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 فئة المؤسسة التعليمية المتميزة : أولا 
 
 .التقييم الذاتي: 0

 المدرســــــة م

 مدرسة الظيت للتعليم الثانوي 0
 
 .المبادرة المدرسية: 4

 اسم المبـــــادرة المدرســـــة م

 حقق ما تريد  Read مدرسة المدائن للتعليم األساسي 0
 التعلم الذاتي مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي 4

 
 فئة التفوق الوظيفي: ثانياا 

 
 المدرسة األســــم الفئـــــة م
 مدرسة قباء للتعليم األساسي عبير عبداهلل الطنيجي مساعد المدير 0
 مدرسة كدرة للتعليم االساسي والثانوي عائشة بطي الشامسي مساعد المدير 4
 روضة الغدير أمنه سلطان عبيد القطامي المعلم المتميز 3
 روضة النجوم شيخة محمد خميس الغيالني المعلم المتميز 2
 سالم بن سهيل للتعليم األساسي صبحه سعيد هالل خباب المعلم المتميز 5
 ابي بن كعب للتعليم األساسي علياء عبيد العيان المعلم المتميز 6
 مدرسة قباء للتعليم األساسي سمية عيسى سيف الشحي المعلم المتميز 7
 مدرسة المطاف للتعليم األساسي مريم خلفان المطوع المعلم المتميز 8
 الظيت للتعليم الثانوي آمنة عبداهلل قضيب الزعابي المتميزالمعلم  9
 الروية للتعليم الثانوي هند عبداهلل الطنيجي المعلم المتميز 01
 الصباحية للتعليم الثانوي نفلة محمد الخاطري المعلم المبتكر 00
 الظيت للتعليم الثانوي شيخة أحمد سالم الشرهان المعلم المبتكر 04
 الظيت للتعليم الثانوي آمنه عبداهلل الزعابي المبتكرالمعلم  03

المهني / االختصاصي االجتماعي النفسي  02
 المتميز

 مدرسة بن ظاهر للتعليم االساسي سهيلة ابراهيم العيان

 مدرس بن ظاهر للتعليم األساسي  عائشة أحمد البناي اإلداري المدرسي المتميز 05
 مدرسة الرؤية للتعليم األساسي حسن أحمد الحوسنيليلى  أمين المختبر المتميز 06
 مدرسة الهمهام للتعليم  وفاء علي محمد الهنجري أمين المكتبة المتميز 07
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 فئة التميز الطالبي:  ثالثاا 

 فريق العمل الطالبي المتميز:0
 

 اسم الفريق  أعضاء فريق الهوية الوطنية المدرسة م

 األساسيمدرسة الغب للتعليم  0

 .منى عبيد بن ديه -1
 .علياء يوسف الصرومي -2
 .عائشة عبداهلل الظفير -3
 .حصه طارق محفوظ -4
 .ليلى طالب شيبان -5
 .فواغي أحمد شيبان -6

 
 فريق الهوية الوطنية

 
 أفضل ابتكار علمي طالبي:4

 اسم األبتكار أعضاء الفريق المدرسة م

 مدرسة الجير للتعليم األساسي والثانوي 0
 .عبداهلل قدحفاطمة أحمد  -1
 .عائشة سعيد محمد الشحي -2
 .اسراء ممدوح متولي -3

 توليد الكهرباء من أمواج البحر

 

 الطالب المبدع:3
 المدرسة   األسم م
 (المرحلة الثانوية)مدرسة الرمس للتعليم الثانوي حميد محمد خميس الشامسي 0
 (الحلقة الثانية)مدرسة المطاف للتعليم األساسي  هاجر محمد يوسف المنصوري 4
 (الحلقة األولى)مدرسة أذن للتعليم األساسي  شوق ناصر سعيد 3

 
 

 الطفل الموهوب:2
 

 التفوق/الموهبة -مجال  الروضة   اسم الطفل م
 العمليات الحسابية روضة الرحمة إبراهيم سعيد الخراز 0
 الكتابة  و اإلمالء روضة اإلخاء عمر صالح سعيد الرواحي 4
 الرسم روضة رافاق علي مصبح عائشة 3
 القراءة روضة اليمامة مريم عيسي محمد 2
 حفظ وتالوة القران روضة النسيم حصة محمد راشد المزروعي 5
 الخطابة واإللقاء روضة العال علي محمد الحار 6
 اإلنشاد روضة كدره شفاء عبداهلل سعيد 7
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 الطالب المتفوق:5

