
 

 ةالسيرة الذاتي     

 : الشخصية المعلومات
  متزوج : االجتماعيةالحالة                     معتز عبد الشافي أحمد زيدان اإلسم :

  مصري الجنسية :                            1983-8-13 تاريخ الميالد :
  5شقة  19مركز اسنا محافظة االقصر  عمارة  مكان الميالد :

 اسوان –الصداقة الجديدة  59عمارة  24مة : شقة محل االقا
 رخصة قيادة : خاصة                     الخدمة العسكرية : معافئ

  : االتصال معلومات
  24شقة  59العنوان : محافظة اسوان مدينة اسوان الصداقة الجديدة عمارة 

        5شقة  19شارع احمد عرابي عمارة  األقصرمحافظة  امركز اسن           
 01146134180و  01092117112الجوال : 

 GMAIL.COM@٢٠١٤.yahoo.com   ، MOATAZ.ZEDAN@٢٠١٤_usamsoftالبريد اإللكتروني : 

 : التعليمية المؤهالت
   تقدير عام جيد"    2004دفعة   بكالوريوس ادارة و حاسب الي     جامعة قناة السويس    •

 أخرى داتشها

 في انتظار االختبار  CMA Iادرس كورس محاسب مالي معتمد 
 سنوات دراسية 3عن  )توشكيتنمية جنوب الوادي (شهادة تدريب فترة صيفية بمشروع 

  بتقدير امتيازصيانة حاسبات و شبكات   اخصائيشهادة  

 : العملية الخبرات

  كمحاسب للمشروع  األمريكياعمل لصالح شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة مشروع ريكا تمويل الصندوق 
  6-15حتي  2013-7-15في الفترة من سوهاج )  –بفرعيها ( اسوان  عملت بوظيفة مدير مالي و اداري المحمدية للمقاوالت العمومية-

2017 
  2013-6-30حتي   2012-8-15عملت بوظيفة مدير مالي و اداري بشركة فهيمكو للمقاوالت العامة فرع القاهرة في الفترة من 
  عملت بوظيفة مدير مالي مشروع بشركة نظم ادارة البناء CMS 2012-7-21حتي   2010-11-1في الفترة من 
 من محاسب مالي و  بمجموعة الصفا للمقاوالت العمومية في تدرج وظيفي و صوال 2010-10-31حتي  2004-7-9ملت في الفترة من ع

 ادراي الي مدير مالي و اداري

 : اللغات
 turkeynow learning            MOIA ALE FRANCE   -2                     ENGLISH EXCELLENT-1   

 : االلي الحاسب مهارات

 لخدمة المنشاة في كافة االدارات لمنع الخطاء البشري   MICROSOFT ACCESSام تصميم قواعد بيانات باستخد .1
 IT  و الحلول الفورية لمشكالت الالصيانة الفورية لالجهزة و الشبكات  .2
 بمستوي متوسط   ٢٠١٣ AutoCADالتعامل مع برنامج  .3
  Quick books onlineالتعامل مع برنامج  .4

 : الشخصية لمهاراتا
 لعملاختيار عناصر فريق ا و القدرة علي خلق روح لفريق عمل  •
 تحسين االتصال بين االشخاص بالمؤسسة و خارجهاالتفاوض والقدرة علي   •
 االصرار علي تنفيذ المهام المكلف بها    والعمل تحت ضغط   •

 عملكم انه يسعدني و يشرفني االنضمام لفريق 


