سيرة ذاتية
البيانات الشخصية
االسم :
المهنة :
الجنسية :
العنوان :
سنوات الخبرة االجمالية
الجوال
البريد االلكترونى
المؤهالت العلمية
المؤهل الدراسى :
شهادات اخرى :

احمد شحاتة على
مدير حسابات
مصرى
جدة
اكثر من  20سنة
502574891
ahmed7432@hotmail.com

بكالوريوس تجارة  -تخصص محاسبة  -جامعة عين شمس  -القاهرة  -جمهورية مصر العربية  -عام  1993م
دورة تدريبية بشركات المقاولون العرب  -عثمان احمد عثمان
دورة تحليل مالى  -مركز التدريب الفعال  -مكتب سندى وبترجى  -جدة
دورة فى المحاسبة المتقدمة  -مكتب سندى وبترجى  -جدة
دورة فى المحاسبة الحديثة  -مكتب سندى وبترجى  -جدة
دراسة الزمالة فى المحاسبة  -مركز التدريب الفعال  -مكتب سندى وبترجى  -جدة
دورة اعداد وعرض القوائم الماليه للشركاء  -مكتب سندى وبترجى  -جدة
دورة فى مرونة ومقارنة الميزانيات  -مكتب سندى وبترجى  -جدة
إجادة التعامل مع الكومبيوتر واالنترنيت

المهارات
اللغة االنجليزية بدرجة متوسط  .واللغة العربية بدرجة ممتاز
المقدرة على االشراف الكامل وقيادة فريق العمل واتخاذ القرارات
تحمل ضغط العمل  .والظروف الشاقة
تنمية روح العمل ضمن فريق واحد
خبرة جيدة فى التعامل مع الناس والقدرة على االقناع
الخبرات العملية
العمل فى مجموعة شركات المقاولون العرب  -عثمان احمد عثمان  -مصر  -كمحاسب تحت التدريب اثناء الدراسة الجامعية .
العمل لمدة عام ونصف بمجموعة شركات اتحاد عثمان ( عثمان جروب )  -مصر
العمل لمدة ثمانى سنوات كمحاسب اول بمجموعة المطبقانى للتسويق  -ومصنع بالستيك البحر االحمر  -جدة  -السعودية
العمل لمدة ثالث سنوات كمحاسب اول بمصنع الفلك للحلوى والبسكويت  -جدة  -السعودية
العمل لمدة اثنى عشر سنة كمدير حسابات بمصنع الغربية للبالستيك  .جدة  -السعودية
القيام بأعمال المراجعة والتدقيق المحاسبى وإصدار الميزانيات الختامية لمجموعة من المؤسسات المختلفة  .والتى تعمل فى
عدة انشطة
هذا وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير

CV

Name :
Job title :
Nationality :
Address :
Mobile :
E-mail :

Ahmed Sheshata Ali
Account Manager
Egyptian
Jeddah
502574891
ahmed7432@hotmail.com

Qualifications:

Bachelor of Commerce - Major in Accounting - Ain Shams University - Cairo - Egypt - 1993
A training course in Arab contractors companies - Osman Ahmed Othman
Financial analysis course - effective training center - Sendi and Batterjee office - Jeddah
A course in advanced accounting - Sendi and Borgi office - Jeddah
A course in modern accounting - Sendi and Borgi office - Jeddah
Fellowship Study in Accounting - Effective Training Center - Sendi and Batterjee Office - Jeddah
A course for preparing and presenting the financial statements for the partners - Sendi and Batterjee
Office - Jeddah
A course in flexibility and comparison of budgets - Sendy and Batterjee office - Jeddah
Proficiency in dealing with computers and the Internet

Skills :

English language with average degree.
Ability to fully supervise, lead the team and make decisions
Work under pressure . And arduous conditions
To develop the spirit of work within one team
Good experience in dealing with people and the ability to persuade

Experiences :

Work in the group of Arab contractors companies - Osman Ahmed Othman - Egypt - as an accountant
under training during university studies.
Work for a year and a half in the Othman Group of Companies (Othman Group) - Egypt
Worked for eight years as a Senior Accountant at Al Matbakani Marketing Group - Red Sea Plastic
Factory - Jeddah - Saudi Arabia
Work for three years as a senior accountant at Al Falak Confectionery and Biscuit Factory - Jeddah Saudi Arabia
Worked for twelve years as a manager of accounts for the Western Plastic Factory. Jeddah, Saudi
Arabia
Carry out auditing and accounting and issuing the closing budgets for a group of different
institutions. It works in several activities
Best regards

