
Name-First Salem
Name-Last Alsuhail
Email salemalsuhail94@gmail.com
Date of birth 30/07/1994
Address-Street Address شمال صليبخات

Address-Street Address
Line 2 شارع ١٠٢ قطعة ١

Address-City العاصمة

Address-Country Kuwait
Home Phone 24331696
Mobile 90053100
Emergency contact phone 65074888
Name of Emergency
contact Hamad

Skype ID
Gender Male
Nationality -Country Kuwait
Arabic fluency excellent
English fluency average
Do you speak any other
language? no

If yes please specify
Have you applied to the
Proteges program before?-
yes

no

Have you applied to the
Proteges program before?-
no

yes

Education University (public)
If other specify
Name of school
Current GPA
Picture upload www.123formbuilder.com/upload_dld.php?fileid=4d64d861b6fd9f1a79f6337dbc99296a
CV upload
Hobbies Sport
Talents Player football
Certificates
Do you work?-yes yes
Do you work?-no no
Name of company
Do you have a valid driving
license no

Are you willing to travel? yes

http://www.123formbuilder.com/upload_dld.php?fileid=4d64d861b6fd9f1a79f6337dbc99296a


Describe the most
significant challenge you
have faced and the steps
you have taken to
overcome this challenge

اعتقد اغلب تحدي تغلبت عليه هو عندما كنت بالغربة لمدة ٧ شهور كيف تأقلمت هناك وكنت لوحدي بالتأكيد

You are required to spend
the next year of your life in
either the past or the
future. What year would
you travel and why?

في الماضي وبالتحديد سنة ١٩٩٠ حتى اعرف معاناة الكويتين في فترة الغزو العراقي الغاشم ... وايضاً سنة
١٩٨٠ ألستمتع برؤية الجيل الذهبي للكرة الكويتية وكيف حققوا كأس آسيا ثم تأهلوا للمونديال العالمي

What would you say is your
greatest talent or skill?
how have you developed
and demonstrated that
talent over time

ممارستي لكرة القدم .. كنت اتمرن في نادي القادسية منذ كان عمري ١١ سنة تقريباً وكنت معهم لمدة ٣
سنوات ثم انتقلت الى نادي الكويت لقربه من منزلي ولعبت معهم لمدة ٥ سنوات ومن ثم تعرضت الى اصابة
حرمتني من ان اكمل مشواري الى ان اكون العب في الفريق االول ... طورت موهبتي في التمارين اليومية
بالتأكيد وكنت اجلس مع المدربين بعد التمرين واسألهم عن كيفية تطوير المهارات الفردية

What have you done to
make your school or
community a better place

عندما كنت في المدرسة كنت مشارك يوميا. في فقرة االذاعة المدرسية وعندما كان هناك حفل على مستوى
المحافظة التعليمية .. كنت انا من يلقي كلمة الطلبة امام مدير المنطقة التعليمة وشاركت ايضا في فريق كرة
القدم المدرسي ووصلنا الى دور متقدم على مستوى المحافظات

What makes you happy? الشعور بالفوز دائما ... وان اكون قد انجزت و لو بشيء بسيط في يومي هذا لكي انجز في الغد ما هو افضل ...
وبالتأكيد سعادتي في النجاح ال توصف لكن مشاهدة والدتي وهي مبتسمة وفخورة بنجاحي هو الفرحة الحقيقية

How did you hear about
The Proteges program Social media

Code of ethics and conduct
-I agree to the code. yes

Terms and Conditions-I
agree to the Terms and
Conditions.

yes

Application disclaimer -I
hereby certify that the
information above is true
and was fully completed by
no one but myself.

yes
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