 م الطالباسم  الصف المدرسة النسبة
 0 سعود فهد خصيف راشد  علمي/الثاني عشر  خت للتعليم الثانوي 99.5
 4 ليلى عبداهلل محمد البحري ادبي/الثاني عشر  جلفار للتعليم الثانوي 6...
 3 خديجة جمعة محمد الطويل  االدبي/الحادي عشر  الحديبة للتعليم الثانوي 5...
 2 مريم محمد صقر زيد االدبي/عشر  الحادي الحديبة للتعليم الثانوي 5...

 5 عائشة عبداهلل راشد اليتيم العاشر الحديبة للتعليم الثانوي ..
 6 خديجه سعيد علي عبداهلل بن عامر التاسع ام الدرداء للتعليم األساسي  ....
 7 مريم عدنان محمد احمد الحمادي الثامن المطاف للتعليم األساسي 3...
 8 فاطمه علي عبداهلل حسن الحار السابع للتعليم األساسيالوادي  4...
 9 ساره سعيد حسن سعيد ضبوب السادس الوادي للتعليم األساسي 6...
 01 ميره حسن محمد المطوع الخامس ام القرى للتعليم األساسي ....
 00 موزه علي احمد عالي الخامس ام القرى للتعليم األساسي ....
 04 فاطمه سيف عبداهلل سعيد المزروعي الرابع األساسياذن للتعليم  9...
 03 نوره خالد حسن محمد حسن رباع الثالث ام القرى للتعليم األساسي ....
 02 ريم ماجد عبداهلل محمد البحار الثالث ام القرى للتعليم األساسي ....
 05 ساره ناصر علي عبداهلل القاضي الثاني ام القرى للتعليم األساسي ....
 06 فهد احمد علي محمد الشحي االول احمد بن ماجد للتعليم األساسي 9...

 
 

 .الطالب المتفوق في التعليم الخاص:6
 م اسم الطالب الصف المدرسة

 0 سيف حسن حمدان سيف عبيد العلكيم الحادي عشر أكاديمية رأس الخيمة
 

 .الطالب المتفوق من ذوي الحتياجات الخاصة:7
 م اسم الطالب الصف المدرسة النسبة
 0 نايف عبدالرزاق محمد شريف ادبي/الثاني عشر  راس الخيمة للتعليم الثانوي ..6.
 4 مريم ماجد سليمان علي عالي الخامس ام القرى للتعليم األساسي 9.3.

 3 عمار سعيد سباع الثالث القاسميه للتعليم األساسي 6.
 

 الطالب مستدام التفوق للمواطنين:8
 م اسم الطالب الصف المدرسة النسبة
 0 فيصل سالم عبيد حمد علي المطوع علمي/الحادي عشر شوكه للتعليم األساسي والثانوي 2...
 4 نوره حبيب غلوم حسين علمي/الحادي عشر  مدرسة الظيت للتعليم الثانوي ....
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 معهد التكنولوجيا التطبيقية:9

 م اسم الطالب الصف المدرسة النسبة
 0 احمد عبدالعزيز حسين الخياط العلي 12 ثانوية التكنولوجيا التطبيقية 5.9.
 4 عمر عبداهلل حسن علي المنصوري 11 ثانوية التكنولوجيا التطبيقية 6.3.

 
 :فئة التميز المجتمعي:  رابعاا 

 فئة مجلس أولياء األمور المتميز:0
 المدرسة م
 للتعليم األساسيمجلس أولياء أمور مدرسة زمزم  0

 
 فئة الشخصية الداعمة للتعليم: 4

 الشخصية الداعمة للتعليم  م
 أحمد عبداهلل األعماش/ سعادة المهندس  0
 شيخة علي مصبح النعيمي/ االستاذة  4

 
 فئة أفضل مؤسسة داعمة للتعليم :3

 اسم المؤسسة م
 جلفار-الخليج للصناعات الدوائية 1
 صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة مؤسسة الشيخ سعود بن 2

 
 فئة البحث اإلجرائي \فئة البحوث والدراسات:  خامساا 

 المدرسة األسم م
 مدرسة مهرة بنت أحمد للتعليم االساسي خولة محمد حسن الشحي 1

 


