
  ALAA MAHMOUD ALI  AL OMARI 

AMMAN/JORDAN 

TEL: 079/1185758 

___________________________________________________ 

CURRICULUM VITAE 

Career Objective:- 

Bachelor holder with more than 15 years experience in management 

accounting and financial operation in computerized environment which 

looking for an organization that I can use my experience and to develop my 

skills and the area that I work for . I am focused, learned, and highly 

knowledgeable in the field of accounting and technology. One of the goals I 

want to realize is to prepare a financial report that is understandable and 

accurate to the management’s needs and submit the same promptly.   

Personal Data :- 

Date of Birth: Jul. 16TH, 1980. 

Nationality: JORDANIAN. 

Marital Status: Married. 

Passport No. : 550895 

National ID. : 9801026048 

E-Mail: alaa_1980_80@hotmail.com 

Driving License: valid. 

Educational Qualification :- 

• Bachelor degree in Accounting in year 2005 – 2006 from Ajman 

University - Abu Dhabi branch. 

• Abu Dhabi Secondary School – Science option in Abu Dhabi in 1997. 

• Feb 11 2007, I have succeeded in the exam of the brokers in ADSM. 

Work Experience:- 

• AUGEST 24TH", 2002 – Till  DECEMBER 31 , 2017 

With in Abu Dhabi Police GHQ. In the Financial & Services General 

Directorate Financial Affairs Adm. as an accountant. 

Job Responsibilities: 
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• Preparing payment voucher of salaries and other allowance to 

employees studying or taking training courses outside.    

• Maintaining details of all the accounts, journal voucher, and process 

banks transaction. 

• Established the chart of account. 

• Preparing Balance Sheets, Review quarterly reports. 

• Preparing daily control reports. 

• Making bank transfers. 

Computer Skills :- 

• Oracle ERP , Microsoft Word, Excel, Access, Power Point etc & 

Internet Communication. 

• Typing (English Arabic) 

Training Courses:- 

• July. 27th, 2005. 

Course in internal revision systems at AL rwad for training & 

development. 

•  Jun. 06th, 2010 . 

Course in Excel at Emirates College of Technology . 

• Nov. 27th, 2011 . 

Course in Certified Kaizen Lean Manager at Advanced 

Performance Center. 

• Oct. 17th, 2012 . 

Course in IELETS Preparation at British Council. 

• Nov. 08th, 2015 . 

Course in Modern methods in auditing and finance at 

Knowledge training institute 

Command on Language:- 

• Arabic  (Native) . 

• English (Very good writing and speaking)  . 

 

 

 

 



 
 

 عالء محمود علي العمري 

 األردن  -عمان 

 1185758/079هاتف: 

___________________________________________________ 

 السيرة الذاتية

 الهدف من المهنة

البحث عن عمل في موقع يتيح لي استخدام خبرتيي يييوفر ليي فرايت التويور ياءرتاياء والم يتو  

 العائد المادي.الوظيفي يما يعادلها من 

 -البيانات الشخصية :

 16/7/1980تاريخ الميالد : 

 الجن يت : األردن

 الحالت اءجتماعيت : متزيج

 550895رقم جواز ال فر: 

 9801026048الرقم الوطني: 

alaa_1980_80@hotmail.com    :البريد اءلكتريني 

 قيادة يوجد رخصت

 المؤهل العلمي

من جامعت عجميان للعليوم  2005/2006حاال على درجت البكالوريوس في المحاسبت للعام  •

 فرع أووظبي. – ايالتكنولوجي

 م.1997الثانويت العامت الا م العلمي من ثانويت أووظبي في العام  •

اليت يتم اجتزت ونجاح امتحان ممثلي يسواء سوق اووظبي لأليراق الم 11/2/2007وتاريخ  •

 ترخيصي كممثل يسيط في سجالت ال وق 

 -الخبرات العملية :

 م 24/8/2002

عملت ومهنت محاسب لد  اإلدارة العامت لشرطت أووظبي ق م اإلدارة العامت للماليت              

 .م 2017/12/31م يلغايت  2002/ 8/ 24إدارة الشؤين الماليت, للفترة من   –يالخدمات 

 

 

 

mailto:alaa_1980_80@hotmail.com


 

 

 -الواجبات المهنية :

a)   اءهتمام وتفاايل قيود اليوميت، ينظيام ال يندات نسيندات الصيرن, سيندات الايب

 يالايود العامت(

b)  عمل هيكل الح اوات. 

c) إعداد البيانات الح اويت الختاميت يمراجعت التاارير الماليت الروع سنويت. 

d) اإلشران على تدقيق التاارير الماليت اليوميت. 

e) لبنكيتعمل التحويالت ا. 

 -مهارات الحاسب اآللي :

 .واإلضافت إلى اءنترنت  ييرد, اك ل, اك س، وايرووينت   ميكريسوفت  •

 طباعت انجليزي عروي •

 -الدورات التدريبية :

م ديرة فييي نظييم المراجعييت الداخليييت ميين مركييز الييرياد للتييدريب 27/7/2005فييي  •

 يالتووير.

 للتكنولوجيا م ديرة اك ل متادمت من كليت اءمارات 9/5/2010في  •

 م ديرة في ادارة الكايزن من مركز اءداء المتادم30/11/2011في  •

 م ديرة في تحضير شهادة اءيلتس من اءستشاري البريواني9/10/2012في  •

م ديرة اءساليب الحديثيت فيي التيدقيق يالرقاويت المالييت مين معهيد 12/11/2015في  •

 المعرفت للتدريب 

 -مستوى اللغة :

 .ألمعروي = اللغت ا •

 .اءنجليزي = جيد جداً كتاوت يمحادثت •
 



 





 



 



 
 

 

 

 



 


