سالم محمد حسن الحربي
SALEM MOHAMMED HASSAN ALHARBI
PERSONAL INFORMATION
Nationality: Saudi
Date of birth: 13/06/1997
Mobile number: 0506193212
Email: Salem.sreeh@gmail.com
Address: Riyadh, Saudi Arabia

 سعودي:الجنسية
 م1997/06/13 :تاري خ الميالد
0506193212 :رقم الجوال
ر
Salem.sreeh@gmail.com :ون
ر
البيد اإللكب ي
 المملكة العربية السعودية، الرياض:العنوان

OBJECTIVE
Seeking actively to join a competitive and fast-paced أسىع بنشاط إىل االنضمام يف إدارة بيئة عمل تنافسية رسيعة
ر
organization where my knowledge and skills will be ومهارن بما يعزز خب ران
ر
معرفن
تمكنن من تطبيق
الخىط
ر
ي
ي
ي
ي
applied in effectively enhancing my experience and
.ويساعد المنظومة عىل مزيد من النمو وتحقيق أهدافها
helping the organization achieve its objective.

QUALIFICATIONS
▪ Bachelor of Electronics
Applied Engineering College, Riyadh
Grade: Good
GPA: 3.42
Graduation date: 2020
▪ Diploma in Industrial Electronics and Control
Riyadh College of Technology
Grade: Excellent
GPA: 4.30
Graduation date: 2017
▪ Industrial Secondary – General Electricity Major
Secondary Industrial Institute
Grade: Excellent
GPA: 4.86
Graduation date: 2014

▪ بكالوريوس ر
إلكبونيات
كلية الهندسة التطبيقية بالرياض
3.42 :المعدل
 جيد:التقدير
 م2020 :سنة التخرج
ر
إلكبونيات صناعية وتحكم
▪ دبلوم
الكلية التقنية بالرياض
:
4.30 المعدل
 ممتاز:التقدير
 م2017 :سنة التخرج
▪ شهادة الثانوية الصناعية – تخصص كهرباء عامة
الصناع الثانوي
المعهد
ي
4.86 :المعدل
 ممتاز:التقدير
 م2014 :سنة التخرج

WORK EXPERIENCE
▪ Receptionist (Apartment Management)
Remaz Furnished Apartment
(15/01/2019 till now)

)▪ موظف استقبال (الوظيفة الفعلية إدارة الشقق
مؤسسة ريماز للوحدات السكنية
 م ى2019/01/15(
)حت اآلن

SKILLS
▪ Computer and MS Office proficiency.
▪ Planning & organization skills.

.اآلىل وبرامج األوفيس
▪ إجادة الحاسب ي
.▪ القدرة عىل التخطيط والتنظيم

▪ Effective communication skills.
▪ Problem solving and decision-making.
▪ Time management.

▪ مهارات التواصل الفعال
.▪ مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات
.▪ مهارات إدارة الوقت

▪ Team leader.

.▪ قيادة فريق العمل

▪ Lifelong learning and Self-development.
▪ Stress management.

.▪ التعلم المستمر وتطوير الذات
.▪ تحمل ضغوط العمل
:اللغات

Languages:
Arabic

English

اإلنجلبية

العربية

