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 انمؤهالث انعهمٍت:

 

  

7711مذرست انفتح انثانىٌت  \تىجٍهً أدبً  -  

7797 انجامعت االردنٍت \بكانىرٌىس محاسبت   -  

االعنماداث انمستنذٌت  حاصم عهى شهادة اختصاص فً اعمال -   

CDCS Certificate    

 (Certified Documentary Credit Specialist 

(CDCS) The International Certification For 

Practitioners (Institute Of Financial Services) UK 

  

 

 الخبرات العممية : 
 

  2013\1اية شهر غول 2004من عام  
دارة العامةاال لدى البنك التجاري االردنيخدمات التجارية واالجنبية مدير دائرة ال  

من حيث االشراف والتدقيق والتوقيع عمى المعامالت الخاصة بأعمال مركزية الخدمات التجارية         
       :واالجنبية 

 اصدار االعتمادات وتعديالتها  -

 عمق بالمتابعات تدقيق المستندات والمخالفات عمى المستندات وكل ما يت -

 تبميغ االعتمادات الواردة لممستفيدين وتدقبق المستندات وتحصيمها -

 ة ومتابعتهار الحواالت الواردة والصاد -

 بوالص النحصيل الواردة والصادرة ومتابعتها -

 الكفاالت االجنبية الواردة والصادرة ومتابعتها -

 بية ومتابعتهانالشيكات االج -

 رسائل السويفت ومتابعتها -

 السويفت والبرامج الخاصة به نظام  -



 البنوك الخارجية عمى نظام السويفت  التوثيق مع ترتيبات -

 لمبنك دوائر االدارة العامةمختمف التنسيق والمتابعة مع  -

 زيارة الفروع البنك من أجل تنسيق العمل المتعمق بدائرة الخدمات التجارية  -

 ة متابعة التقارير اليومية واالسبوعية والشهرية لمدائر  -

 مقابمة مندوبين البنوك الخارجية المراسمة فيما يتعمق باعمال الدائرة االجنبية  -

 
  لدى الفروع ودائرة الخدمات التجارية  2004ولغاية  1892من عام البنك االردني الكويتي

        واألجنبية 

 قسم المحاسبة وقسم خصم الكمبياالت لدى فرع جبل عمان  1899ولغاية  1892 -
 وتسهيالت العمالءلدى فرع جبل عمان قسم الودائع  1882ولغاية 1899  -
 -حواالت  -لدى فرع جبل عمان اقسام الدائرة االجنبية ) اعتمادات  1885ولغاية  1883 -

 بوالص تحصيل وكفاالت محمية (
 مركزية الخدمات التجارية  2004ولغاية  1885 -

 اصدار االعتمادات المستندية وتعديالتها 
 الكفاالت االجنبية  اصدار

 تبميغ الكفاالت االجنبية 
 االعتمادات الواردة ومتابعتها

 بوالص التحصيل الواردة والصادرة 
 الحواالت الواردة والصادرة 

 الشيكات االجنبية 
 االرقام السرية 

 ارسال واستقبال رسائل السويفت 
 متابعات ومراسالت البنوك الخارجية

 التقارير اليومية واالسبوعية والشهريه 
 

 المهارات 
 المغة العربية : ممتاز -
 المغة االنكميزية : جيد جدا  -
 

 



 البرامج التدريبية التي تم تنفيذها :
 محاضر لدى البنك االردني الكويتي في مجال االعتمادات المستندية  2004ولغاية  1881 -

 وبوالص التحصيل والحواالت المصرفية 
 
محاضر لدى البنك التجاري االردني في مجال االعتمادات المستندية  2013ولغاية  2004 -

 وبوالص التحصيل والحواالت المصرفية والكفاالت االجنبية  
 االردن  -ولغاية تاريخه محاضر لدى معهد الدراسات المصرفية  2001 -

 منها  المحمية ومحاضر لدى العديد من المراكز والمعاهد
 عية المصدرين االردنيينجم -
  الباتروس لالستشارات والتدريب -
 غرفة تجارة عمان  -
 غرفة صناعة عمان  -
 ليبيا   -معهد الدراسات المصرفية  -
 

 الدورات الحاصل عميها 
 االول عمى الدورة  -لدى البنك االردني الكويتي  1892الدورة الشاممة باعمال البنوك  -
 الثاني عمى الدورة  -ل الدائرة االجنبية لدى البنك االردني الكويتي الدورة المتخصصة باعما -
 اعمال اقسام البنك االردني الكويتي  كافة دورات داخمية مختمفة في -
 دورات عديدة  في اعمال البنوك لدى معهد االدارة االردني -
 دورات عديدة  في اعمال البنوك لدى معهد الدراسات المصرفية  -
يدة خارجية متخصصة في اعمال االعتمادات المستندية وشروط النقل والتسميم خارج دورات عد -

 دبي -قطر  -سوريا -مصر  -االردن 
 الدائرة التجارية  بأعمالالسويفت الخاص  بأعمالدورات عديدة متخصصة -
 
 :المؤتمرات  
 
مؤتمرات التي يتم عقدها مشارك بالعديد من المؤتمرات والندوات الخاصة بالبنوك المحمية وكذلك ال -

 ,Bank Of New York , Commerz Bankالخارجيه باالردن ومنها  كمن البنو 

 Deutsche Bank ومن أخر أهم المشاركات 

 2011عام  Deutsche Bank- Frankfurtمشارك في برنامج اعمال التجارة الدولية لدى  - 



Western Union  Operations Compliance  ر انسنىي مشارك فً مؤتم  -          

                                            Conference Dubai 2008 

0277انجذٌذة مع اتحاد انمصارف انعربٍت عاو  0272مشارك فً نذوة االنكىتٍرمز  -  

فً االعتماداث  مشارك فً ورشت انعمم انمتخصصت فً انمستجذاث وانمسائم انجذٌذة -

نمهزمت انصادرة عن نجنت غرفت انتجارة انذونٍت انمستنذٌت وانحهىل ا  

مشارك فً نذوة انرباعٍت انمنطقٍت بٍن انقىاعذ انجذٌذة انخاصت بانمصطهحاث انذونٍت -

0277وانعقذ انتجاري واالعتماد انمستنذي ومستنذاث اننقم وانتأمٍن عاو 0272انجذٌذة   

 
 :شهادات التقدير 

  Western unionحاصل عمى شهادة تقدير من  -

 Amman Chamber Of Commerceحاصل عمى شهادة تقدير من  -

 
 
 
 
 
 


