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قانونى التامينات االجتماعيه و العمل

أكتوبر 7102 -

اعداد و تطوير مهارات احملاسبني اجلدد

مايو 7119 -

اسم املركز
مركز احللول املستقبليه
مركز اخلربات

االداريه و احملاسبيه

اخلربات املهنيه
 مستخدم جيد جدا Microsoft Office
 مستخدم جيد جدا لالنرتنت
 ملم بقانون التامينات االجتماعيه باالضافه اىل حسن العالقه بني مكاتب التامينات املختلفه و خصوصا مكتب
تامينات مدينه العبور
 ملم بقانون العمل املصرى باالضافه اىل حسن العالقه بني مكاتب العمل املختلفه و خصوصا مكتب عمل
مدينه العبور
 ملم بقانون السالمه و الصحه املهنيه باالضافه اىل حسن العالقه بني مكاتب السالمه املختلفه و خصوصا
مكتب مدينه العبور
 ذو عالقات طيبه مع كافه اجلهات اخلارجيه و احلكوميه و كذلك البنوك

اخلربات العملية
مدير عام الشئون االداريه و املوظفني
شركه الوطنى اللياف البولسرت  -تريون
املنطقه الصناعيه ب  ،ج بالشباب – مدينه العبور – القليوبيه
من مارس  7100و حتى االن

رئيس قسم حسابات شئون عاملني
شركه فريست للتنميه الصناعيه
املنطقة الصناعية األوىل  -القطعة الرابعة  -بلوك  - 00170مدينة العبور -القليوبيه
من نوفمرب  7118و حتى ديسمرب 7101

حماسب مراقبه خمزون
شركه املنزل للمفروشات
املنطقه الصناعيه االوىل  -بلوك  – 00118مدينه العبور – حمافظه القليوبيه
من اكتوبر  7117و حتى اكتوبر 7118

املهارات العمليه و اخلربات املكتسبه
 كفاءة عالية يف العمل اجلماعي.
 القدرة على تقبل وتعلم التقنيات اجلديدة.
 القدرة على العمل حتت ضغط.
 القدرة على التأثري على اآلخريني والتأثر بهم فى جمال العمل

اهلوايات
 القراءه و الرسم
 متابعه كره القدم

اهلدف الوظيفى
 التدرج فى املهام الوظيفيه بشركه هدفها التطور و الرقى
 حتقيق الرضا الوظيفى و املهنى اخلاص بى

معلومـات للتواصـل
الربيد االلكرتوني
هاتفي اخلاص
العنوان
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