
 

 سيرة ذاتية
 (C.V) 

 االسم
Name 

 أحمد محمد مصطفى 

Ahmed mohamed Mostafa 

 

 Contact information معلومات االتصال

 Mobile phone 0502464381--0508851410 الهاتف

 Ahmedhammad962@GMAIL.COM E – Mail البريد االلكتروني

 P.O.Box ــ صندوق البريد

 P.Code ــ الرمز البريدي

 Personal information البيانات الشخصية

 Egyptian Nationality مصري الجنسية

 Date of birth م26/9/1989 م26/09/1989 تاريخ الميالد

 Egypt Place of birth مصر مكان الميالد

 I.D.No 2373383906 2373383906 رقم الهوية

 single Social status اعزب الحالة االجتماعية

 Qualification المؤهل العلمي

 م 2012بكالوريوس تجارة عام 
Bachelor of Commerce (Accounting Division)  
year 2012 -  

 Training   Courses الدورات التدريبية

 جيدمن جامعة كامبر همحاسب مالي معتمدشهاده  -1
  –وورد  –حاصل على دوارات االوفس )ويندوز  -2

 إكسيل(     
       ستوي الرابع في اللغة اإلنجليزيه من حاصل علي الم -3

 جامعة الزقازيق بتقدير جيد      
 حاصل علي المستوي األول في المحادثه باللغة  -4

 من المعهد البريطاني بتقدير امتياز معتمدة  اإلنجليزية    
   (AIA)من      

  امعة الزقازيق في حاصل علي شهادة معتمدة من ج-5
 المحاسبة المالية واإلدخال علي األكسيل     

 حاصل علي دورة إعداد القوائم المالية والحسابات  -6
  الختامية معتمدة من مكتب المحاسب القانوني زكي     

 اسماعيل    

 شهادة معتمدة من مكتب المحاسب القانوني زكي  -7
 ل  إسماعيل في المحاسبة علي األكسي     
 (ICDL)حاصل علي دورة قيادة الحاسب اإللي  -8

 
 

1-  Professional  Financial Accountant Certified   

            From Cambridge Global College    

2-  Professional use (Word, Excel and Win)  
3- Certificate from Zagazig University at English 

Language Level 4 with public grade {good}. 

4- A certificate from the British Institute in 

English in the first level of the conversation 

accredited {AIA}. 

5- Accredited degree from the University of 

Zagazig in financial accounting and How to 

enter this data on the program Excel .                                                                                                               

6- Training course in preparation of financial 

statements and final accounts and 

documentary course accredited by the Office 

of MR Zaki Ismail chartered accountant and 



 

tax expert accountant and joint-stock 

companies. 

7- Certificate approved by the Office of Professor  
     Zaki Ismail in Financial Accounting on excel.   
8- Computer Driving License {ICDL} 

 

 الخبرات العملية
Present position 

 

 هبودل العقارية القابض بمجموعةمحاسب  -1
 محاسب بمجموعه فنادق بودل )نارسيس( -2
 محاسب تكاليف ومخازن  -:  المسمى الوظيفي    
 مدفوعاتمحاسب  -الوظيفي  : المسمى   

 )سنتين(                 
 محاسب بمؤسسه سهام الدار للتجاره والعقارات - 3

 )سنه (                      

     محاسب بمكتب المحاسب القانوني زكي  -4
 إسماعيل     

 (سنه)                  
 محاسب بمجوعه فنادق المهيدب -5

 )على راس العمل(          
                    

1- Accountant in boudl group real estate holding 

2- Accountant in boudl hotels and resorts 

(NARSSICUSS HOTEL)   

      Job Title: Cost Controller And Store accountant     

      Job Title: payable accountant 

                                (two years) 

3- Accountant in Seham Aldar For Trading & 

Real Estate 

4- Accountant in Mr Zaki Ismail  Office  -Chartered 

Accountant  

                               (one year) 

5- Accountant in almuhaidb groub 

Still in office)                         ) 
 

 

 Present position المهارات

 عامل مع الحاسب االلى  إجادة الت-1
 MATERIAL CONTROLالعمل على برنامج -2

 sun systemsثم العمل على برنامج -3

 على برنامج سماكالعمل -4
 القدرة على تحمل ضغوط العمل -5

 القدرة على التعامل مع االشخاص  -6
 اجاده اللغه االنجليزيه  -7
 

1- Proficiency in the use  Computer 

2- Proficiency in the use stores program such 

As (Material Control) 

3- Proficiency in the use accounting program 

such as Sun systems  

4- Proficiency in the use accounting program 

such as smac systems 

5- Ability to work under pressure 

6- The ability to communicate with others 

      7– Speak and write English 

 

 Member ships العضويات

 
   عضو بنقابه التجاريين بمصر -1
 

 

1- Member in Commerce Syndicate 

 


