
 

Qualifications يةالمؤهالت التعليم 

 Scientific Qualification: certificate of 

industrial high school . 

 

 Specialty: Electronics and Computer. 

 

 Graduation Year 2007 . 

  المدارس الثانوية الصناعيةدبلوم : العلميالمؤهل . 

 

  : لكترونيات وكمبيوترإالتخصص  . 

 

 م0227التخرج :  سنة . 

Training Courses التدريبيةدورات ال 

 International Computer driving license. 

 

 Accounting applications process using 

excel program . 

 
 Mastering office software (word – excel 

power point) .  

  اآلليالرخصة الدولية لقيادة الحاسب (ICDL  . ) 

 

  إكسيلبرنامج  باستخدامتطبيقات محاسبيه عمليه . 

 

 المكتبيةالبرامج  جادهإ (word – excel – power point.). 

Experiences  الخبرات 

 Working in the Company DANONE  Egypt  sales 

representative Of the period 2008 until 2012 . 

 

 Working in the kingdom of Saudi Arabia is a 

marketer and supervisor in the field of General 

Contracting of the period 2013 until 2015 . 

 

 Working in Saudi Arabia Data entry in Al-Tofail 

Trading Group of the period  2015 until 2020 . 
 

 Working in the Company agent  met land in Egypt  

Of the period 2020 until 2021. 

 

 Working in the Company Target  Egypt group for 

security services and transfer as crew leader and 

administrative officer Of the period 20220 until 

the month of 12-2022 

 م0222في الفترة من عام مندوب مبيعات  شركة دانون مصر في العمل 

 . م0220حتى عام     

 في مجال المقاوالت ومشرف مسوقودية العمل في المملكة العربية السع 

 . م0222حتى عام  م0222في الفترة من عام  العامة 

 في مجموعة الطفيل  مدخل بيانات العمل في المملكة العربية السعودية

 م .0202عام  حتى م0222من عام في الفترة  التجارية 

 

  مصرفي للمجمدات الغذائية  شركة ميتالند مع وكيلالعمل  

 م .0202م  حتى عام  0202في الفترة من عام              

    العمل في شركة تارجت ايجبت جروب لخدمات الحراسة ونقل األموال 

 0200-20 شهرحتى  0200في الفترة من عام    اداري مسؤولقائد طاقم و 

 

 CVالسيرة الذاتية 

   

 
 

 دالمجيعبدمحمد  عالسميعبداالسم : شريف 
Name : Sherif Abdel Samie Mohamed 

Abdel Maguid 

Present address:                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sohag/Tahrir Street العنوان الحالي: سوهاج / شارع التحرير 

Mobile No.: 01123370135 22202272222  :رقم االتصال 

E-mail Address: abo.mohamed271@gmail.com :البريد اإللكتروني 

Nationality: Egyptian الجنسية: مصري 

Date of Birth:8/10/1989  :2/22/2121تاريخ الميالد 

Age: 33 years  :سنه 22العمر 

Marital Status: Married الحالة االجتماعية: متزوج 


