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 سالم فارس أحمدمحمد عبداهلل 

 اإلمارات :الجنسية 
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o  م6611الكويت عام  -معهد المعلمين  -المعلمين، تخصص مواد عامة دبلوم معهد. 

o  م 6691عـــام  اإلماراتجامعة  -بكالوريوس إدارة عامة، محاسبة. 

 الخبرات الوظيفية: 

o  م40/40/0444م حتى تاريخ التقاعد 40/49/6666وكيل وزارة مساعد لإلدارة التربوية. 

o م41/49/6666 -م 00/46/6691 وكيل وزارة مساعد لقطاع الشئون التعليمية. 

o  م01/46/6691 -م 46/46/6694وكيل وزارة مساعد لشئون المتابعة والمناطق التعليمية. 

o  م16/60/6606 –م 60/64/6600القاهرة  -العربية المتحدة  اإلماراتمستشار ثقافي سفارة دولة. 

o  م61/64/6600 -م 46/41/6600مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية. 

o  م16/40/6600 -م 46/46/6616قسم االمتحانات، معارف رأس الخيمة رئيس. 

  

 

 خلفان علي خلفان بخيت

 اإلمارات :الجنسية 

 دبلوم معهد المعلمين : المؤهالت العلمية 

 الخبرات الوظيفية 

o  م، مدرسة القاسمية6610 -م 6606مدرس من سنة. 



o  م، مدرسة القاسمية6610مدرس مواد عامة عام. 

o  م6616شئون الموظفين بدائرة المعارف برأس الخيمة رئيس قسم. 

o  م6600مساعد مدير مكتب رأس الخيمة. 

o  م6694-6609مدير منطقة رأس الخيمة التعليمة. 

o كلف بعمل وكيل الوزارة المساعد لشئون المناطق التعليمية. 

o  م0446رئيس قسم بإدارة التعليم الخاص حتى تاريخ اإلحالة للتقاعد في مارس عام. 

  

 

 محمد علي محمد أبوليلة

 اإلمارات :الجنسية 

 دبلوم عالي في الدراسات اإلسالمية+ بكالوريوس في علم االجتماع  :المؤهالت العلمية 

 الخبرات الوظيفية 

o أمين صندوق الحسابات بدائرة الحسابات المحلية برأس الخيمة. 

o  صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمةمدير المكتبة العامة برأس الخيمة بالفترة المسائية التي أسسها. 

o سكرتير مكتب وكيل وزارة األشغال بالوزارة في دبي. 

o  م46/40/0444م حتى تاريخ 6694مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية من. 

o  م16/40/0444مستشار إلدارة تعليم الكبار بالوزارة حتى تاريخ اإلحالة للتقاعد بتاريخ. 

  



 

 حسن إسماعيل صقر محمد

 لسطينيف :الجنسية 

 الخبرات الوظيفية 

o  م، مدرسة القاسمية6610 -م 6606مدرس من سنة. 

o  م، مدرسة القاسمية6600 -م 6610مساعد مدير مدرسة من سنة. 

o  م، مدرسة القاسمية6600 -م 6610مساعد مدير مدرسة من سنة. 

o  التعليميةم بمنطقة رأس الخيمة 6660 -م 6690موجه إداري من سنة. 

o  م بمنطقة رأس الخيمة التعليمة0440 -م 6660إداري من سنة  أولموجه. 

