة فً األردن. ةشهادة الرقاب .4
 الرقابةاالدارٌة والمالٌة والصادرة عن الخبراء العرب للهندسة واالداره. شهادة .5
 والمعتمدة من المجمع العربً للمحاسبٌن القانونٌٌن.  IASشهادة المعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة  .6
 شهادة التحلٌل المالً المتقدم  المعتمدة من الجامعة الهاشمٌة فً األردن. .7
 .األردنٌةوتر المعتمدة من الجامعة شهادة المحاسبة باستخدام الكمبٌ .9
 شهادة المحاسبة فً خدمة االقتصاد من جمعٌة المحاسبٌن القانونٌٌن األردنٌٌن. .1

 شهادة المحاسبة وتصمٌم القوائم المالٌة المعتمدة من معهد اإلدارة األردنً. .10
 .األردنٌةشهادة دورة ضرٌبة الدخل قانونٌا ومحاسبٌا والمعتمدة من الجامعة  .11
 محاسبة التكالٌف. من المتحدة لالستشارات.شهادة  .12
 نظم تشغٌل الحواسٌب من معهد االداره العامه. .13
 تدقٌق انظمة الحاسوب من معهد الكرامه. .14
 شهادة  تأهٌل مدققٌن للجودة حسب متطلبات االٌزو. .15
 شهادة اإلدارة الوسطى ومهارات اإلشراف اإلداري المعتمدة من المعهد الوطنً للتدرٌب. .16
 رة الموارد البشرٌة المعتمدة من المعهد الوطنً للتدرٌب)معهد االداره ألعامه سابقا(.شهادة أدا .17
 شهادة إدارة النتائج المعتمدة من المعهد الوطنً للتدرٌب)معهد اإلدارة ألعامه سابقا(. .19
 شهادة تبسٌط اإلجراءات وتفوٌض الصالحٌات المعتمدة من معهد االداره ألعامه )األردنً(. .11
 ق فً األداء المؤسسً المعتمدة من الجامعة الهاشمٌة.شهادة التفو .20
 وزارة المالٌة.–لغاٌات المخازن وفنٌات التخزٌن  -شهادة السالمه العامة واالطفاء .21
 شهادة النظم االدارٌة الحدٌثة من المركز العالمً للتدرٌب واالستشارات. .22

 


