
  2006 الثالثةحصاد الدورة 
 6002المكرمون في الدورة الثالثة 

 العدد الفئة م

 1 جيل الرواد 1

 3 األسرة المتميزة 2

 1 الموجه المتميز فئة 3

 7 المعلم المتميز 4

 12 الطالب المبدع 5

 2 داري المتميزفئة اإل 6

 41 الطالب المتفوقون 7

 39 الطالبات المتفوقات 8

  

 فـــــئــــة اإلداري الـمـتـمـيـــز

 عبيد سيف النعيمي إبراهيمناعمة . أ .1

 موزة سعيــد ســالم الغنـاة الغافري. أ .2

 فـــــئــــة الــمــعــــلــــم الـمـتـمـيـــز

 روية محمد راشد سعيد المزروعي. أ .1

 يـــــــوسف محمد أحمدمريــــم . أ .2

 خلـــود صـــــالح محمد بن حمـادي. أ .3
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 صـــــالح عـــــاشور أحمدمريــــم . أ .4

 حصـــة حســـن علي الخــــــــوار. أ .5

 عـــــائشة عبــــداهلل نــــــــــاصر. أ .6

 سميـــة ســـالم يـــوسف بن كلبان. أ .7

  

 عفـئــــة الـطــالـــب الـمـبــــد

 المدرسة المرحلة اسم الطالب م

 عثمان بن أبي العاص 2التعليم األساسي ح عبد اهلل خليفة محمد خليفة بالعم 1

 البريرات للتعليم األساسي 2التعليم األساسي ح سعيــــد علي سعيـــد على محمد 2

 الهمهام للتعليم الثانوي التعليم الثــانوي أروى هالل زيـــد سعيـــــد زيد 3

 الغب للتعليم األساسي 2التعليم األساسي ح ميرة هشام محمد حمد العويـــد 4

 سمية بنت خطاب للتعليم األساسي التعليم الثــانوي محمد ناصر الخاطري أحمدسارة  5

 زينب للتعليم األساسي 2التعليم األساسي ح موزة سعيد ناصر سعيد الطنيجي 6

 زمزم للتعليم األساسي 1التعليم األساسي ح السكــــار أحمدشيخة عبد اهلل  7

 رأس الخيمة لمتحدثي االنجليزية 2التعليم األساسي ح نوف عمر عبد الرحمن البغـــام 8

 الجير للتعليم األساسي التعليم الثــانوي موزة سعيد عبد اهلل علي يمــاع 9

 للتعليم األساسيالنجاح  2التعليم األساسي ح علياء راشد علي راشد المطــوع 10

 نسيبة بنت كعب للتعليم األساسي 1التعليم األساسي ح عائشة سيف عبد اهلل بن نصيـب 11

 الوادي للتعليم األساسي 2التعليم األساسي ح خلود علي عبد اهلل القـــاضي 12

  

 فـــــــئــة المـتـفــــوقــــيــــن...الطالب المتميز 
 المدارس الحكومية: أولا 



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 ولاأل الرابع المنصور محمد سعيد محمد الطنيجي أحمد 1

 ولاأل الخامس المنصور برحمه أحمدمحمد  أحمدعلي عارف  2

 ولاأل السادس 2بالط الشهداء سالم جاسم إبراهيم أحمدخالد جمال  3

 ولاأل السابع وادي اصفني محمد سعيد محمد سعيد الهنجري 4

 ولاأل السادس شعـــم محمد علي سالم المهبوبي أحمدمحمد  5

 ولاأل الثامن غليــلة حسن محمد الهياس إبراهيممحمد  6

 ولاأل العاشر رأس الخيمة خالد سالم علي سالم عبداهلل سعيد النعيمي 7

 ولاأل دبيالحادي عشراأل شــوكة جمال زايد محمد زايد 8

 م. ولاأل الحادي عشرالعلمي طنــب مكتومعبيد خليفة محمد سعيد  9

 الثاني الرابع الخــران راشد محمد راشد سعيد راشد الهف 10

 م.الثاني الخامس ابن زيدون السويدي إبراهيممحمد جاسم محمد خليفة  11

 م.الثاني الخامس المنصـور الحولة أحمدصالح  أحمدسلطان عيسى  12

 م.الثاني السادس  عثمان بن أبي العاص عبداهلل الوهابي إبراهيمعبداهلل عبدالوهاب محمد  13

