أمين حسين عبد المحسن السلمان
Amin Hussein Abdul Mohsen al-Salman
PERSONAL INFORMATION
Nationality: Saudi
Date of Birth: 12/02/1400 AH
Mobile number: 0551465261
Phone: 0551465261
ID number: 1019847498
Marital status: Married
Email: bothia1400@hotmail.com
Address: Al-Ahsa, Al-Mubarraz, Saudi Arabia

 سعودي:الجنسية
 ه1400/02/12 :تاري خ الميالد
0551465261 :رقم الجوال
0551465261 :الهاتف
1019847498 :رقم الهوية
 ز:الحالة االجتماعية
متوج
ر
bothia1400@hotmail.com :اإللكبون
البيد
ر
 المملكة العربية السعودية،المتز
 ر، الحساء:العنوان

OBJECTIVES
Applying my acquired experiences within a ة
تطبي ا الر ربال والمه ارال الممنس ئة م
competitive work environment that enhances my عمل تنافسية تعزز لدي القدرة عىل التقدم وإيج اد
ability to progress, and fulfills my passion for
gaining experience and new skills and being the الب ة المناس ئة التنس اخ ر ربال وره ارال جدي دة
.وأتون الموظف المثال
ideal employee.

ACADEMIC QUALIFICATIONS
(2009) ) ه1430(

• General Secondary School - Islamic Sciences.

(1997)

• Diploma in Metals Formation from the
Vocational Institute

• شهادة الثانوية العارة ترصص علوم رشعية

) ه1418(

• دبلوم تشميل رعادن بالمعهد المهن

JOB EXPERIENCE
(21/1/2018 till now) ) ومازلت عىل رأس العمل2018/1/21(

Forklift Driver
Saudi Industrial Services Co. (SISCO)

سائا رافعة شوكية
.)رشكة الخدمات الصناعية المحدودة (سيسكو

(13/12/2010 to 31/10/2017) )٢٠١٧/١٠/٣١  يال2010/12/13(

Forklift Driver
Aramco Warehouses in Saudi Excel Company.

سائا رافعة شوكية
مستودعات أرامكو ر
.بشكة إكسل السعودية

(10/7/2007 to 6/11/2010) )2010/11/6  ال2007/7/10(

سائا رافعة شوكية

Forklift Driver

Alyaf Industrial Co. Ltd. in Dammam.

.رشكة اللياف الصناعية المحدودة بالدمام

(1/7/2006 to 23/04/2007) )2007/04/23  يال2006/7/1(

Machine Operator
Advanced Fabrics Factory (SAAF).

ّ
ُرشغل آالل
.مصنع النسجة المتطورة

(14/2/1999 to 12/6/2006) )2006/6/12  ال1999/2/14(

Forklift Driver
Zamil Steel Holding Co. in Dammam

سائا رافعة شوكية
.رشكة الزامل للحديد بالدمام

Driving Licenses
Transport and Public Works License.
Pipe Loader License from Aramco.
Aramco 20 Ton Forklift and Loader License.
Crane Operator License from General
Directorate of Traffic

حاصل عىل ررصة رركئال أشغال عارة
ررصة بايب لودر ر أرارمو
 ط رافعة شوكية وشيول20 ررصة أرارمو
ررصة كري ر المرور

Training Courses
Supply Chain Course from DHL.
E-Commerce Supply Chains Course from

.DHL دورة سلسلة اإلرداد والتموي – ر رشكة
ر
االلكبونيه سالسل اإلرداد – ر
دورة التجاره
.)المنصة الوطنية للتدريب (دروخ

Doroob Website.
Professional Basics Course from Doroob
Website.
Corporate Affiliation and Loyalty from the
Institute of Public Administration.
First Aid Course from Saudi Heart Association.
Hydrogen Sulfide (H2S) and SCBA Course.
Basic Fire Fighting Course.

دورة األساسيال المهنية – ر المنصة
ر
.)االلكبونية للتدريب (دروخ
دورة االنتماء والوالء المؤسس ر رعهد اإلدارة
.العارة
دورة إسعافال أولية – ر جمعية القلب
.السعودية
.Hydrogen Sulfide (H2S) & SCBA دورة
.دورة أساسايال ركافحة الحرائا

SKILLS
Professional Skills
MICROSOFT OFFICE
COMPUTER
ARABIC

رهارال رهنية
رايمروسوفت أوفيس
الحاسب اآلل
اللغة العربية

ENGLSIH

اللغة االنجلبية

Personal Skills

رهارال شرصية

COMMUNICATION
ORGANIZATION
TEAM PLAYER
Work Under Pressure
Self-Development

رهارال التواصل
تنظيم العمل
العمل ف فريا
تحمل غوط العمل
حب التعلم وتطوير الذال

