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o  معلم لمادة االقتصاد واالجتماعيات والمجتمع العربي ومجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلم االجتماع في مدرسة سعيد بن

 م41/9/1661إلى  3/3/1691جبير من

o م31/9/1669م إلى 49/9/1661مساعد مدير مدرسة في مدرسة الصناعية الثانوية من 

o  م11/4/4222م إلى 1/6/1669ية من مدير مدرسة الصناعية الثانو 

o م4222-11-13م إلى 4/4222/ 11 مدير إدارة منطقة رأس الخيمة التعليمية 

o م46/11/4222( أبوظبي -دبي)وزارة التربية  ،مدير عام وزارة التربية والتعليم 

  

 فـــــئــــة األسرة المتميزة

  وليـــد علي بن سلمــــــــــــان/ أسرة 

  د علي عبيد المفتولسالم راش/ أسرة 

  محمد علـــي الشحــي أحمد/ أسرة 

 فـــــئــــة الموجه المتميز

 فــــاطمه عبــــداهلل محمـــد الهيــــــــاس. أ .1

 سالم بن يعقوب الزعابي إبراهيمعائشة . أ .4

 فـــــئــــة اإلداري المتميز

 ابتسام سيف عبيد بداو. أ .1

 الـمـتـمـيـــزفـــــئــــة الــمــعــــلــــم 

 نورة هـــاشم يـــــوسف علي. أ .1

 مريــــــم عبداهلل محمد سـالم. أ .4



 حسن أملكـــــ أحمدمريــــم  .أ .3

 هدى على محمد البـــــــالش.أ .1

 غاية سيف حسن بن عبود. أ .1

 فـــــئــــة االختصاصي االجتماعي الـمـتـمـيـــز
 إبراهيمبدرية موسى فيروز 

 الـمـبــــدع فـئــــة الـطــالـــب

 الترتيب المدرسة اسم الطالب م

 األول شعم محمد علي السويدي أحمد 1

 الخامس عشر الجزيرة الحمراء حمد عبيد الوشاحي 2

 م األول مدرسة الصباحية للتعليم الثانوي أحمد علي راشد المازم أمل 3

  الثالث للتعليم األساسي الريادةمدرسة  عائشه سلطان عبداهلل بن نصيب 4

 الرابع مدرسة الظيت للتعليم الثانوي أالء عبداهلل أحمد الطنيجي 5

 الخامس مدرسة زينب شذى حسن موسى الباني 6

 الخامس م مدرسة سهيله للتعليم األساسي عفراء محمد سالم الخاطري 7

  السابع مدرسة نسيبة بنت كعب للتعليم األساسي ميرة محمد راشد الشامسي 8

 الثامن ةمدرسة رأس الخيمة لمتحدثي االنكليزي وليد علي السلمانمريم  9

 التاسع للتعليم األساسي الريادةمدرسة  ايمان محمد عبداهلل نقي 10

 العاشر مدرسة البيضاء للتعليم األساسي عبداهلل أحمد السكار أمل 11

 عشرالحادي  مدرسة زينب للتعليم األساسي شيخه مبارك سعيد علي الزعابي 12

 الثاني عشر مدرسة الجير للتعليم الثانوي شمسه عامر عبداهلل العامري 13

 الثالث عشر مدرسة الرؤيه للتعليم الثانوي عائشه علي صالح الحرش 14

 الرابع عشر مدرسة مزون للتعليم األساسي والثانوي سلمى سعيد عبداهلل المزروعي 15



  
 العـربيالطلبة الفائزين على مستوى الوطن 

 الجائزة المدرسة اسم الطالب م

 الذهبية في البرمجة على مستوى الوطن العربي الميدالية رأس الخيمة للتعليم الثانوي حسين علي سالم العوس 1

 اء على مستوى الوطن العربييالبرونزية في الكيم الميدالية خت للتعليم الثانوي وليد سعيد عبداهلل 2

  

