فادي موسى سليمان األيوب
مدرس
األردنية
الرابية  -عمان
00962799365735
Fadi.ayou@iu.edu.jo
Research gate
Google Scholar

https://www.researchgate.net/profile/Fadi_A
youb2
&https://scholar.google.com/citations?hl=ar
user=scWu0_sAAAAJ

مدة الدراسة
الدرجة

التخصص

ماجستير

إدارة مالية

بكالوريوس

إقتصاد/محاسبة

الجامعة
األكاديمية العربية للعلوم
المالية والمصرفية
اليرموك

مدة العمل

الوظيفة
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 6سنوات ( – 2014يومنا الحالي)
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من

سنة الحصول على
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1994
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الشهادة

الجامعة

كلية الخوارزمي/جامعة
البلقاء التطبيقية
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البلد

المهام

 ا المهام التدريسية في قسمي العلومالمالية والمصرفية  -المحاسبة

 المهام التدريسية وكافة المهام المرتبطةبها

 -المهام البحثية
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الوظيفة

مدة العمل

المهام

المؤسسة

مسؤول الرقابة على
2010 – 2005

ستاندرد تشارترد بنك

المخاطر التشغيلية
ومخاطر االئتمان

2005 – 2002

محاسب رئيسي

2002 – 1998

منفذ ومدخل بيانات

اإلشراف والرقابة على دائرة المخاطر
التشغيلية والرقابة على مخاطر االئتمان

أيفس – مشروع ممول من الوكالة

إعداد وتجهيز كافة الوثائق المحاسبية

األمريكية لإلنماء الدولي

والتقارير المالية
تنفيذ القيود المحاسبية والمراسالت البنكية

بنك القاهرة عمان

الالزمة في قسمي الحواالت األجنبية
وعمليات الخزينة

عنوان الدورة

الجهة المنظمة

التاريخ

محاضر  /مشارك

اللغة

نظام السويفت

معهد الدراسات المصرفية

أيار – 1999

مشارك

اإلنجليزية

السرية المصرفية

بنك القاهرة عمان

تموز– 1999

مشارك

العربية

محاسبة البنوك

بنك القاهرة عمان

تشرين أول 1999 -

مشارك

اإلنجليزية

مايكروسوفت أوفس

بنك القاهرة عمان

تشرين ثاني – 1999

مشارك

اإلنجليزية

الحواالت المصرفية

بنك القاهرة عمان

آذار – 2000

مشارك

اإلنجليزية

اللغة ااإلنجليزية

مركز اللغات الحديث

آب – 2000

مشارك

اإلنجليزية

مركز عشتار للتدريب

آب – 2001

مشارك

اإلنجليزية

محاسب معتمد

ماجودي لتدقيق الحسابات

أيار – 2002

مشارك

العربية

الرخصة الدولية لقيادة

المكز األوروبي لتنكنولوجيا

الحاسوب

المعلومات

آذار – 2005

مشارك

اإلنجليزية

مهارة إدارة العمل

ستاندرد تشارترد بنك

آذار – 2007

مشارك

اإلنجليزية

اإلدارة باإلقتداء

ستاندرد تشارترد بنك

نيسان – 2007

مشارك

اإلنجليزية

مركز ترين ايدج

تموز – 2008

مشارك

العربية

الضمانات المصرفية

معهد الدراسات المصرفية

تموز – 2010

مشارك

العربية

التطوير المهني ألعضاء

مركز التطوير المهني –

هيئة التدريس

جامعة اإلسراء

تشرين أول – 2016

مشارك

العربية

المعيار المحاسبي الدولي 39
– المشتقات المالية

التمويل التجاري الدولي
"الكفاالت المصرفية"
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العنوان

الدورية (المجلة)

الحاكمية المؤسسية وتنافسية البنوك

Asian Journal of
Finance and

العدد

ISSN
1946-052X

7

البلد

السنة
2015

األردن

Accounting

أثر الحاكمية المؤسيية على جودة التدقيق
في التسويق

العنوان

International Journal of
Business

1923-4015

7

2016

األردن

Administration

دار النشر

الطبعة

البلد

سنة النشر

ال يوجد

المؤتمر

موضوع المؤتمر

المكان

التاريخ

ال يوجد

الحاكمية المؤسسية ،إدارة المخاطر ،التنبؤ المالي ،البنوك
ال يوجد
اللغة اإلنجليزية (ممتاز في القراءة،الكتابة والمحادثة)
اسم الطالب

عنوان الرسالة

ال يوجد

آذار وتشرين الثاني  2006من بنك ستاندرد تشارترد بنك لتنظيم سير العمل في قسمي خدمة العمالء والمطابقات البنكية
الداخلية والخارجية.
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