
Name-First Othman
Name-Last Alenzi
Email alenzioth@gmail.com
Date of birth 11/11/2000
Address-Street Address Block 2 street 102 house 205 avenue 8
Address-Street Address
Line 2 Street 107

Address-City Sulaibikhat
Address-Country Kuwait
Home Phone 24860101
Mobile 50553308
Emergency contact phone 99733354
Name of Emergency
contact Mr. Ghanem

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 High school (public)
If other specify
Name of school Yacoub Yousef al-Ghunaim
Current GPA 4.0
Picture upload www.123formbuilder.com/upload_dld.php?fileid=5f7ade4dead3bb188c7c954db96c1398
CV upload
Hobbies Horse riding, weight training, boxing, football, atv riding, swimming
Talents
Certificates www.123formbuilder.com/upload_dld.php?fileid=b11e55708f5ec53d655f9d1caf31c030
Do you work?-yes no
Do you work?-no yes
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=5f7ade4dead3bb188c7c954db96c1398
http://www.123formbuilder.com/upload_dld.php?fileid=b11e55708f5ec53d655f9d1caf31c030


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

حلمي ان اصبح طبيب في المستقبل، ولكي ادرس الطب في أفضل الجامعات يجب ان احصل على نسبة ال تقل
عن ٩٦ في الثانوية، والمشكلة التي واجهتني هي نزول نسبتي في الصف العاشر وكانت ٩٠ ( المعدل تراكمي من
الصف العاشر الى الصف الثاني عشر ). فقررت ان انظم وقتي واجتهد واجد واثابر في دراستي واتابعها اوالً
باول واكافح المعوقات التي تواجهني والعزم واالصرار و الحمدالله حصلت في الصف الحادي عشر على نسبة
٩٦ وفي الصف الثاني عشر على ٩٧. وايضاً مشكلة اخرى كنت أعاني منها واهي السمنة فقد كنت خجول وعدم
تقبل النفس واجد صعوبة في اداء األنشطة والرياضة فقررت ان اتبع حمية غذائية صحية وأمارس الرياضة
واكون نشيط فتغلبت على هذه المشكلة بقوة اإلرادة والعزيمة وتغيرت حياتي الى األفضل بكثير فصرت واثقاً
وراضي عن نفسي واصبحت اكثر جرئه ال اخجل وايضاً أصبحت الرياضة والتوازن في االكل نمط حياة صحي (
اليف ستايل ).

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 الحقيقة انا راضي بما كتبه الله لي وراضي كل الرضا عن نفسي وقراراتي وخياراتي لذا ال اريد ان اسافر الى
الماضي الن االنسان ينضج ويتكون من المواقف التي تمر عليه، وال اريد ايضآ السفر الى المستقبل اريد ان
استمتع بكل لحضة في حياتي واتعلم منها وأطور نفسي.

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

لدي مواهب ومهارات كثيرة طورتها ومنها ركوب الخيل كنت اجيد ركوب الخيل في المزرعة واركبه باستمرار
فقررت ان اشترك في مركز الكويت للفروسية الطورها واشارك في البطوالت؛ و المالكمة احببت ان العب
الفنون القتالية فدخلت نادي القرين ثم الى نادي الصليبيخات للمالكمة؛ و رياضة الحديد فقد اعتمدت على نفسي
في تعلمها حيث شاهدت فيديوهات في اليوتيوب عن كيفية اداء التمارين وطبقتها واتخذتها نمط حياة صحي؛
والسباحة فقد دخلت معهد الهالل الصحي للسباحة منذ الصغر ألتعلمها وأتقنها؛ وكرة القدم فكان لدي فريق
مكون من اخواني وأصدقائي فكنا ننفاس افرقه اخرى ونشارك في بطوالت؛ وايضاً مهارة التسويق والتجارة فقد
كنت اشتري الدراجات النارية بسعر مغري ثم اعدل عليها واسوقها فابيعها بسعر اعلى وايضاً اتخذها كهواية
امارسها واستمتع بها؛ ولكن في في خالل السنوات الثالثة التي مضت ( فترة الثانوية ) ركزت على تطوير اهم
جزء في االنسان وهو العقل عن طريق مهارة القراءة وطلب العلم وتطوير الذات وايضاً تطوير مهارات اخرى
كالقيادة والتكلم والخطاب واالستماع والمشاركة في مسابقات المواد العلمية وبطوالت كرة القدم في الثانوية.

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

اقترحت على مشرف مدرستنا على عمل حملة لتنظيف المدرسة و زراعة األزهار فيها وتوعية الطالب على رمي
المخلفات في مكانها المخصص والمحافظة على امالك الدولة لنا ولالجيال القادمة. توعية أصدقائي وتحذيرهم
من العدوانية ونشر المحبة والسالم بينهم وتحذيرهم من التدخين ايضآ لما لها أضرار كثيرة وان يضعوا أهداف
في حياتهم ال ان يعيشوا بال هدف وان يجتهدوا في دراستهم وينظمو وقتهم. مساعدت زمالئي في شرح بعض
الدروس التي لم يفهموها وايضاً توعية زمالئي على استخدام برامج التواصل االجتماعي بشكل سليم فاقترحت
لهم لعمل قروب في برنامج لتواصل االجتماعي لكي نتعاون في حل الواجبات وعمل المشاريع.

What makes you happy? مايجعلني سعيد هو رضى ربي و اهلي عني وتحقيق اهدافي وطموحاتي ومساعدة الناس وكل محتاج وان اساهم
في بناء الوطن وان اترك بصمة.

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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