 فـــــــئــة المـتـفــــوقــــيــــن...الطالب المتميز 
 المدارس الحكومية: أوالا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 األول الرابع 1بن ماجد للتعليم االساسي ح  أحمد صالح الحصن أحمدعبداهلل محمد عبداهلل  1

 األول الخامس المنصور للتعليم األساسي علي عبداهلل علي المنصوري أحمدعبداهلل  2

 األول السادس شمل للتعليم األساسي محمد علي بن الشيخ أحمدسالم سلطان  3

 األول السابع بالط الشهداء للتعليم األساسي برحمة أحمدمحمد  أحمدعلي عارف  4

 األول الثامن ابن القيم للتعليم األساسي سعود محمد حسن محمد الحسن المنصوري 5

 م األول الثامن شمل للتعليم األساسي خلفان محمد علي الفراج أحمدمحمد  6

 األول التاسع وادي اصفني للتعليم األساسي والثانوي محمد سعيد محمد سعيد الهنجري 7

 األول العاشر الثانوي شعم للتعليم األساسي والثانوي محمد علي سالم المهبوبي أحمدمحمد  8

 األول الحادي عشر العلمي رأس الخيمة للتعليم الثانوي حسن محمد حسن الهياس إبراهيممحمد  9

 األول الحادي عشر األدبي المنيعي للتعليم األساسي والثانوي علي حميد سالم خلفان 10

 الثاني الرابع المنصور للتعليم األساسي حمدعبداهلل محمد األ إبراهيمحميد  إبراهيم 11

 م  الثاني الرابع المنصور للتعليم األساسي أحمد محمدعلي محمد سعيد  12

 الثاني الخامس ابن زيدون للتلعيم األساسي عبداهلل سالم علي محمد حسن نانوس 13

 الثاني السادس الحمرانية للتعليم األساسي والثانوي مصبح عبداهلل سعيد مصبح كاسب المسافري 14



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 الثاني السابع عثمان بن أبي العاص للتعليم األساسي عبداهلل خليفة محمد خليفة راشد بالعم 15

 الثاني الثامن بالط الشهداء للتعليم األساسي سالم جاسم إبراهيم أحمدخالد جمال  16

 الثاني التاسع وادي اصفني للتعليم األساسي والثانوي سعود محمد راشد علي راشد عبيد 17

 الثاني العاشر الثانوي األساسي والثانويخت للتعليم  محمد راشد سعيد سالم ربيع 18

 الثاني الحادي عشر العلمي شوكة للتعليم األساسي والثانوي بطي علي بطي محمد عبيد خدوم 19

 الثاني الحادي عشر األدبي الجودة للتعليم الثانوي هيثم عبداهلل سالم عبيد محمد المذكور 20

 الثالث الرابع 1بن ماجد للتعليم األساسي ح  أحمد طالل محمد عبداهلل سعيد علي يماع 21

 الثالث م الرابع 1بن ماجد للتعليم األساسي ح  أحمد محمد عبداهلل سالم عبداهلل سالم بله 22

 الثالث الخامس المنصور للتعليم األساسي حمد محمد اسماعيل عبدالرحيم محمد كندر 23

 الثالث م الخامس المنصور للتعليم األساسي المصليعبداهلل محمد عبداهلل عبد الغفور محمد  24

 الثالث السادس بالط الشهداء للتعليم األساسي الطنيجي أحمدمحمد سعيد محمد  أحمد 25

 الثالث م السادس عثمان بن أبي العاص للتعليم األساسي راشد محمد راشد سعيد راشد الهف 26

 الثالث السابع بالط الشهداء للتعليم األساسي سالم الياحد الزعابي إبراهيمسالم  إبراهيمحمد  27

 الثالث الثامن غليلة للتعليم األساسي محمد علي سيف خليفة السويدي أحمد 28

 الثالث م الثامن بالط الشهداء للتعليم األساسي هشام عبداهلل حسين محمد موسى الحميقاني 29