 فـئــــة الـطــالب الـمـبــــدعون

 الجائزة المسابقة المدرسة اسم الطالب م

 - علمي أفضل ابتكار الرمس درويش أحمدمحمد  1

 - أفضل ابتكار علمي الرمس محمد يوسف الشحي 2

 - مبياد الفيزياءأول رأس الخيمة محمد عبداهلل محمد األرضي أحمد 3

 - مبياد األحياءأول الغيل راشد غازي أحمد 4

 - الكريم القرآن عبداهلل بن عمر أسامه حسن علي 5

 - أقرا وتعلم الخران عبداهلل خليفة بالعم 6

 - التفوق في الرياضيات ابن القيم عمر محمد راشد 7



 الجائزة المسابقة المدرسة اسم الطالب م

 - المهارات الحياتية أبي بن أبي كعب السعدييعرب خالد  8

 على المنطقة ولاأل مبياد الكيمياءأول الغيل عبد اهلل سالم سيف المزروعي 9

 على المنطقة ولاأل مبياد الجيولوجياأول سعيد بن جبير محمد خميس سعيد سبيت 10

 على المنطقة ولاأل مبياد األحياءأول رأس الخيمة حسن البغام النعيمي 11

 على المنطقة ولاأل مبياد الحاسوبأول رأس الخيمة خالد حبيب غلوم العطار 12

 على الدولة ولاأل نشاط موسيقى المنصور األستاذ أحمدعبد الرحمن  13

 على الدولة ولاأل نشاط موسيقى الرمس التحمود أحمدعلي  14

 على الدولة ولاأل نشاط موسيقى غليلة المهبوبي أحمدمحمد  15

 على الدولة ولاأل نشاط موسيقى بالط الشهداء عيسى محمد الشرهان 16

 الثاني على الدولة الكريم القرآن الجودة زيد عبد اهلل طيارة 17

 الثاني على الدولة عرض درس كدرة خليفة عبداهلل القايدي 18

 الدولةالثاني على  نشاط موسيقي المنصور عبدالعليم محمد سبحان 19

 الثاني على الدولة نشاط موسيقى بالط الشهداء محمد خالد الشحي 20

 الثاني على الدولة نشاط موسيقى الرمس محمود محمد التحمود 21

 الثاني على الدولة نشاط موسيقى موسى بن نصير عمر محمد المغربي 22

 الثاني على الدولة السباحة موسى بن نصير علي زيــــــــد أحمد 23

 الثالث على الدولة نشاط موسيقى ابن زيدون عبد اهلل سالم الكندي 24

 الثالث على الدولة التقارير البريرات سعيد علي سعيد الحبسي 25

 الثالث على الدولة السباحة بالط الشهداء نواف يوسف حسين الخياط 26

  

  



 الطالبات الـمـبــــدعات

 الجائزة المسابقة المدرسة اسم الطالب م

 - طرابلس الدولية للتربية الفنية أذن  لطيفة سعيد مطر 1

 على الدولة ولاأل اإلبداع االلكتروني الهمام فاطمة محمد زيد 2

 على المنطقة ولاأل مبياد الفيزياءأول نورة بنت سلطان عبد الرحيم المنصوري أمل 3

 على الدولة ولاأل نشاط موسيقي أذن علياء راشد المطوع 4

 على الدولة ولاأل نشاط موسيقي نسيبة بنت كعب راشد إبراهيمالهام  5

 على الدولة ولاأل نشاط موسيقي البيضاء فاطمة حبيب غلوم العطار 6

 على الدولة ولاأل نشاط موسيقي البيضاء أحمدنورة علي  7

 الثاني على الدولة األبحاث الحديبة إبراهيمأمنة محمد  8

 الثاني على الدولة التقارير سمية بنت خباط المسافريشما سعيد ماجد  9

 الثاني على الدولة نشاط موسيقي العصماء مرزوق أحمدأصيله خلف  10

 الثاني على الدولة نشاط موسيقي سهيلة حسن البغام إبراهيمشيخة  11

 الثالث على الدولة أقرا وتعلم أم القرى أمنه عبداهلل علي ثاني 12

 الثالث على الدولة اإلماراتمواقع ومدن في تاريخ  جلفار راشد كليبخديجة علي  13

 - مسابقة شنكار العصماء عفراء سلطان عبيد مصبح 14

 - مسابقة شنكار أذن عائشة علي الوالي 15

 - مسابقة شنكار أذن مريم محمد عبد اهلل 16

 



 نوالطالب المتفوق  

 المدارس الحكومية: أولا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 ولاأل ثاني روضة روضة العبير  البحري أحمدعبد اهلل  أحمد 1

