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 اإلمارات :الجنسية 

 المؤهالت العلمية:   

o  6791جامعة بغداد  –دابها وآدب في اللغة اإلنجليزية أليسانس. 

o 6791الجامعة االمريكية بواشنطن دي س  – ةماجستير في علم اللغ. 

o 6799جامعة اسيكس بالمملكة المتحدة  –في علم اللغة االجتماعي  ةدكتوراه الفلسف. 

 التدرج الوظيفي 

o  6799-6791مدير الشئون المالية واإلدارية بوزارة اإلسكان. 

o  6799وكيل وزارة مساعد بوزارة االشغال واالسكان. 

o 6799-6791 اإلماراتعيد بجامعة م. 

o  6799 اإلماراتجامعة  –داب كلية اآل –بقسم اللغة اإلنجليزية مدرس. 

o  6771 -6797 اإلماراتجامعة  –مدير مركز بحوث التاريخ والتراث. 

o 6771 – 6771 اإلماراتجامعة  –ساسي بدرجة عميد مدير مركز التعليم األ. 

o  6779-6771لشؤون التخطيط  اإلماراتنائب مدير جامعة. 

o  4111-6779وزير التربية والتعليم والشباب. 

 ىخبرات الوظيفة واالكاديمية األخر ال 

 :رئاسة وعضوية اللجان التالية بالجامعة

o لجنة الخطط والبرامج الدراسية. 

o لجنة التطوير. 



o نة المشروعاتلج. 

o  هيئة التدريس أعضاءنشطة ألجنة دعم. 

o اللجنة التنفيذية لمشروع شبكة المعلومات. 

o دراسيةلجنة الخطط والبرامج ال. 

o اللجنة المركزية الختيار هيئة التدريس. 

o لجنة الميزانية. 

o  خطه التعليم العالي إعدادلجنة. 

 الدورات الدراسية 

o  6776عة هارفرد ميا بجالالجامعية الع اإلدارةدورة مكثفة في. 

o  4111الحكومية بجامعة هارفرد  اإلدارةدورة مكثفة في. 

 اإلنتاج العلمي 

o رسالة ماجستير :The Impact of social change on the UAE Arabic 

o رسالة الدكتوراه :Language in Education in the UAE 

 كتب منشورة

o  (.مجموعة قصصية)الشقاء 

o  الدارجةتحوالت اللغة العربية. 

  

  



 

 سعيد عبداهلل سلمان/ الدكتور 

 اإلمارات :الجنسية 

 (التعليم التقني" عهد جديد في خلق بيئة اإلبداع )ق والعلوم اإلنسانية تحت عنوان دكتوراه دولة في كلية الحقو  :المؤهالت العلمية" 

 المناصب الحالية 

o رئيس رابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي. 

o الشبكة العربية األوربية للبحوث رئيس. 

o رئيس شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا. 

 أهم المناصب السابقة 

o قاضي مساعد في محكمة رأس الخيمة. 

o تحادأمين عام للمجلس االستشاري إلمارة أبوظبي قبل اإل. 

o  (6799إلى مارس  – 6796من ديسمبر )ية بعد االستقالل إتحادحكومة  أولوزير اإلسكان وتخطيط المدن في 

o  6799وزير الزراعة والثروة السمكية بالوكالة خالل عام. 

o أغسطس  61حتى  6799إبريل  49العربية المتحدة في باريس والسوق األوربية في بروكسل من  اإلماراتسفير مقيم لدولة  أول

6797 . 



o  6791حتى يوليو  6797أغسطس  61ن م اإلماراتوزير التربية والتعليم والشباب ، والرئيس األعلى لجامعة. 

o  ترشح وهو وزير واستمر في المجلس بعد خروجه من  6791 – 6791عضو المجلس التنفيذي لليونسكو في دورتين متتاليتين

 .الوزارة

o  م 6799عمل في ميدان األعمال الحرة وترك الوزارة حتى عام. 

