سعادة  /مدير املوارد البشرية

املوقر

إنني مهتم للغاية بالحصول على (وظيفة محاسب) لدي شركتك الموقرة ولقد أوجزت بعض
المعلومات األساسية عن نفسي أدناه وأرفقت نسخة من سيرتي الذاتية للنظر فيها من قبلكم.

أنا شخص منظم واعتني جيدا" بالتفاصيل كما أنني أعمل جيدًا تحت الضغط والمواعيد النهائية
 ،واستمتع بالعمل مع مجموعة متنوعة من األشخاص  ،ولدي أداء ممتاز ورائع.

إنني أبحث عن منصب مبدع وموجه نحو النمو وأود الحصول على فرصة لمعرفة المزيد عن
شركتكم الموقرة وما تحتاجه وما يمكنني القيام به للمساهمة في تحقيقه.

لقد أرفقت لسعادتكم نسخة من سيرتي الذاتية لالطالع عليها ولكم جزيل الشكر والتقدير على
وقتكم ولطفكم في مراجعة هذه المعلومات ونظركم في مؤهالتي للوظيفة المتاحة لدبكم  ،وأرجو
االتصال بي في أقرب وقت ممكن حتى أتمكن من مشاركة خلفيتي وحماسي للمنصب.
حتياتي وتقدير
حسام الدين
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اإلسم :حسام الدين عبد هللا عمر أحمد
المهنة :محاسب عام
الجنسية سوداني
اإلقامة :المملكة العربية السعودية – مدينتي ( جدة و مكة المكرمة )
الديانة :مسلم.
الحالة اإلجتماعية :متزوج
تاريخ الميالد1973/04/14 :م.
الهاتف المحمول00966534996707 / 00966564810860 :
البريد اإللكترونيhusam800@hotmail.com :

الهدف الوظيفي:
أن أعمل بوظيفة تسمح لي بالتقدم من حيث الخبرة والتنمية االجتماعية واالقتصادية واالبتكار  ،وذلك من خالل
التعرض ألفكار جديدة للنمو المهني وفي نمو الشركة.

ملخص المهارات:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

اتمتع بالكفاءة في مجال المحاسبة واإلدارة المالية وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات العمومية ولقد عملت
على برامج محاسبية متنوعة ومختلفة ولي معرفة جيدة في اعداد النظام المحاسبي والشجرة المحاسبية للبرامج
المختلفة.
اتمتع بالكفاءة واإللمام في ممارسة العمل اإلداري والمكتبي المختلف وأعمال الشئون اإلدارية المختلفة والدراية
بالتعامل مع عدد كبير من األجهزة المكتبية المختلفة.
اتمتع بالمهارة الالزمة إلستخدام تطبيقات الحاسب اآللي لبرامج األوفيس.
اتمتع بالمهارة أولية في صيانة أجهزة الحاسب اآللي وفي تنصيب برامج الويندوز ( )Softwareوعمل التهيئة
ألجهزة الكمبيوتر (.)Formating
أتمتع بمهارة تعلم المفاهيم الجديدة سري ًعا والعمل بشكل جيد في فترات الضغط وتوصيل األفكار بوضوح وفاعلية.
اتمتع بالمهارة في قيادة السيارات الصغيرة (السيدان) وحاصل على رخصة قيادة سعودية ورخصة قيادة
سودانية.

المؤهالت العلمية:
.1
.2
.3
.4
.5

شهادة عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم  64153للتسجيل المهني.
بكلوريوس المحاسبة – كلية العلوم اإلدارية تخصص محاسبة مايو 2019م  -جامعة السودان المفتوحة.
دبلوم المحاسبة المالية التقني 1993م  -كلية النصر التقنية – السودان.
شهادة مرحلة األساس 1996م  -مجلس المحاسبين القانونيين – السودان.
شهادة اجتياز امتحانات  4/3مرحلة الشهادة 1998م  -مجلس المحاسبين القانونيين السودان.

الدورات التدريبية:
 .1دورة في استخدام تطبيقات الحاسب اآللي (المقدمة والتشغيل  ،وورد بيرفكت وورد بروسيسنق  ،اكسل) 1998م
مشكاة للكمبيوتر واإلتصاالت – السودان.

 .2دورة نظام العمرة األلكترونية ‘ الفنادق والمكاتب السياحية 1423 ،هـ  ،مركز اإلنطالقة للتنمية والتدريب  ،جدة
المملكة العربية السعودية.
 .3شهادة إنجاز  -أبريل 2020م  -اجتياز البرنامج التدريبي للعمل التطوعي في مجال الصحة المجتمعية  -من
الهيئة السعودية للتخصصات الطبية – ضمن حملة متطوع صحي مستعد لمواجهة جائحة فيروس كرونا.
الخبرات العملية بالمملكة العربية السعودية:
 .1محاسب فرع جدة  ،بمجموعة شمس السعودية ألعمال التكييف المركزي والكهرباء من 1999/01/01م وحتى
2001/04/30م.
 .2شركة مجموعة المعمورة الدولية وذلك للفترة من 2001/05/01م وحتي 2018/10/31م  ،حيث تدرجت
وتنقلت بين أفرع الشركة (مقاوالت  ،سياحة وعمرة وحج  ،إدرة وتشغيل فنادق  ،حراسات أمنية مدنية  ،تجارة
عامة واستيراد  ،مشغل الفراشة للخياطة والتطريز ) من محاسب فرع إلي محاسب الفرع الرئيسي وإلى وظيفة
رئيس الحسابات للشركة.
 .3المدير المالي لمؤسسة عبد الحميد أحمد صقر لخدمات المعتمرين ،من 2018/11/19م وما زلت على رأس
العمل حتى اآلن.
الخبرات العملية بالسودان:
 .1مساعد مراجع فني من 1992/12/31م وحتى 1994/12/11م  ،مكتب الهادي يونس حسن وشركاه (
محاسبون فنيون ) وذلك بالتزامن مع فترة الدراسة بالكلية.
 .2مدير مالي من 1994/12/27م وحتى 1996/05/09م  ،بالشركة العربية للتصميم والمقاوالت المحدودة.
 .3محاسب مكتب محاسب قانوني  ،من 1996/06/01م وحتى 1998/08/30م  ،لدي محجوب الياس وشركاه ،
محاسبون قانونيون.

