السيرة الذاتية
االسـم
تاريخ الميالد
مكان الميالد
الجنسية
الحالة االجتماعية
العنوان
المحمول

 :محمد أحمد محمد رفعت
1975/08/09 :
 :المنصورة
 :مصري
 :متزوج ويعول
 :الحالي :قطر – الدوحة
70632599 :

بريد اإللكتروني

morefaat11@gmail.com :

المؤهل

 :بكالوريوس تجارة – جامعة المنصورة  – 2003مصر

القسم
رخصة قيادة
اللغة اإلنجليزية
الخبرات السابقة
بالترتيب من
األحدث إلى األقدم

 :شعبة محاسبة
 :قطرية
 :جيد
:

 - 1العمــــــل بدولة قطر الدوحة محاسب بشركة اللجام للتجارة والمقاوالت في
تخصص المقاوالت العامة واألمن والسالمة وديكورات الحجر

من الفتـــــــــرة  2016/03/15حتى تاريخه العمل على برنامج

فيجوال المحاسبي لثالثة فروع مع تحويل المرتبات البنكية

بنظام  Wages Protection Systemعن طريق النت.

 - 2العمــــــل بدولة قطر الدوحة محاسب بشركة المالديف للتجارة والمقاوالت في
تخصص ديكورات الخشبية من الفتـــــــــرة  2012/10/23حتى 2014/09/15
العمل على برنامج فيجوال المحاسبي.

 -3العمــــــل مدير حسابات بسلسلة مطاعم كابيتشينو من الفتـــــــــرة 2011/02/10

حتى تاريخ  2012/10/01على برنامج  Restaurant Managerوهو من
اقوى البرامج المحاسبية إلدارة المطاعم من اعداد التقارير وحسابات التكاليف،
مراقبة وجرد للمخازن ،ادارة أكثر من فرع عن طريق االنترنت ،نظام كاشير مع

برنامج إلدارة حسابات المطاعم.



امكانيات برنامج : Restaurant Manager



نظام كاشير يقوم بالعديد من المهام سهولة اصدار فواتير سواء كانت
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فواتير خاصة بالتيك اوى او صاالت المطعم او خدمة السيارات او خدمة
التوصيل الى المنازل وحساب قيمة الفاتورة والخصم ان وجد يمكنك من

عرض قيمه الفواتير الخاصة بكل عامل كاشير أو عرض بيانات الفواتير

كلها بالعجز والزيادة على الكاشير ويحمى كل الفواتير الصادرة من أي
تالعب لعامل الكاشير فعند اصدار الفاتورة وطبعها ال يمكن اجراء أي

تعديل بها سواء بحذف أحد محتوياتها او تقليل سعرها.




يمكنك البرنامج من إدارة شئون العمالء والموردين.
مراجعه المصروفات ومعرفه ارباح المطعم.

يمكنك عمل قوائم الوجبات وتحليل المنيو الهندسية للمطعم وايضا اضافة
اصناف المشتريات وعمل الرسبي ” “Recipeوصب رسبي “Sub

” Recipeللوجبة لحساب تكلفة الوجبة وادارة نظام المخازن ومعرفة
كميه المخزون ومعرفه رصيدك المالي الحالي يمكنك البرنامج من مراجعه

حركة اليومية وعرض بيانات الفواتير ومعرفه الوارد والصادر من والى
المطعم.




امكانية ربط أكثر من فرع عن طريق االنترنت.

التقارير المالية وتقارير المبيعات والمشتريات.

 -4العمل بشركة ايديال أوليمبك جروب
"االسم الحالي شركة "إلكترولكس السويدية

" فرع خدمة العمالء والصيانة

ألجهزة الكهربائية محاسب وإداري فـــرع المنصورة وكنت أعمل على قواعد بيانات
أوراكل المحاسبي المصمم للشركة قسم خدمة العمالء من الفترة 2006/03/01