 أهم اإلنجازات 

o  م 6779م والتي تحولت إلى جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في عام 6799لوجيا إنشاء كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنو

 .ثم شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا اآلن

o  إنشاء جامعة البحر األبيض المتوسط للعلوم والتكنولوجيا(MUST ) م6771 – 6771اسبانيا في عام  –فلنسيا. 

o 6771عليم العالي تأسيس رابطة المؤسسات العربية الخاصة للت. 

o  م6779إنشاء كلية مسقط للعلوم والتكنولوجيا. 

o  م 4111إنشاء الشبكة العربية األوربية للبحوث في يونيو. 

 فـــــئــــة األسرة المتميزة
 محمد راشد بن درويش/ أسرة 

 سرور الشحي إبراهيم/ أسرة 

 السلمان إبراهيمطارق / أسرة 

 الـمـتـمـيـــزفـــــئــــة اإلداري 
 السكب إبراهيمامنة راشد . أ .6

 مريم علي محمد السعدي. أ .4

 عبداهلل سعيد محمد الطنيجي. أ .1



  

 فـــــئــــة الــمــعــــلــــم الـمـتـمـيـــز
 فاطمة خلفان علي خلفان المطوع. أ

 خديجة علي محمد بن درويــــــش. أ

 منى حمد حسن التــــــــــــــــــــاجر.أ

 عبدالكريم عبداهلل عبدالكريم نورة.أ

 آمنة راشد خميس الزعـــــــــابي. أ

 راشد آل مـــــــالك أحمدابتسام . أ

  منى صــــــــالح علي المنصوري. أ

 فئة الموجه المتميز
 صـــالح الطنيجي أحمدعلياء . أ

  

 فـئــــة الـطــالـــب الـمـبــــدع

 المدرسة المرحلة ةاسم الطالب م

 الهمهام للتعليم الثانوي التعليم الثــانوي حسن البغام النعيمي إبراهيمحصة  1

 الصباحية للتعليم الثانوي التعليم الثــانوي وديان محمد جاسم صالح سمحان النعيمي 2

 الظيت للتعليم الثانوي التعليم الثــانوي منى عبد العزيز راشد جاسم بوالحمام 3

 للتعليم األساسي 4التعليم األساسي ح السويديعلي سيف خليفة  سيف أسماء 4

 الريادة للتعليم األساسي 4التعليم األساسي ح نورة عبدالرحمن عبداهلل عبدالكريم نقي 5



 المدرسة المرحلة ةاسم الطالب م

 الصباحية للتعليم الثانوي التعليم الثــانوي عزة عبداهلل راشد عبداهلل الضبع 6

 الريادة للتعليم األساسي 4التعليم األساسي ح مريم محمد راشد محمد بن درويش 7

 نسيبة بنت كعب 4التعليم األساسي ح نورة حبيب غلوم حسين العطار 8

 اسامة بن زيد للتعليم األساسي 6التعليم األساسي ح سيف المزروعي محمد علي حمد 9

 البيضاء للتعليم األساسي 4التعليم األساسي ح محمد اسماعيل عبدالرحيم إيمان 10

 كدرة للتعليم األساسي والثانوي التعليم الثــانوي سالم محمد بن ثابت القايديعلياء راشد  11

 رأس الخيمة لمتحدثي اإلنجليزية 4التعليم األساسي ح عبداهلل سالم راشد علي المفتول 12

 سهيلة للتعليم األساسي 4التعليم األساسي ح فاطمة راشد حسن محمد الخاطري 13

 رأس الخيمة للتعليم الثانوي التعليم الثــانوي العبدوليسالم راشد جاسم  14

 نسيبة بنت كعب 6التعليم األساسي ح سرور الشحي إبراهيمشهد  15

 البيضاء للتعليم األساسي 4التعليم األساسي ح نورة سالم راشد سالم عبداهلل 16

 األساسيابن القيم للتعليم  4التعليم األساسي ح عبداهلل خالد المال الشحي 17

 رأس الخيمة لمتحدثي اإلنجليزية 4التعليم األساسي ح غالية وليد علي السلمان 18

 مزون للتعليم األساسي والثانوي 4التعليم األساسي ح رايه سعيد عبداهلل خلفان المزروعي 19

