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 بسم هللا الرحمن الرحيم
  الدكتور غالب محمد علي ابو رماناالســـــــــم : 

        9601001147   :الوطنيالرقم    ،أردنـي لجنسيــــــــة:ا

 1960األردن  –عمان  الـوالدة:مكان وتاريخ 

 العمـــــــــل:

 .16/9/2006 - 5/12/1982من  –دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  .1

 - 11/2/2001من،المحاسـبة مقسـ –االقتصاد والعلوم االدارية ة كلي –هاشمية الجامعة ال .2
5/10/2003. 

رئيس قسم  جامعة البلقاء التطبيقية /كلية عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية/ .3
 .31/1/2009- 17/9/2006من  المحاسبية،المحاسبة ونظم المعلومات 

 .5/9/2009ولغاية  22/2/2009من  ،جامعة العلوم التطبيقية  .4

 .سابقا رئيس قسم المحاسبة /االن ولغاية 6/9/2009من  الجامعة االردنية ، .5

 واالشراف على عدد من ومناقشة رسائلهم طلبة الماجستيرو  تدريس طلبة البكالوريوس .6
 .طالب ماجستير محاسبة

 .سابقا مالي في مستشفى الجامعة االردنيةالمدير ال .7

و  االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفيةو ان األهلية جامعة عمبمحاضر غير متفرغ  .8
 قسم المحاسبة . / غيرها

 وجامعة البلقاءعضو لجنة مناقشة رسائل الماجستير بالجامعات /جامعة عمان العربية  .9
 .وجامعة ال البيت

 .وغيرهاتحكيم األبحاث والكتب الجامعية / جامعة القدس  .10

 ./ سابقا سبة القانونية في االردنعضو الهيئة العليا لمهنة المحا .11

مدققي الحسابات ل /في االردن عضو وضع اسئلة امتحانات مهنة المحاسبة القانونية .12
 .المرخصين

 الضرائب. مجال /عضو مركز طالل ابو غزالة  .13
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 " عن جميع انواع المكلفين  أ فئة "شهادة مزاولة اعمال االنابة والتمثيل والتفويض  .14
 ضريبيا.

 راء ضريبة الدخل والمبيعات.عضو جمعية خب .15

 ، الحكومي معهد التدريب الوطنيدائرة ضريبة الدخل والمبيعات و  مدرب رئيسي في .16
 ومراكز تدريبية خاصة والجامعة األردنية وجامعة البلقاء كلية الملكة نور الفنية للطيرانو 

 JCPAين لتدريب المحاسبين القانونيين االردني صرح ومركزومركز رامز الثقة  مثل مركز
 . والمدراء الماليين والمقدرين والمدققين وغيرهم

 

E-mail: : G.aburumman2002@gmail.com 

E-mail:   G.aburumman@ju.edu.jo 

 

   079/ 6929291- (5127185/079 )خلوي  –عمان   المنــــــزل:

 24238 فرعي:          5355000/06       الجامعة االردنية :لــــــالعم

 :المؤهالت العلمية

 . 1982أداره أعمال، الجامعة األردنية ،  :محاسبة، فرعي :رئيسي البكالوريوس: .1

 .1995ة األردنية، ــمحاسبة، الجامعــ :MBA :  علوم إداريةلماجستير. ا2

                    التنظيمـــــي وألـــــرة علـــــى الرضـــــى  –:  تضـــــارب الـــــوالء المهنـــــي الة الماجســـــتيرعنـــــوان رســـــ
 الوظيفي لدى المحاسبين القانونيين في األردن " دراسة ميدانية ".

) مواد + رسالة ( علمًا بأن لغة  2000محاسبة، جامعة عين شمس/ مصر،   الدكتوراه:. 3
 الدراسة هي اللغة اإلنجليزية.

: "إطار مقترح لمعالجة مشـكالت ييـاس الـربل الضريبـــي فـي   الشـركات ان رسالة الدكتوراهعنو 
 دولية النشاط مع دراسة تطبيقية على إحدى الشركات العاملة في األردن".

 :التاريخ الوظيفي والخبرات العملية والعلمية

مديريـة  مقدر ومشرف وموظف مناب عن معالي وزير المالية في دائرة ضريبة الـدخل/ .1
ـــن ـــأن مديريـــة الشـــركات  30/9/1996- 5/12/1982الشـــركات المســـاهمة م علمـــًا ب
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لة عن تدقيق حسابات وتقدير الضريبة علـى البنـوو وشـركات التـأمين و المساهمة مسؤ 
 وكافة الشركات المساهمة العامة ومحدودة المسؤلية واالجنبية.

فــي بعثــة دراســية  11/11/2000 – 1/10/1996طالــب متفــرغ لدراســة الــدكتوراه مــن  .2
 على نفقة الحكومة األردنية .