 الثاني ثاني روضة روضة العبير خالد سيف حمد قضيب الزعابي 2

 ولاأل ولاأل المنصور علي عبد اهلل علي المنصوري أحمدعبداهلل  3

 ولاأل الثاني ابن زيدون عبد اهلل برحمة الكوك أحمدحمد محمد  4

 ولاأل الثالث المنصور برحمة أحمدمحمد  أحمدعلي عارف  5

 م ولاأل الثالث الخران هاموش أحمدمحمد علي عبيد على  6

 ولاأل الرابع المنصور مطر خلفان محمد عبداهلل هداي أحمدخالد  7

 م ولاأل الرابع الوطنية راشد بن برشم أحمدمحمد  8

 ولاأل الخامس المنصور برحمه أحمدمحمد  أحمدمحمد عارف  9

 م ولاأل الخامس المنصور محمد يوسف عبداهلل خلفان عبداهلل القصير 10

 ولاأل السادس ابن القيم صالح سالم الشحي أحمدعتيق  أحمدمهند  11

 ولاأل السابع بالط الشهداء حسن الهياس إبراهيممحمد  12

 ولاأل الثامن عثمان بن أبي العاص خالد سالم علي سالم النعيمي 13

 ولاأل التاسع ابن القيم عبيد خليفة محمد سعيد مكتوم 14

 ولاأل العاشر الجودة المعال إبراهيمعبداهلل  إبراهيمعلي  15

 ولاأل األدبيالحادي عشر  شعم كايد عبد اهلل علي عبد اهلل البحار 16

 ولاأل الحادي عشر العلمي الغيل محمد علي محمد راشد 17

 الثاني ولاأل المنصور راشد ربيعة إبراهيممكتوم راشد  18

 الثاني الثاني الوطنية أحمدمحمد سعيد محمد  أحمد 19

 الثاني م الثاني الوطنية عز الدين نبيل حمود محمد غالب حسن 20

 الثاني م الثاني القاسمية البغام إبراهيمعبد اهلل جاسم  أحمدمحمد  21



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 الثاني الثالث ابن زيدون السويدي إبراهيممحمد جاسم محمد خليفة  22

 الثاني الرابع الخران عبداهلل خليفة محمد خليفة راشد بالعم 23

 الثاني م الرابع الخران محمد حميد محمد جمعه حمد الرومي 24

 الثاني الخامس الخران خليفة راشد محمد محمد ضبعون 25

 الثاني السادس الخران سالم الياحد الزعابي إبراهيمعبد الرحمن  26

 الثاني السابع المنصور محمد حسين حميد عبد اهلل مفتاح 27

 الثاني الثامن غليلة مروان محمد علي سيف خليفة السويدي 28

 الثاني التاسع آل ياسر بن فيصل أحمدمحمد فيصل محمد عبداهلل  29

 الثاني العاشر البريرات المهيري إبراهيمعبيد  30

 الثاني م التاسع ابن القيم يوسف عبداهلل أحمدعبداهلل سعيد  31

 الثاني م العاشر سعيد بن جبير محمد يوسف راشد يوسف راشد الشرهان 32

 الثاني األدبيالحادي عشر  شعم العراب أحمدسالم محمد سعيد  33

 الثاني الحادي عشر العلمي سعيد بن جبير محمد عبيد محمد سيف أحمد 34

 الثالث ولاأل المنصور محمد مسعود عبدا لعزيز عبدالرحمن الياحد 35

 الثالث الثاني الوطنية محمد شريف عبداهلل محمد أحمدعمر  36

 الثالث م الثاني الخران راشد محمد راشد سعيد راشد الهف 37

 الثالث م الثاني الخران البغام النعيمي أحمدحسن  إبراهيمسيف  38

 الثالث الثالث المنصور خالد محمد الغواص الزعابيعبد الرحمن  39

 الثالث م الثالث الوطنية العسم أحمد إبراهيمعيسى  إبراهيمناصر  40

 الثالث م الثالث الوطنية جاسم عبيد محمد السويدي أحمدجاسم  41

 الثالث م الثالث الوطنية حسن الشحي أحمدعبداهلل خالد محمد  42

 الثالث م الثالث الوطنية محمد علي الطابور أحمدمحمد راشد  43



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 الثالث م الثالث ابن زيدون عبدا لكريم عبد اهلل عبدالكريم أحمدمحمد  44

 الثالث م الثالث الخران الياحد الزعابي إبراهيمسالم  إبراهيمحمد  45

 الثالث الرابع الوطنية سالم إبراهيم أحمدخالد جمال  46

 الثالث م الرابع المنصور أحمدخالد محمد سعيد محمد  47

 الثالث م الرابع المنصور الوهابي إبراهيمعبداهلل عبدالوهاب محمد  48

 الثالث الخامس وادي أصفني محمد سعيد محمد سعيد الهنجري 49

 الثالث السادس عثمان بن أبي العاص حمد علي سالم العوس 50

 الثالث م السادس ابن القيم شداد جمال جاسم محمد صالح حسن 51

 الثالث السابع شمل محمد علي بن الشيخ أحمدعمر سلطان  52

 الثالث الثامن البريرات محمد حسن أحمدسعيد  53

 الثالث التاسع ابن القيم عبداهلل محمد لكي أحمدعبدا هلل  54

 الثالث العاشر الجودة شكر أحمدعلي  أحمدحمد عيسى  55

 الثالث األدبيالحادي عشر  الجودة األستاذ أحمدفهد عبد اهلل إسماعيل  56

 الثالث الحادي عشر العلمي رأس الخيمة محمد عبد اهلل محمد األرضي أحمد 57

   