 آل ياسر للتعليم األساسي 4التعليم األساسي ح حميد محمد عبداهلل الشحي 20

 زينب للتعليم األساسي والثانوي 4التعليم األساسي ح جمعة عبيد الشامسيخديجة حميد  21

  

 فـــــــئــة المـتـفــــوقــــيــــن...الطالب المتميز 
 المدارس الحكومية: أوالا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 ولاأل الرابع المنصور للتعليم األساسي علي عبداهلل علي أحمدعبداهلل  1

 ولاأل الخامس الخران للتعليم األساسي راشد محمد راشد سعيد راشد الهف 2



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 ولاأل السادس بالط الشهداء للتعليم األساسي علي عارف برحمة 3

 ولاأل السابع شمل للتعليم األساسي خلفان محمد علي أحمدمحمد  4

 ولاأل الثامن وادي اصفني محمد محمد سعيد الهنجري 5

 ولاأل التاسع ابن القيم للتعليم األساسي  يوسف المجينييوسف عبدالرحمن  6

 ولاأل  العاشر رأس الخيمة للتعليم الثانوي حسن محمد الهياس إبراهيممحمد  7

 ولاأل الحادي عشر العلمي رأس الخيمة للتعليم الثانوي خالد سالم علي سالم عبداهلل النعيمي 8

 ولاأل األدبيالحادي عشر  و الثانوي المنيعي للتعليم األساسي سلطان حمد طناف 9

 الثاني الرابع المنصور للتعليم األساسي عبداهلل محمد عبداهلل المصلي 10

 الثاني الرابع المنصور للتعليم األساسي راشد ربيعة إبراهيممكتوم راشد  11

 الثاني الخامس القاسمية للتعليم األساسي عبد اهلل جاسم البغام أحمدمحمد  12

 الثاني السادس بالط الشهداء للتعليم األساسي الياحد إبراهيمحمد  13

 الثاني السابع غليلة للتعليم األساسي محمد علي سيف السويدي أحمد 14

 الثاني الثامن وادي اصفني سعود محمد راشد علي راشد عبيد 15

 الثاني التاسع ابن القيم للتعليم األساسي صالح سالم أحمدعتيق  أحمدمهند  16

 الثاني  العاشر شوكة للتعليم األساسي والثانوي بطي علي بطي محمد عبيد 17

 الثاني الحادي عشر العلمي الجودة للتعليم الثانوي انس علي عبدالرحمن الجسمي 18

 الثاني األدبيالحادي عشر  مسافي للتعليم األساسي والثانوي عبداهلل راشد عبداهلل غاسب 19

 الثالث رابع الخران للتعليم األساسي اسحاق محمد عليمحمد خميس  20

 الثالث خامس المنصور للتعليم األساسي محمد سعيد محمد الطنيجي أحمد 21

 الثالث السادس عثمان بن أبي العاص  عبداهلل خليفة محمد خليفة راشد 22

 م.الثالث السادس عبدالرحمن بن عوف محمد جاسم محمد السويدي 23

 الثالث السابع بالط الشهداء للتعليم األساسي أحمدخالد جمال  24

 م.الثالث السابع بالط الشهداء للتعليم األساسي هشام عبد اهلل حسين 25



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 الثالث الثامن بالط الشهداء للتعليم األساسي محمد عارف برحمة 26

 الثالث التاسع شعم للتعليم األساسي والثانوي محمد علي المهبوبي أحمدمحمد  27

 الثالث العاشر الرمس للتعليم الثانوي محمد بن الشيخ أحمدعمر سلطان  28

 الثالث الحادي عشر العلمي سعيد بن جبير للتعليم الثانوي عبيد خليفة المهيري إبراهيمعبيد  29

 الثالث األدبيالحادي عشر  مسافي للتعليم األساسي والثانوي وليد راشد عبداهلل غاسب 30

  

