Resume

Personal Information
Name
D.O.B
Nationality
Marital
status
Address
Mobil
E-mail

Mohamed Abdelfattah Mohamed Abdgawad
1/7/1986
Egyptian
Married
jeddah
0561584560
Mohamedfathy4466@gmail.com

Educational Qualifications
Bachelor of commerce(Majoring accounting) from Ain shams
Elqahera

Work Places
*Work as an accountant in Abu AlJadayle Refreshments factory in
Jeddah from12/2016 to Now
*works as an accountant in the Hobbs contracting Factory in
makkah from6/2016 to 11/2016
*work as accountant in the agency of chipsy company in Egypt

السيرة الذاتية

البيانات الشخصية
محمد عبدالفتاح محمد عبالجواد
1986/7/1
مصرى
متزوج

االسم
تاريخ الميالد
الجنسية
الحالة االجتماعية

جدة
0561584560

العنوان
التلفون

المؤهالت العلمية
بكالوريوس تجارة(شعبة محاسبة)جامعة عين شمس
القاهرة

اماكن العمل
*عمل محاسب فى أدارة المبيعات لدى مصنع ابو الجدايل
 الى االن2016/12 للمرطبات (سيزر) فى جدة من
*عمل محاسب مصنع هوبس للمقاوالت بمكه المكرمة من
2016/11  الى2016/6
2015/2*عمل محاسب لدى توكيل شركة شيبسى فى مصر
2016/6 الى

*Worked as an accountant at the International Egyptian *
Ceramic Factory from 6/2013 to 2/2015

* Professional skills
* Work Microsoft Office software
*Work on SAP
* Work on Peach Tree
* Work on Xceer
*Work on Sales Buzz

*عمل محاسب لدى مصنع سيراميك مصر الدولية بالمنطقة
2015/2  الى2013/6 الصناعية من

المهارات االحترافية
Microsoft Office *العمل برامج
)SAP( *العمل على برنامج
Peach Tree*العمل على برنامج
Xceer *العمل على برنامج
Sales Buzz *العمل على برنامج

Accounting skills

* Follow-up of branch expenses and accounting guidance
*Preparing and reviewing payrolls in all its individual
allowances and deductions
* Review the working hours of employees and
prepare the additional statements for disbursement
*Make sure the day-to-day restrictions and deportations are
made for the professor
*Follow-up bank accounts, review settlement statements and
match monthly balance
* Keeping collection and expense invoices on a regular basis
*Send daily reports on the status of the funds and the covenant
in the box
*Send daily reports on the status of the funds and the covenant
in the box
*Making statements of accounts for the customers of the
supermarket and catering centers

Languages
* Arabic
.* English is very good

Courses and certificates
*Training course in Peach Tree
*Financial accounting training course
*English language course
*Course

المهارات المحاسبية
* متابعة مصروفات الفروع والتوجيهات المحاسبية
*اعداد ومراجعة كشوف الرواتب بجميع مفردتها من بدالت
واستقطاعات
*مراجعة ساعات العمل للموظفين واعداد كشوف االضافى
لصرفها
*التأكد من عمل القيود اليومية والترحيل لحساب االستاذ
*متابعة حسابات البنوك ومراجعة كشوف التسويه مطابقة
الرصيد شهرى
*االعتماد على برنامج اكسل فى اعداد التقارير والجداول
* حفظ الفواتير الخاصه بالتحصيل والمصروفات بشكل
منتظم
* ارسال التقارير اليوميه عن حالة الصناديق والعهده
المتواجده فى الصندوق
* مراجعة المديونيات والعمل المطالبات بالمتاخرات عن
تاريخ السداد
* عمل كشوف حساب للعمالء المركزين السوبر ماركت
والتموين

اللغات
*اللغة العربية
*اللغة االنجليزية جيد جدا

الدورات والشهادات
Peach Tree *دورة تدريبية فى
*تدورة تدريبية فى المحاسبه المالية
*دورة تدريبية ف اللغة االنجليزية
ICDL*حاصل على شهادة