 الثاني م السادس ابن القيـم سعود محمد حسن محمد الحسن المنصوري 14

 م.الثاني السادس غليــلة محمد علي سيف خليفة السويدي أحمد 15

 م.الثاني السابع شمـــل محمد علي بن الشيخ أحمدمحمد سلطان  16

 الثاني م السابع بالط الشهداء برحمه أحمدمحمد  أحمدمحمد عارف  17

 م.الثاني السابع بالط الشهداء محمد يوسف عبداهلل خلفان عبداهلل القصير 18

 م.الثاني الثامن ابن القيم يوسف عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن المجيني 19

 م.الثاني الثامن ابن القيم صالح سالم الشحي أحمدعتيق  أحمدمهند  20

 م.الثاني الثامن بالط الشهداء علي بن شكر أحمدخليفة محمد  21

 الثاني التاسع شمـــل محمد علي بن الشيخ أحمدعمر سلطان  22

 الثاني العاشـر سعيد بن جبير عبيد خليفة علي المهيري إبراهيمعبيد  23



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 الثاني دبيالحادي عشراأل المنيـــعي سالم جمعة محمد سالم خدوم األصم 24

 الثاني الحادي عشرالعلمي طنـــب يوسف عبداهلل أبو الريش أحمدعبداهلل سعيد  25

 م.الثاني الحادي عشرالعلمي وادي صفني علي سالم محمد زايد سيف 26

 الثالث الرابع القاسمية البغام إبراهيمعبداهلل جاسم  أحمدمحمد  27

 الثالث الخامس الخـران الياحد الزعابي إبراهيمسالم  إبراهيمحمد  28

 الثالث السادس شمـــل خلفان محمد علي الفراج أحمدمحمد  29

 الثالث السابع شمـــل حميد محمد عبيد سبيت 30

 الثالث الثامن  عثمان بن أبي العاص حسين علي سالم علي العوس 31

 م الثالث الثامن  عثمان بن أبي العاص حمد علي سالم علي العوس 32

 م.الثالث الثامن بالط الشهداء عبداهلل الوهابي إبراهيممحمد عبدالوهاب محمد  33

 الثالث العاشـر الجـــودة أنس علي عبدالرحمن عبداهلل الجسمي 34

 الثالث دبيالحادي عشراأل رأس الخيمة مطر محمد سعيد محمد بورقيبة 35

 الثالث الحادي عشرالعلمي مســـافي محمد علي صالح علي صالح المحرزي 36

 

 التعليم الخاص: ثانياا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 ولاأل الرابع الرشــاد مـــــــاجد سعـــــود راشد 37

 ولاأل الرابع رأس الخيمة الحديثة المناعي أحمدعبدا لوهاب محمد  أحمدمانع  38

 ولاأل السابع الخيمة الحديثةرأس  ودس أحمدحمد حسن سعيد محمد  39

 ولاأل السابع رأس الخيمة الحديثة سعيد عمر سعيد عبد اهلل سعيد الضبع 40

  

 مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين: ثالثاا 



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 ولاأل التاسع مركز رأس الخيمة صالح حسني أحمدمحمد  41

   

  



  فـــــــئــة المـتـفــــوقــــات...الطالب المتميز 
 المدارس الحكومية: أولا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 ىولاأل الرابع زمزم علي حسن عبيد مجالد إبراهيمحصة  1

