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 :اله ـ ـ ـ ـ ــذف الىظُفيعملي بمجاى املحاضبت أللثر مً  7ضىىاث بشزماث مخخلفت مخعذدة ألاوشطت داخل مصز مً محاضب الي رئِظ حطاباث لخطبُق الىظام املحاضبي لضمان
الذقت والصالحُت وألاداء الطلُم لذورة املطدىذاث املالُت وإعذاد الحطاباث الخخامُه والخقارٍز والطُطزة على املىارد والىفقاث للشزلت وضمان اضخخذامها
الاضخخذام الصحُح وفقا للميزاهُت والخطط املالُت .

 :الخـ ـ ـ ــبراث املهىُتً ( )1ىهُت  – 2014دٌطمبر  – )2016رئِظ حطاباث – مؤضطت اوطان للخىمُت  -القاهزة  ,مصز .
مؤضطت أهلُه خيرًه
املهام و املطؤلُاث -:
-

مزاجعه حطاب البىىك الشهزٍت و أظهار ألاخخالف بمذلزة حطىٍت البىو أن وجذث .
إعذاد ميزان املزاجعه و الخقارٍز املالُه .
إعذاد الدطىٍاث الجزدًت الشهزٍت والطىىٍت للحطاباث.
إعذاد امليزاهُت العمىمُت  ,بُان الذخل

 ( )2الخىبز  –2012دٌطمبر  - ) 2013محاضب – شزلت غالب مُذًهاى  -القاهزة  ,مصز .
املهام و املطؤلُاث -:
-

)3

حسجُل القُىد الُىمُت
مزاجعت حطاب العمالء واملىردًً
مخابعت مصزوفاث الفزوع الىقذًت وجحصُالث العمالء الُىمُت
مخابعت إدخاى ومخزجاث املخاسن ومطابقتها مع الزصُذ الذفتري .
إعذاد ميزان املزاجعه و الخقارٍز املالُه الشهزٍت لي أعخمادها مً ألادارة.
املشارلت في إعذاد امليزاهُت العمىمُت و بُان الذخل.

( ماًى  – 2010ضبخمبر  – )2012محاضب – مصز العزبُت لليشز والخىسَع  -القاهزة  ,مصز .
دار وشز عزبُه
املهام و املطؤلُاث -:
-

حسجُل الحطاباث في ألالطُل .
حسجُل قُىد الُىمُت
حسجُل حطاباث املىردًً
مزاجعه العهذ املطلمت للمىظفين

 ( )4دٌطمبر  –2009ابزٍل  - )2010محاضب – املصزٍت الاملاهُه  -القاهزة  ,مصز .
اضخيراد وجصذًز املطخلشماث الطبُه
املهام و املطؤلُاث -:
-

مخابعت مطدىذاث الشزماث لجمُع الفترة املالُت
مزاجعت حطاباث الشزماث طبقا للىثائق املزفقه
مشارلت في إعذاد جقارٍز البُاهاث املالُت للشزماث
حسجُل حطاباث الشزماث في  Excelالضخخزاج الخقارٍز الالسمت.

:الشهاداث العلمُت● الذرجت العلمُت  -:بهالىرَظ ججارة شعبه محاضبه
 -الهلُت  -:ججارة – جامعت عين شمظ

:الذوراث الخذرٍبُت● أمادًمُت أر أص – (مصز)
 املحاضبت الالنتروهُت  -الالطُل -الفترة في عام 2010

 :البُاهاث الشخصُ ـ ــت-جارٍخ ومهان املُالد -:

-الجيطُ ـ ــت -:

القاهزة

12/1/1983

 :املهاراث الشخصُت● مهاراث اللغت-:
 اللغت ألام العزبُت جحذثا ولخابت . اللغت إلاهجليزًت ( جُذ )● مهاراث الحاضب ألالي -:
 معزفت ممخاسة ببرامج  Microsoft Windowsوجطبُقاث إلاهترهذ. مطخخذم جُذ للبرامج املالُت إعذاد هظام املحاضبت باضخخذام .Excel -معزفت جُذة جذا ببرامج )Office Microsoft (Excel- Word

وهللا ولي الخىفُق

مصزي

