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 فــئــة جيل الـرواد

 

 

 علي سيف علي الجروان

 
 (اقتصاد/ بكالوريوس علوم سياسية ): ةالعلمي تالمؤهال 
  والتعليم كاآلتيالوظائف التي تدرج بها خالل فترة عمله بوزارة التربية: 

o  منتدب من جامعة اإلمارات العربية المتحدة للعمل رئيس لشعبة الوسائل التعليمية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية للفترة من تاريخ
 .م2/11/1986وحتى  22/9/1979

o  31/11/1987م وحتى تاريخ 2/11/1986معيد بجامعة اإلمارات العربية المتحدة للفترة من تاريخ. 
o م27/2/1988عبة الوسائل التعليمية بالمنطقة التعليمية بعد تعيينه بالوزارة اعتبارًا من تاريخ رئيس ش. 
o  م وحتى تاريخ تقاعده عن العمل في 31/8/1999نائب المدير للشئون اإلدارية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية اعتباًر من

 .م23/6/2111
o  م23/3/2115توفي يرحمه اهلل في. 

 

 .محمد الحماديناعمه أحمد 

 ةالعلمي تالمؤهال 
o  بتقدير امتياز 1988بكالوريوس من جامعة اإلمارات عام. 
o عاصرت التعليم لدولة الكويت وحصلت على الشهادة المتوسطة من الكويت. 
o  من مدرسة الصباحية وجاء ترتيبها السادس عشر على مستوى الدولة 1976حصلت على الشهادة الثانوية عام. 
o  بمدرسة هند بمنطقة رأس الخيمة التعليمية 1978إلى العام  1976الثانوية العامة معلمة اجتماعيات من العام عملت بشهادة. 
o  1977/1978تم ترقيتها إلى مشرفة إدارية بنفس المدرسة. 
o  اريةإلى وكيلة مدرسة بمدرسة زينب وكانت أول مواطنة في الهيئة التعليمية واإلد 1979تم ترقيتها في العام الدراسي. 
o  إلى مديرة مدرسة في مدرسة زينب 1981تم ترقيتها في العام الدراسي. 
o لها العديد من اإلنجازات والمبادرات على مستوى الدولة والوطن العربي وعلى مستوى العالم. 
o  سنة خبرة في مجال التربية والتعليم 34بعد  2111تقاعدت في العام. 
 



 

 

 سعيد محمد سعيد الهنجري

  وادي اصفني في إمارة رأس الخيمةمن مواليد 
  عمل بالقوات المسلحة مدربًا للطالب بمعسكر المنامة ثم انتقل إلى مدرسة الشارقة العسكرية مدربًا ومسؤواًل عن الطالب فيها إلى

 .تقاعده من القوات المسلحة
 مات كبيرة في دعم مدارس المناطق عضو في مجلس اآلباء بمنطقة رأس الخيمة التعليمية ويعتبر من األعضاء الذين لهم اسها

 .الجنوبية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية
 عضو في مجلس إدارة مشروع الشيخ محمد بن سعود للصيانة. 

 
 فـــــئــــة األسرة المتميزة

 مدرسة الكواكب للتعليم األساسي –سيف خميس علي بن حجر / أسرة       .0

 فـــــئــــة اإلداري الـمـتـمـيـــز
 روضة البشائر  -حصة عبداهلل الريس / األستاذة       .0

 فـــــئــــة الــمــعــــلــــم الـمـتـمـيـــز

 مدرسة الظيت للتعليم الثانوي –العوضي  إبراهيمحمدة / األستاذة       .0

 فـــــئــــة االختصاصي االجتماعي الـمـتـمـيـــز

 مدرسة ابن القيم للتعليم  االساسي –المنصوري محمد اسماعيل سعيد / األستاذ       .0

 مدرسة العصماء بنت الحارث للتعليم االساسي والثانوي –جمعه الدهماني  أحمدفاطمة / األستاذة       .2