 التعليم الخاص: ثانياا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 ولاأل الخامس رأس الخيمة الحديثة عبدالوهاب المناعي أحمدمانع  31

 ولاأل السادس رأس الخيمة الحديثة محمد حسن سعيد ورس 32

 ولاأل الثامن رأس الخيمة الحديثة حمد حسن سعيد محيميد ورس 33

 الثاني الخامس الرشاد ماجد سعود راشد 34

 الثاني الثامن رأس الخيمة الحديثة سعيد عمر سعيد الضبع 35

  

  فـــــــئــة المـتـفــــوقــــات...الطالب المتميز 
 المدارس الحكومية: أوالا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 ىولاأل رابع حراء للتعليم األساسي محمد صالح الشحي أحمدميره  1

 ىولاأل الخامس األساسي نسيبة بنت كعب راشد ربيعة إبراهيمأماني راشد  2

 م.ى ولاأل الخامس األساسي زمزم للتعليم األساسي علي حسن مجالد إبراهيمحصة  3

 م.ىولاأل الخامس األساسي حراء للتعليم األساسي حصة سالم راشد المفتول 4



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 م.ىولاأل الخامس األساسي زهرة المدائن علياء طارق محفوظ الصحاري 5

 ىولاأل السادس األساسي البيضاء للتعليم األساسي إبراهيمغاية عبد الرحمن محمد  6

 ىولاأل السابع األساسي األفق للتعليم األساسي سعيد منخس أحمدفاطمة  7

 ىولاأل الثامن األساسي البيضاء للتعليم األساسي إبراهيمفاطمة عبد الرحمن محمد  8

 ىولاأل التاسع األساسي األفق للتعليم األساسي محمد عبدالواحد مروة 9

 ىولاأل العاشر الثانوي النجاح فاطمة علي محمد 10

 ىولاأل الحادي عشر العلمي الظيت للتعليم الثانوي علياء عبد العزيز حسين الخياط 11

 ىولاأل األدبيالحادي عشر  العصماء بنت الحارث نوال سالم خلف خدوم 12

 الثانية رابع نسيبة بنت كعب عائشة سيف عبد اهلل علي عبد اهلل 13

 م.الثانية رابع حراء للتعليم األساسي الطنيجي إبراهيمنورة عمر محمد  14

 الثانية الخامس األساسي األفق للتعليم األساسي نوف عبد اهلل السويدي 15

 الثانية األساسيالسادس  األفق للتعليم األساسي شيماء عيسى عبدالكريم 16

 م.الثانية  السادس األساسي األفق للتعليم األساسي موزة عبداهلل السيب 17

 الثانية السابع األساسي األفق للتعليم األساسي المنصوري إبراهيمسميه جاسم  18

 الثانية الثامن األساسي الريادة للتعليم األساسي ريما سالم علي سالم النعيمي 19

 الثانية التاسع األساسي الغب للتعليم األساسي حمدان علي سعيداميرة علي  20

 م.الثانية التاسع األساسي الغب للتعليم األساسي يوسف أبو الريش أحمدسارة سعيد  21

 الثانية العاشر الثانوي الصباحية يوسف المجيني إبراهيم أسماء 22

 الثانية عشرالعلميالحادي  الرؤية للتعليم الثانوي فاطمة سلطان الشيخ 23

 الثانية األدبيالحادي عشر  الحديبة للتعليم الثانوي إبراهيمسعاد حسن علي  24

 الثالثة رابع زمزم للتعليم األساسي عائشة سلطان عبد اهلل علي 25

 م.الثالثة رابع حراء للتعليم األساسي يوسف محمد درويش أحمدمريم  26

 م.الثالثة  رابع حراء للتعليم األساسي يعقوبميثا حمد سالم عبد اهلل بن  27



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 الثالثة الخامس األساسي زمزم للتعليم األساسي إبراهيم أحمدشيخة عبد اهلل  28
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 الثالثة العاشر الثانوي الصباحية للتعليم الثانوي علياء محمد عبد اهلل األرضي 38
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 الثالثة األدبيالحادي عشر  سمية بنت خباط محمد ناصر الخاطري أحمدسارة محمد  40