 الثالث التاسع بالط الشهداء للتعليم األساسي برحمة أحمدمحمد  أحمدمحمد عارف  30

 الثالث العاشر الثانوي خت للتعليم األساسي والثانوي محمد سعيد راشد محمد بن رشود 31

 الثالث الحادي عشر العلمي طنب للتعليم الثانوي جاسم راشد جاسم يوسف بو الحمام إبراهيم 32

 الثالث الحادي عشر األدبي الرمس للتعليم الثانوي علي عبداهلل كاسين إبراهيمعمر محمد  33

  

  



 التعليم الخاص: ثانياا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 األول السادس رأس الخيمة الحديثة المناعي أحمدمانع  1

 األول السابع رأس الخيمة الحديثة محمد حسن سعيد 2

 األول التاسع الحديثةرأس الخيمة  حمد حسن سعيد 3

  

 مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين: ثالثاا 

 المدرسة اسم الطالب م

 مركز رأس الخيمة لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة نواف سيف راشد المزروعي 1

  

  فـــــــئــة المـتـفــــوقــــات...الطالب المتميز 
 المدارس الحكومية: أوالا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م1

 ىاألول الرابع حراء للتعليم األساسي حمد عكيه النعيمي إبراهيمشما خالد علي  1

 ى ماألول الرابع النخيل للتعليم األساسي علي حشر أحمدشما محمد علي  2

 ىاألول الخامس حراء للتعليم األساسي ميثا حمد عبداهلل محمد بن يعقوب الزعابي 3

 ى ماألول الخامس حراء للتعليم األساسي علي محمد الطنيجي إبراهيمنوره عمر محمد  4

 ىاألول السادس البيضاء للتعليم األساسي علي حسن عبيد مجالد إبراهيمحصة  5

 ى ماألول السادس األفق للتعليم األساسي نوف عبداهلل عبداهلل عبدالرحمن السويدي 6

 ىاألول السابع المطاف للتعليم األساسي عبداهلل عبدالكريمشيماء عيسى عبدالكريم  7

 ىاألول الثامن المطاف للتعليم األساسي حمده فيصل محمد عبداهلل بن فيصل الشحي 8

 ىاألول التاسع البيضاء للتعليم األساسي محمد الموسى إبراهيمفاطمة عبدالرحمن محمد  9

 ىاألول  العاشر الثانوي  للتعليم األساسي والثانويكدرة  علياء راشد سالم محمد سيف بن ثابت 10



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م1

 ىاألول الحادي عشر العلمي النجاح للتعليم األساسي والثانوي فاطمة علي محمد راشد سيف 11

 ىاألول الحادي عش األدبي النجاح للتعليم األساسي والثانوي نوره محمد مسعود جمعه ضاحي 12

 الثانية الرابع زمزم للتعليم األساسي ابرهيم علي حسن عبيد مجالد أسماء 13

 الثانية م الرابع حراء للتعليم األساسي جاسم الحمادي أحمدمحمد  أحمد أمل 14

 الثانية م الرابع نسيبة بنت كعب للتعليم االساسي العطار أحمدنورة حبيب غلوم حسين محمد رضا  15

 الثانية الخامس األساسيحراء للتعليم  درويش أحمديوسف محمد  أحمدمريم  16

 الثانية السادس الغب للتعليم األساسي علياء طارق محفوظ محمد الصحاري الشحي 12

 الثانية السابع البيضاء للتعليم األساسي محمد الموسى إبراهيمغاية عبدالرحمن محمد  18

  مالثانية   السابع المطاف للتعليم األساسي نورة خالد صالح علي صالح دربوحي 19

  الثانية  الثامن الرؤية للتعليم الثانوي منصور سعيد المنصوري إبراهيمسمية جاسم  20

  الثانية م الثامن الرؤية للتعليم الثانوي عائشة سالم علي عبيد الكندي 21

 الثانية م الثامن الغب للتعليم األساسي هدى عبيد محمد عبيد علي الزعابي 22

 الثانية التاسع الريادة للتعليم األساسي عبداهلل سعيد النعيميريما سالم علي سالم  23