 اإلبداعحاضنة 

 بنات –مدرسة الصباحية للتعليم الثانوي       .0

 بنات-نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي      .2

  



  

 المسابقات اإلقليمية والدولية

 المركز الجائزة المدرسة اسم الطالب م

 يوسف وليد الحبسي 1
البستان للتعليم 

 1األساسي ح
 ولاأل 2111جائرة اليوميات المصورة للبيئة الدولية 

 زايد محمد عبد اهلل مفلح النقبي 2
البستان للتعليم 

 1األساسي ح
 ولاأل مسابقة الرسائل الشبابية الدولية

 راشد محمد راشد المقدحي 3
رأس الخيمة للتعليم 

 الثانوي

لدول الخليج للتفوق   جائزة التفوق لمكتب التربية العربي

 بالمملكة العربية السعودية  - الدورة السادسة –الدراسي 
 ولاأل

 راشد سبيت أحمدعلياء  4
الرؤية للتعليم 

 واألساسي الثانوي

الدورة  –لالبتكارات العلمية مسابقة فادية السعد الصباح 

 الكويت  -  الثانية عشر
 الثاني

 علي بن ناصر أحمدفاطمة علي  5
الرؤية للتعليم 

 واألساسي الثانوي

الدورة  –مسابقة فادية السعد الصباح لالبتكارات العلمية 

 الكويت  -  الثانية عشر
 الثاني

 شما عبد اهلل محمد الطنيجي 6
الرؤية للتعليم 

 الثانوي واألساسي

الدورة  –مسابقة فادية السعد الصباح لالبتكارات العلمية 

 الكويت  -  الثانية عشر
 االثاني

 حصة عبد الرحمن صقر 7
الظيت للتعليم 

 الثانوي

الدورة  –مسابقة فادية السعد الصباح لالبتكارات العلمية 

 الكويت  -  الثانية عشر

أفضل 

 مشروع

أفضل الدورة  –مسابقة فادية السعد الصباح لالبتكارات العلمية الظيت للتعليم  هند عبد الرحمن صقر 8



 المركز الجائزة المدرسة اسم الطالب م

 مشروع الكويت  -  الثانية عشر الثانوي

9 
الشيخة شمسه فاهم بن عبد اهلل بن 

 محمد القاسمي

الظيت للتعليم 

 الثانوي

الدورة  –مسابقة فادية السعد الصباح لالبتكارات العلمية 

 الكويت  -  الثانية عشر

أفضل 

 مشروع

 عبد اهلل خليفة بالعم 10
رأس الخيمة 

 الثانوية
 ملتقى القيادات الشابة الثاني بالمملكة العربية السعودية

أفضل 

 ورقة عمل

 جائزة العلماء الشباب

 المركز المسابقة المدرسة اسم الطالب م

 ولاأل الرياضياتمبياد أول وادي أصفني للتعليم االساسي والثانوي سعود خلفان المزروعي 1

 ولاأل مبياد الفيزياءأول الغيل للتعليم االساسي والثانوي عمر عبداهلل راشد المزروعي 2

 ولاأل مبياد الكيمياءأول طنب للتعليم الثانوي خالد جمال الزعابي 3

 ولاأل مبياد االحياءأول شوكة للتعليم االساسي والثانوي عبداهلل علي سيف القايدي 4

  

  



 

 ذكور/ فـئــــة الـطــالـــب الـمـبــــدع 

 المدرسة الصف اسم الطالب م

 رأس الخيمة للتعليم الثانوي بنين الحادي عشر علمي راشد محمد راشد المقدحي 1

 رأس الخيمة للتعليم الثانوي بنين الثاني عشر علمي محمد راشد جاسم العبدولي 2

 عبداهلل بن عمر للتعليم االساسي الخامس محمد عبيد محمد سالم الشهياري 3

 عبداهلل بن عمر للتعليم االساسي الخامس سيف اليتيم المزروعي أحمدعلي  4

 المنصور للتعليم االساسي الخامس سرور الشحي إبراهيمخليفة  5

 المـتـفــــوقــــيــــن فـــــــئــة...الطالب المتميز 

 الترتيب المدرسة الصف اسم الطالب م

 ولاأل مدرسة المنيعي للتعليم األساسي والثانوي للبنين السادس محمد عبداهلل عقيل خلفان عبداهلل الكعبي 1

