
 
 

 

 

 

 

 

 

 ،الفجيرة إمارة من املتحدة، العربية اإلمارات دولة من ،سنة 15 عمري  ،اسمي مثايل محمد حميد محمد الصريدي

 العربية اإلمارات دولة ممثل و عضو األساس ي، للتعليم املؤمنين أم مدرسة في النخبة مسار عاشر صف في ادرس

  .ستشاري لألطفال التابع للمجلس األعلى لألمومة و الطفولةاإل  املجلس في عضو و للطفل العربي البرملان في املتحدة

أنا فتاة طموحة أحب التميز بجميع مجاالتة و خاصة 

 أن أحصل على املركز األول 
ً
التعليمية، أحرص دائما

في جميع املراحل الدراسية منذ الصف األول و حتى 

 اآلن و هلل الحمد.

ال أحب أن أقبل على عمل إال أن أترك فيه بصمة 

تميز، لدي الكثير من الهوايات مثل: االبتكار فقد 

ابتكرت الكثير من اال بتكارات منها ابتكار الرؤية 

املئوية، البيت الذكي، الكوب اآللي، الخيمة الذكية، 

الكرس ي الذكي، عربة القراءة و الصيدلية الذكية التي 

فزت بها باملركز األول فئة التكنولوجيا على مستوى 

 الدولة في املهرجان الوطني للعلوم و التكنولوجيا.

من هواياتي أيضا الكتابة و التمثيل و التقديم و 

 التصميم و االلقاء و األشغال اليدوية و التراث.

حاصلة على العديد من الجوائز مثل: املركز األول في 

مسابقة التاجر الصغير، فائزة بلقب فرسان 

التطوع، فائزة بلقب املتطوع املتميز ألكثر من خمس 

مرات، املركز الخامس في اوملبياد العلوم، املركز األول 

في مسابقة افضل مراسل إعالمي، املركز األول في مسابقة الروبوت من اعادة التدوير، املركز األول في مسابقة أفضل 

ملف انجار، املركز األول في مسابقة أفضل معرض كتاب، املركز األول في مسابقة معرض املنتجات بعنوان بيدي 

، املركز األول  في سمارت برين ، املجتمعية للخدمة عون  جائزة يف املبتكر الطالب فئة األول  باملركز الفوز  أبني بلدي،

 مستوى  على األول  باملركز الفوز املركز األول  في مسابقة قصيد عن ظهر قلب، فائزة بجائزة الشباب اإلستثنائي،

الذكاء، للروبوت و البرمجة و  2018ضمن سلسلة مسابقات عام زايد  2018الوطنية لعام  FRC مسابقة في الدولة

 .حاصله على وسام سفيرة جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك، حاصلة على لقب سفيرة روائع التراث

 من أبرز مشاركاتي املحلية و الدولية: 

*املشاركة في اإلجتماعات السنوية لحكومة اإلمارات بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد و صاحب 

 السمو الشيخ محمد بن زايد، و جميع أولياء العهود و الوزراء إلطالق مسيرة مئوية اإلمارات  2017

*زيارة جزيرة سقطرى مع وفد املجلس األعلى للطفولة و األمومة لتوزيع 11 طن من األلعاب و الهدايا و القرطاسية 

 على أطفال الجزيرة

 *املشاركة في برنامج سفراء روائع التابع لوزارة التربية و التعليم في اململكة املتحدة البريطانية.


