
 
 
 

 سيرة ذاتية
 ( C.V) 

 االسم
name 

 Mohamed Mosaad Fawzy Badar محمد مسعد فوزي بدار

 

 االتصالجهات 
 

Contact information 

 
 الهاتف
 

01005192120 Mobile.No 

 Mohammed.mosaad753@gmail.com E_Mail البريد اإللكتروني

 Personal Data البيانات الشخصية

 Egyptian Nationality مصري الجنسية

 Date of bitth 5/10/1991 5/10/1991 تاريخ الميالد

 Egypt Place of birth مصر مكان الميالد

 Single Marital of status اعزب الحالة اإلجتماعية

 Passport. No 2366774079 2366774079 اإلقامةرقم 

 األهداف
Objective 

 

 
سيرتي الذاتية المرفق بها يسعدني ان اقدم نفسي لكم من خالل 

جميع بياناتي الشخصية ومؤهالتي العلمية وخبراتي ومهاراتي 
الشخصية حيث انني اتطلع للعمل في مكان يناسب قدراتي 
ويحفزني وأتمكن فيه من التقدم واالرتقاء في المجاالت التي 

 تنمي قدراتي وخبراتي حيث المنافسه وبناء العالقات.
    

 
I am pleased to introduce myself to you 
through my CV attached all my personal and 
my qualifications scientific and my experience 
and my skills personal where I'm looking 
forward to work in a place suited to my 
abilities and motivates me and I in which 
progress and improve in areas that develop my 
abilities and my experiences, where 
competition and building relationships . 

 
 

  Education المؤهل العلمي

 
قسم  لوريوس التجارة من جامعة الزقازيقحاصل على بكا

 .2013محاسبة تكاليف ومحاسبة اداريه دور مايو 

) شعبة المحاسبة والمراجعة (  عضو بنقابة التجاريين بالقاهرة
 .2013عام 

He holds a Bachelor of Commerce degree from 
the University of Zagazeg accounting 
department in May 2013 . 

Member trading Syndicate in Cairo (the  

Accounting and Auditing Division) in 2013 

 



 
 
 

     

 

 Personal Skills المهارات العملية

 اجادة باستخدام مايكروسوفت اوفيس -1
اجادة التعامل مع البرنامج المحاسبي اوريكال  -2

 )اونيكس برو(
 ) 5سماك  (اجادة التعامل مع برنامج -3
 كي ( بيزنساجادة التعامل مع برنامج المحاسبة ) -4
 

1-very good use on Microsoft office  
2-very good use with orekal( onex pro) 
3-very good use with( smacc5) accounting 
program 
4-very good use with) Business key( 
accounting program 

 
 الخبرات العملية

 

Cientific Expertise 

 
المملكة محاسب عام لدى عيادات الطبيب لطب وتقويم االسنان 

 . 10/3/2016حتى  14/4/2014بية السعودية من العر

 
محاسب واداري في عيادات المرمر لطب االسنان والجلديه 

 .2017|9|30حتي  2016| 4|1المملكه العربيه السعوديه من 

 

Accountants of Dental Clinics doctor and 

Dermatology 

in king dam of suede Arabia from 14/4/2014 to 
10/3/2016 > 

Management Accountant and clinics almarmer 
Dental and skin in Saudi Arabia 1 | 4 | 2016 to 
30|9|20117. 

 

 
 المهارات الشخصية

 

Personal Skills 

 القرارات. واتخاذعلى حل المشكالت القدرة   .1
 الضغوط.على العمل تحت القدرة  .2
 العمل وايضاً قيادته.ق فريالقدرة على العمل مع  .3
 .مهارات في البيع والتسويق .4
 .تقديم العروض الالزمة .5
 التعامل مع الحاسب االلي في شتى المجاالت.  .6
 خدمة العمالء .7

1.The ability to solve problems and make 
decisions . 
2. The ability to work under pressure . 
3. The ability to work with team work and also 
lead the team . 
4. Skills in sales and marketing . 
5. Presentations needed . 
6.Proficiency to deal with the computer in various 
fields 

.Customer Service.7 

 



 
 
 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 

    