   

 التعليم الخاص: ثانياا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 ولاأل الرابع رأس الخيمة الحديثة حمدمريم عيسى عبدالكريم عبداهلل األ 1

 ولاأل السابع التربية اإلسالمية حمده محمد غلوم عبداهلل علي 2

 ولاأل العاشر اإلنجليزيةرأس الخيمة لمتحدثي اللغة  ميثاء عتيق عبدالعزيز جكة المنصوري 3

 الثاني الرابع رأس الخيمة الحديثة سلطان كايد القاسمي أسماء 4

 الثاني مكرر الرابع رأس الخيمة الحديثة كليب أحمدجاسم محمد  إيمان 5

 الثاني السادس رأس الخيمة الحديثة عائشة عبدالباسط حسن قمبر 6



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 الثاني السابع الحديثة رأس الخيمة الشريف أحمدمريم عبداهلل يوسف  7

 مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين: ثالثاا  

 المدرسة اسم الطالب م

 مركز رأس الخيمة عيسى أحمدشما مراد  1

 
 أوائل الطلبة من الصف الثاني عشر

 القسم العلمي

 الترتيب المدرسة  اسم الطالب م

 األول طنب للتعليم الثانوي عبيد خليفة محمد سعيد مكتوم 1

 الثاني الظيت للتعليم الثانوي عائشة عبداهلل راشد أحمد عبداهلل 2

 الثاني م الصباحية للتعليم الثانوي للبنات هدى يوسف جاسم يوسف بو الحمام 3

 الثالث طنب للتعليم الثانوي عبداهلل سعيد أحمد يوسف عبداهلل ابو الريش 4

 الرابع األساسي والثانويوادي اصفني للتعليم  علي سالم محمد زايد سيف 5

 الخامس مسافي للتعليم األساسي والثانوي محمد علي صالح علي صالح المحرزي 6

 السادس نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي فاطمة أحمد محمد حسن محمد المنصوري 7

 السابع النجاح للتعليم األساسي والثانوي أسماء علي خميس سعيد محمد الختروش 8

 الثامن جلفار للتعليم الثانوي عبداللطيف خليفة محمد الشحيمنى  9

 التاسع الرؤية للتعليم األساسي والثانوي مريم محمد راشد علي محمد الخراز 10

 العاشر رأس الخيمة للتعليم الثانوي أحمد سلطان عبداهلل سلطان راشد علوان 11

 العاشر م الثانويطنب للتعليم  عبداهلل أحمد عبداهلل محمد لكي 12

 



 

 األدبيالقسم 

 الترتيب المدرسة اسم الطالبة م

 األول العصماء بنت الحارث للتعليم األساسي الثانوي موزة مصبح عبداهلل عامر سلطان حسن 1

 الثاني النجاح للتعليم االأساسي والثانوي نجالء علي سعيد راشد المرزوقي 2

 الثالث الحارث للتعليم األساسي الثانويالعصماء بنت  موزة حمد سهيل حمد 3

 الرابع العصماء بنت الحارث للتعليم األساسي الثانوي عيده حمد طناف عبداهلل الكعبي 4

 الخامس النجاح للتعليم االأساسي والثانوي فاطمة علي حميد علي جمعة 5

 السادس النجاح للتعليم االأساسي والثانوي كليثم علي عبيد راشد الشهياري 6

 السابع العصماء بنت الحارث للتعليم األساسي الثانوي فاطمة حارب خلفان غريب 7

 الثامن الظيت للتعليم الثانوي نورة محمد عبيد محمد أحمد بن درويش 8

 التاسع الهمهام للتعليم الثانوي أسماء سعيد محمد أحمد بن حمدوة 9

 العاشر األساسي والثانويمسافي للتعليم  جاسم عبيد سعيد عبيد سعيد 10

 العاشر م شوكة للتعليم األساسي والثانوي جمال زايد محمد زايد المزروعي 11

 العاشر م نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي مهرة عبداهلل علي جكة المنصوري 64

 