 .10/2/2001 - 12/11/2000العودة إلى دائرة ضريبة الدخل من  .3

ي قســـم فـــاســـتاس مســـاعد  /معـــار مـــن دائـــرة ضـــريبة الـــدخل إلـــى الجامعـــة الهاشـــمية  .4
ولغايــــة    11/2/2001كليــــة االقتصــــاد والعلــــوم اإلداريــــة اعتبــــارا مــــن  –المحاســــبة 

 بأن لغة التدريس هي اللغة اإلنجليزية . علماً  5/10/2003

والعودة إلى دائرة ضريبة الدخل رئيسا لقسم الدراسات  6/10/2003انتهاء اإلعارة في  .5
وعضوا في فريق دمج دائرة ضريبة الدخل مع دائرة الضريبة العامة على ،واألبحاث 

 عبدهللا لكوعضوا في جائزة جاللة الم،المبيعات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي 
 ومساعد مدير مديرية الموارد البشرية ، وعضوا في لجان اخرى ، المعظم ،الثاني 

ومديرا لمشروع صندوق اإلبداع  ومساعد مدير مديرية التصميم وتنظيم العمليات ،
)مديرية التهرب  ومديرا لمديرية المعلومات والتحري  ،والتميز بالدائرة 

 ف بالدرجة األولى.وموظف مصن ومحاضر ومدرب،الضريبي(

ـــــة فـــــي  .6 ـــــة أســـــتاس مســـــاعد 17/9/2006االلتحـــــاق بجامعـــــة البلقـــــاء التطبيقي  ولغاي
   . رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات المحاسبية - 31/1/2009

 .5/9/2009ولغاية  22/2/2009االلتحاق بجامعة العلوم التطبيقية ، من  .7

 االن. ولغاية 6/9/2009، من الجامعة االردنية  .8

 ـــدورات:الــ

، جامعــة 1987( ساعة، 30تدقيق حسابات الشركات الصناعية والمقاولين، ) .1
 اليرموو، دائرة التعليم المستمر وخدمة المجتمع.

، معهد اإلدارة األردني، بنك 1993ساعة،  (40، )االستثمار في البنوو اإلسالمية .2
 اإلنماء الصناعي.

 ، معهد اإلدارة العامة.1994ة، ( ساع40استخدام الحاسب في تدقيق الحسابات، ) .3

 ، بنك االسكان / المركز التدريبي.1994إدارة الوقت للمديرين،  .4
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 ، تايوان.1996(، شهرين،  International Taxationالضرائب الدولية )  .5

  ,Windows , Word , Excel , Access    ICDL ,الكمبيوتر الشاملة  اتدور  .6

Outlook ,  PowerPoint , Internet مراكز لقافية خاصة. يف 

( ساعة، 80دورة تدريب المدربين إلنشاء المشاريع الجديدة ) باللغة اإلنجليزية ( ، ) .7
 ، معهد اإلدارة األردني.2001

، الجامعة 2002( ساعة، 40دورة التأهيل التربوي العضاء هيئة التدريس، ) .8
 الهاشمية.

 .2003عة،( سا40دورة النشر على االنترنت في الجامعة الهاشمية،) .9

 بالمعهد الوطني للتدريب .،  2003 ،( ساعة15) ورة الضريبة العامة على المبيعات،د .10

بأشراف شركة  2004, عام9000( ISO) ودورة نظم إدارة الجودة وسلسلة أال يز  .11
 لالستشارات.طالل أبو غزالة وشركاه 

  26/8/2004 – 22( ساعة ,20ورشة اإلطار المنطقي في تخطيط المشاريع ,) .12
 لمعهد الوطني للتدريب.ا

-13( ساعة , 18ومشرفي مديرية كبار المكلفين ,)  ءورشة العمل الخاصة بمد را .13
 , دائرة ضريبة الدخل والمبيعات /فندق ميريديان . 15/9/2004

-24( ساعة  ، 20)   Microsoft  Outlook  Beginners  Levelدورة   .14
 ميكروسوفت .، األكاديمية العربية لتكنولوجيا ال 27/10/2004

بأشراف شركة طالل أبو غزالة  ،2004عام ،Internal Quality Auditingدورة  .15
 لالستشارات.وشركاه 

زيارة لمديرية الضريبة العامة  في فرنسا لالطالع على سير اجراءات العمل وعلى  .16
 . 7/3/2005 – 26/2/2005خطط التدقيق والمتابعة والبرمجيات  ، 

ان " معيار ادارة الموارد البشرية في ضوء جائزة جاللة ورشة عمل تدريبية تحت عنو  .17
ساعة تدريبية ، المجد للجودة  25،  14/4/2005-10الملك عبدهللا الثاني للتميز " ، 

 وتطوير الموارد البشرية .