 الثانية العاشر الثانوي الرؤية للتعليم الثانوي مروه محمد عبد الواحد محمد عبد الواحد 24

 الثانية الحادي عشر العلمي النجاح للتعليم األساسي والثانوي سلمى راشد سيف حميد بن جمعة 41

  الحادي عشر األدبي جلفار للتعليم الثانوي محمدهاجر خضر علي  49
 الثالثة الرابع حراء للتعليم األساسي عبداهلل الوهابي إبراهيمايمان عبد الرحمن محمد  27

 الثالثة م الرابع زمزم للتعليم األساسي شمة محمد راشد سعيد راشد الهف 28

 الثالثة م الرابع األساسيحراء للتعليم  عائشة جاسم محمد عبداهلل عبدالكريم 29

 الثالثة م الرابع حراء للتعليم األساسي علي القرصي إبراهيمفاطمة يوسف محمد  30

 الثالثة الخامس زمزم للتعليم األساسي عائشة سلطان عبداهلل علي بن نصيب 31

 الثالثة م الخامس حراء للتعليم األساسي فاطمة علي سالم جاسم عبيد العبدولي 32

 الثالثة السادس الريادة للتعليم األساسي حسن الميل أحمدمريم علي حسن  33



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م1

 الثالثة السابع مزون للتعليم األساسي والثانوي عبيد حسن سعيد عبداهلل المزروعي أميرة 34

 الثالثة م السابع الغب للتعليم األساسي حصه حمدان يهمور محمد سعيد يهمور 35

 الثالثة م السابع الغب للتعليم األساسي علي بن عامرعلياء راشد خميس عبداهلل  36

 الثالثة الثامن أم الدرداء للتعليم األساسي علي راشد النواء أحمدعائشة  37

 الثالثة الثامن أم الدرداء للتعليم األساسي مريم إبراهيم حسن إبراهيم المال 39

 الثالثة التاسع الوادي للتعليم األسأسي خلود علي عباهلل سليمان القاضي 39

 الثالثة م التاسع الريادة للتعليم األساسي شذى عبد الرحمن محمد إبراهيم عبداهلل الوهابي 40

 الثالثة م التاسع البيضاء للتعليم األساسي شما سيف عبيد حسن بن صفوان 41

 الثالثة م التاسع الريادة للتعليم األساسي موزة جمعة سعيد جمعة سعيد الرمس 42

 الثالثة العاشر الثانوي نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي سارة سعيد أحمد يوسف عبد اهلل ابو الريش 43

 الثالثة الحادي عشر العلمي الصباحية للتعليم الثانوي إبراهيم يوسف عبد الرحمن محمد المجيني أسماء 44

 الثالثة األدبي رالحادي عش النجاح للتعليم األساسي والثانوي ساره سيف سعيد راشد المزروعي 45

 م الثالثة األدبي رالحادي عش الجير للتعليم الثانوي منى محمد عبداهلل محمد دالهي 19

 التعليم الخاص: ثانياا   

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 األول الرابع الرشاد الخاصة روضة عيسى علي سالم 1

 األول الخامس رأس الخيمة الحديثة حمدمريم عيسى األ 2

 األول الثامن التربية االسالمية حمدة محمد غلوم 3

 الثاني الرابع رأس الخيمة الحديثة جواهر سلطان النقبي 4

 الثاني الخامس رمسيس عائشة سيف نصيب 5

 الثاني السادس شويفات الدولية مريم حسن 6

 الثاني السابع شويفات الدولية فاطمة حمد الزعابي 7



  

 مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين :ثالثاا 

 المدرسة ةاسم الطالب م

 مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين ليلى سالم محمد الخنبولي 1

 