حتى .2011/02/10

 – 5العمل بالمملكة العربية السعودية محاسب وإداري على برنامج أسواق 6

المحاسبي وهو نظام محاسبي متكامل حيث يحتوي على الحسابات العامة  -إدارة

المخازن  -المبيعات  -المشتريات  -األصول الثابتة  -االعتمادات المستندية -
الموارد البشرية  -المعامالت البنكية  -نقاط البيع  -إدارة العمليات في شركة
تمور البساتين التجارية في الفترة  2004/09/03حتى  2006/01/01لمدة سنة

ثالثة شهور.
 -6العمل في مكتب الدكتور /سمير أبو الفتوح رئيس قسم المحاسبة جامعة

المنصورة – المكتب األكاديمي لالستشارات المحاسبية ونظم المعلومات
اإللكترونية من الفترة  1999/10/02وحتى الفترة  ،2003/01/01وكنت

أعمل مدرباً في مجال تدريس دورات مايكروسوفت أوفيس مع دورة تخصصية
للمحاسبين في مجال نظم المعلومات المحاسبية وإعداد المحاسبين وهي

دبلومة المحاسبة اإللكترونية ( 90ساعة تدريبيه)
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المحاسبة :باستخدام برنامج الـ  EXCELفي إدارة العمليات المحاسبية.



مهارات متقدمة في المحاسبة تطبيقات الحاسب المتقدمة إدارة حسابات

الشركات باستخدام برنامج فيجوال المحاسبي من شركة فيجوال سوفت
ومن خالل هذا البرنامج يتم التدريب بالتفصيل على ما يلي- :

برنامج فيجوال المحاسبي








إنشاء شركة جديدة داخل البرنامج Create a new Company

تصميم وإنشاء دليل حسابات كامل Chart of Accounts

تسجيل القيود المحاسبية المختلفة General Journal entry

تعريف المخزون وحسابات المخزون Inventory

سياسيات التسعير وجرد المخزون Inventory Adjustment

تعريف الدائنون Account Payables
شروط الدفع Payment terms



المدينون Account Receivables



إجراء كافة عمليات المشتريات داخل البرنامج




أمر البيع Purchase Order

فواتير المشتريات Purchase Invoices



مردودات المشتريات Credit Memo



السداد للمورد Payments




كتابة الشيكات وإلغاؤها Write Checks - Void Checks
إجراء كافة عمليات المبيعات Sales



عروض األسعار Quite



أوامر البيع Sales Order




فواتير المبيعات Sales Invoices

مردودات المبيعات Credit Memo



التحصيل Receipt



العمليات البنكية Banking




شرح كافة التقارير المالية وتقارير المبيعات والمشتريات

المرتبات داخل برنامج فيجوال المحاسبي Payroll
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المهارات

:

 .1التسويق عبر شبكات االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي مثل
Facebook,Twitter , WhatsApp ….
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 .2تصميم مواقع بسيطة للشركات مع شراء دومين واستضافة باسم الشركة مثل
 domain.comوإدارتها من لوحة التحكم الخاصة بالموقع من تحديث بيانات
وتحميل الصور والفيديوهات الخاص بدعاية الشركة  -بعض المواقع التي تم
تصميمها.
 http://www.baytalantiques.com
 http://www.accmohamedrefaat.com
 http://www.al-lijam.com
 .3إعداد قواعد بيانات محاسبية على االكسيل وتحليل وطباعة تقارير تساعد في
اتخاذ (صنع) القرارات اإلدارية التي تواجه إدارة المشروع عند
اتخاذ القرارات اإلدارية مشكلة المفاضلة والموازنة بين عدة بدائل
التخاذ قرار الختيار أفضلها.

دورات الكمبيوتر

:

Windows
Microsoft Office
Graphics

التي أدرسها

Corel draw
Adobe Photoshop






Entry Data Account & Any Data Base
Repair Software & good work in Internet
حاصل عل دورة تخصصية في المحاسبة والمراجعة بمكتب هيثم حسن



برنامج فيجوال المحاسبي والمستودعات مدخل بيانات محاسبية وإعداد

الشربيني محاسب ومراجع قانوني  -المنصورة – مصر.
التقارير المحاسبية.



برنامج أسواق  6المحاسبي " مدخل بيانات محاسبية وإعداد التقارير
المحاسبية.

ولكم جزيل الشكر،،،
http://www.accmohamedrefaat.com