 ىولاأل الخامس حراء محمد الموسى إبراهيمغاية عبدالرحمن محمد  2

 ىولاأل السادس الريادة مهرة عبدالرحيم محمد علي عبداهلل سنكيس 3

 ىولاأل السابع الريادة ريما سالم علي سالم عبداهلل سعيد النعيمي 4

 ىولاأل الثامن الغب يوسف أبو الريش أحمدسارة سعيد  5

 ىولاأل التاسع الغب محمد حسن محمد أحمدخولة  6

 ىولاأل العاشر الظيت حسين الخياط أحمدعلياء عبدالعزيز حسين  7

 ىولاأل دبيالحادي عشر األ العصماء مصبح عبداهلل عامر سلطان حسنموزة  8

 ىولاأل الحادي عشر العلمي النجاح علي خميس سعيد محمد الختروش أسماء 9

 الثانية الرابع حراء حصة سالم راشد علي عبيد المفتول 10

 الثانية الخامس حراء هند محمد محمد جمعة يوسف بن صراي 11

 الثانية م الخامس حصة بنت صقر عبدالرحمن يعقوب حمدان الزعابيشيخة خليفة  12

 الثانية م الخامس زمزم عبدالرحمن محمد المجيني أحمدفاطمة محمد  13

 الثانية السادس الغب هدى عبيد محمد عبيد علي الزعابي 14

 الثانية السابع البيضاء محمد الموسى إبراهيمفاطمة عبدالرحمن محمد  15

 الثانية الثامن األفق محمد عبدالواحد محمد عبد الواحدمروة  16

 الثانية التاسع البيضاء علياء محمد عبداهلل محمد األرضي 17

 الثانية العاشر الصباحية محمد الموسى إبراهيممريم عبدالرحمن محمد  18

 الثانية دبيالحادي عشر األ النجاح نجالء علي سعيد راشد السعدي 19

 الثانية الحادي عشرعلمي الظيت عبداهلل أحمدعائشة عبداهلل راشد  20

 الثانية الرابع نسيبة بنت كعب راشد ربيعة إبراهيمأماني راشد  21



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 الثانية م الخامس نسيبة بنت كعب علي القرصي إبراهيممحمد  إبراهيمميرة  22

 الثانية الخامس زهرة المدائن علياء راشد خميس عبداهلل علي بن عامر 23

 الثانية الخامس األفق شيماء عيسى عبدالكريم عبداهلل عبدالكريم 24

 الثالثة الخامس األفق موزة عبداهلل محمد حسن محمد السبب 25

 الثالثة م السادس الطاف محمد سعيد عبيد الشحي أحمدعائشة  26

 الثالثة م السادس البيضاء النعيمي أحمدراشد  أحمدفاطمة عمر  27

 الثالثة م السابع الوادي مريم محمد سعيد حسن سعيد التوم 28

 الثالثة م السابع الريادة عبداهلل الوهابي إبراهيمشذى عبدالرحمن محمد  29

 الثالثة م السابع الريادة نورة عبدالرحمن عبداهلل نقي 30

 م الثالثة الثامن الغب أميرة علي حمدان علي سعيد 31

 الثالثة التاسع الغب محمد الحمادي إبراهيممنى محمد  32

 الثالثة العاشر النجاح هدى محمد عبداهلل سعيد راشد يهالن 33

 الثالثة دبيالحادي عشر األ الظيت بن درويش أحمدنورة محمد عبيد محمد  34

 الثالثة الحادي عشرعلمي جلفار منى عبداللطيف خليفة محمد 35

 التعليم الخاص: ثانياا 

 الترتيب الصف المدرسة الطالبةاسم  م

 ىولاأل الخامس الرشاد شيماء عبد اهلل خميس خاطر النعيمي 1

 ىولاأل الخامس راس الخيمة لمتحدثي االنجليزية السلمان المرزوقي إبراهيمميرة طارق  2

 ىولاأل السادس رأس الخيمة الحديثة حصة عثمان عبد اهلل علي الشوز المهيري 3

 ىولاأل السادس التربيه اإلسالمية غلوم عبد اهلل عليحمدة محمد  4

 