 20، 23/6/2005-19 "برنامج تدريبي بعنوان " استخدام نظام شؤون الموظفين  .18
 ية.المدنديوان الخدمة  تدريبية،ساعة 
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تصميم الخطط الدراسية، والتي تتضمن  دورة التأهيل التربوي ألعضاء هيئة التدريس .19
تصميم التدريس واستراتيجياتة، مهارات التدريس الجامعي الفعال،  تقويم تعلم الطلبة 

واعداد االختبارات ،  قوانين وانظمة وتعليمات الجامعة االردنية ، اخالييات العمل 
 .األردنيةة ـــ، الجامع2011،  ( ساعة50، )الجامعي 

 . 2012،كانون الثاني،ساعة  15،األردنية،الجامعة   SPSSدورة  .20

في الجامعة  حضور عدة دورات عقدت عن طريق مركز االعتماد وضمان الجودة .21
 .االردنية

 .دورات وورش عمل أخرى مختلفة  .22

 اللغــــــــات:

 بشكل جيد جدًا.إتقان اللغة اإلنجليزية ) قراءة، كتابة، محادلة (  .1

 من جامعة عين شمس، القاهرة. TOEFLـ إنهاء دورة أل .2

في الجامعة األمريكية في القاهرة بأشراف ألـ  المنعقد TOEFL اجتياز امتحان ألـ .3
AMIDEAST. 

 بالجامعة األردنية.في مركز اللغات دورات لغة إنجليزية في عدة مراكز في عمان و  .4

 :المشتركةاألبحـــــــاث 

1. The Dividend Policy of Jordanian Financial Companies:  

Survey Results and Empirical Findings. 

ونوقش هذا البحث من خالل مؤتمر التمويل الدولي الذي عقد بتونس خالل شهر اذار 

2003. 

تأثير التخاصية على أداء المؤسسات المخصخصة في األردن ) بحث مدعوم  من  .2

 .تم نشر هذا البحث  وقد /الجامعة الهاشمية(

The Effect of Privatization on the Performance of Privatized 

Institutions in Jordan. In Arab Economic Journal, Number 34 and 

35, pp277-314, summer 2005. 
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3. A Comparative Study into Quality v.s Price-Based 

Criteria on Supply Chain Performance, the Second 

International Conference, Business Dilemma: Green, 

Ethical, and Performance Requirements, 27-29 

May,2014, School of Business, The University of Jordan.  

 

  4. Abu Rumman, G. and Kutum, I. (2015). Evaluating the Stability 

of the Financial Ratios of Jordanian Industrial Companies. 

International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol.5, 

No.1, 315-329. 

 

5. Ghannajeh, A. Alshurideh, M. Al-Zu'bi, Z. Abuhamad, A. 

Abu Rumman, G.  Suifan, T. and Akhorshaideh, A. (2015). 

A Qualitative Analysis of Product Innovation in Jordan's 

Pharmaceutical Sector. European Scientific Journal, 

Vol.11,No.4, 474-503. 

6.  

Faten Hanna Kerazan, Ghaleb Abu Rumman, Hamzah Al Mawali, 

Nurah Musa     Allozi.(2018). The Impact of Corporate Governance 

upon the Performance Level of 

Jordanian Public Joint Stock Industrial Companies through Using 

the Balanced Scorecard (BSC). Journal of Social Sciences 

(COES&RJ-JSS), Volume 7, Number 1, pp. 1-14. 

7. Hamzah Al-Mawali, Ahmed Al Sharif , Ghaleb Abu 

Rumman, Faten Kerzan.(2018). Environmental Strategy, 

Environmental Management Accounting and Organizational 

Performance: Evidence from The United Arab Emirates  

Market  . Journal of Environmental Accounting and 

Management, Volume 1, Number 1, pp. 1-11. 

 

8. Areej Muneer Shana’a , Mahmoud Abdel Halim 

AlKhalaileh  and Ghaleb Mohammad Abu Rumman* 

(2023),The Impact of Financial Crisis on Earnings 

Management Activities: Evidence from Jordan , Jordan 

Journal of Business Administration, volume (19) issue (4), 

2023.  

9. Tawfiq Abdel-Jalil, Ahmad Daher, Ghaleb Abu Rumman* 

and Ahmad Bsoul., The market reaction to profitability: Does 

leverage matter? Accounting, homepage: 

www.GrowingScience.com/ac/ac.html, 8 (2022) 37–46. 
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 . محاسبة تكاليف 14

 

ة المواد التي قمت بتدريسها  بالجامعات الهاشمية و األردنية واألهلية واألكاديمية العربي
 والبلقاء وغيرها لطلبة البكالوريوس والماجستير:

 (1مبادئ المحاسبة ) .1

 ( 2مبادئ المحاسبة ) .2

 2+1محاسبة متوسطة  .3

 محاسبة حكومية   .4

 محاسبة دولية+معايير محاسبة دولية  .5

 محاسبة ضريبية  .6

 نظرية محاسبية   .7

 محاسبة مالية متقدمة  .8

 معايير تدقيق دولية  .9

 تحليل ومناقشة قوائم مالية  .10

 قيق الحسابات / الناحية النظرية والعمليةتد .11

 محاسبة منشات مالية .12

 . محاسبة شركات 13

 . محاسبة إدارية 15

 . نظم معلومات محاسبية16

 . مواد محاسبية أخرى.17
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