 التعليم الفني: ثانياا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 ولاأل العـاشر الصناعية سعيد يوسف جاسم يوسف بوالحمام 58

  

 التعليم الخاص: ثالثاا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 ولاأل ولاأل الروابي الحديثة عبداهلل علي محمد جمال أهلي 59



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 ولاأل ولاأل رمسيس عباس علي أحمدخالد  60

 ولاأل الثاني الرشـاد ماجد سعود راشد سعيد 61

 ولاأل الخامس النصر حسين يوسف راشد أحمدفهد  62

 ولاأل السادس النصر منصور إبراهيممنصور محمد  63

 ولاأل السابع رأس الخيمة لمتحدثي اإلنجليزية سعود صقر القاسمي أحمد 64

 ولاأل الحادي عشر رأس الخيمة لمتحدثي اإلنجليزية عبداهلل فيصل صقر القاسمي 65

  

 مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين: رابعا  

 الترتيب اإلعاقة المركز اسم الطالب م

 ولاأل سمعية مركز رأس الخيمة مصعب هاشم محمد الرفاعي 66

 ولاأل بصرية مركز رأس الخيمة سالم سعيد محمد سحيب 67

  

 الطالبات المتفوقات
 المدارس الحكومية: أولا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 ىولاأل ثاني روضة روضة األجيال خميس الحديدي أحمدمريم  1

 الثانية ثاني روضة روضة النجوم مريم عبد اهلل الرفاعي 2

 يولاأل ولاأل نسيبة بنت كعب عائشة سيف عبداهلل علي عبداهلل نصيب 3

 ي مولاأل ولاأل زهرة المدائن نورة ناصر بن سلطان بن سالم القاسمي 4

 ي مولاأل ولاأل زهرة المدائن محمد يهمور أحمدراشد  أحمدفاطمة  5

 يولاأل الثاني زهرة المدائن علياء طارق محفوظ محمد الصحاري الشحي 6

 ي مولاأل الثاني زهرة المدائن عبيد خليفة علي المهيري إبراهيمأسماء  7



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 ي مولاأل الثاني زهرة المدائن بشاير طارق محمد سعيد حمدون 8

 يولاأل الثالث زهرة المدائن علياء راشد خميس عبداهلل علي بن عامر 9

 يولاأل الرابع زهرة المدائن هدى عبيد محمد عبيد علي الزعابي 10

 يولاأل الخامس الريادة ريما سالم علي سالم عبداهلل سعيد النعيمي 11

 ي مولاأل الخامس الريادة محمد الموسى إبراهيمفاطمة عبدالرحمن محمد  12

 يولاأل السادس الغب يوسف أبو الريش أحمدسارة سعيد  13

 ىولاأل السابع الغب محمد حسن محمد أحمدخولة  14

 ىولاأل الثامن البيضاء محمد الموسى إبراهيممريم عبدالرحمن محمد  15

 ىولاأل التاسع الظيت عهود عبد اهلل راشد عبد اهلل سعيد الضبع 16

 ىولاأل العاشر الصباحية يوسف محمد على سيف أحمدنوف  17

 ىولاأل األدبيالحادي عشر  الجير مريـــــــم محمد علي محمد 18

 ىولاأل الحادي عشر العلمي الظيت فاطمة عبد الغفور محمد عبدالغفور العوضي 19

 الثانية ولاأل زهرة المدائن مريم سيف سعيد محمد سعيدوه 20

 الثانية م ولاأل زهرة المدائن شيخة محمد راشد محمد الدود 21

 الثانية الثاني هند بنت عتبة الوهابي إبراهيمخلود عبد الوهاب عبد اهلل  22

 الثانية م الثاني حصة بنت صقر ميثاء راشد جمعه عبيد مطر الشامسي 23

 الثانية الثالث زهرة المدائن أسماء محمد مطر محمد بن سبت آل علي 24
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