 ولاأل مدرسة وداي أصفني للتعليم االساسي والثانوي السابع سعيد سيف علي محمد اليليلي 2

 ولاأل والثانوي للبنينمدرسة مسافي للتعليم األساسي  الثامن راشد محمد عبيد راشد المزروعي 3

 ولاألمدرسة عثمان بن أبي العاص للتعليم األساسي  التاسع سالم محمد حمد محمد حمد ضبعون 4



 الترتيب المدرسة الصف اسم الطالب م

 للبنين

 ولاأل مدرسة مسافي للتعليم األساسي والثانوي للبنين العاشر عبداهلل محمد عبداهلل سالمين 5

 عمر عبداهلل راشد سعيد العبد 6

الحادي 

/ عشر 

 علمي

 ولاأل مدرسة الغيل للتعليم الثانوي للبنين

 ناصر محمد ناصر محمد الخاطري 7

الحادي 

/ عشر 

 أدبي

 ولاأل مدرسة الحمرانية للتعليم األساسي والثانوي للبنين

 السادس جمال خميس خلفان عبداهلل المزروعي 8
مدرسة وادي أصفني للتعليم األساسي والثانوي 

 للبنين
 الثاني

 الثاني مدرسة المنيعي للتعليم األساسي والثانوي للبنين السابع حمداسماعيل األ أحمدعبد العزيز  أحمد 9

 الثاني مدرسة شوكة للتعليم األساسي والثانوي للبنين الثامن فيصل سالم عبيد حمد على المطوع 10

 التاسع سالم الغناه الغافري أحمدراشد  أحمد 11
حلقة /األساسي للبنين مدرسة البريرات للتعليم 

 ثانية
 الثاني

 الثاني مدرسة الجودة للتعليم الثانوي العاشر حمد سيف غريب محمود آل محمود 12

 الياحدالزعابي إبراهيمسالم  إبراهيمحمد  13
الحادي 

/ عشر 
 الثاني مدرسة الجودة للتعليم الثانوي



 الترتيب المدرسة الصف اسم الطالب م

 علمي

 حمد سيف سعيد محمد جمعه المحرزي 14

الحادي 

/ عشر 

 أدبي

 الثاني مدرسة المنيعي للتعليم األساسي والثانوي للبنين

 الثالث مدرسة شوكة للتعليم األساسي والثانوي للبنين السادس عبدالرحمن على عبداهلل مصبح سالم 15

 الثالث مدرسة مسافي للتعليم األساسي والثانوي للبنين السابع راشد عبداهلل سعيد حميد اليماحي 16

 الثالث مدرسة مسافي للتعليم األساسي والثانوي للبنين الثامن صالح المحرزي أحمدعلي  إبراهيم 17

 التاسع محمد المهبوبي الشحي أحمدمحمد  18
مدرسة عبدالرحمن بن عوف للتعليم االساسي 

 للبنين
 الثالث

 الثالث مدرسة الجودة للتعليم الثانوي العاشر البغام إبراهيمعبداهلل جاسم  أحمدمحمد  19

 برحمه ال علي أحمدمحمد  أحمدعلي عارف  20

الحادي 

/ عشر

 علمي

 الثالث مدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي للبنين

 سعيد هالل الشاعر هالل زعيل الدهماني 21

الحادي 

عشر 

 أدبي/

 الثالث مدرسة المنيعي للتعليم األساسي والثانوي للبنين

 



 

 الخاصالتعليم / أوائل الطلبة ذكور 

 المدرسة الصف الترتيب اسم الطالب م

 الرشاد السادس الثاني حسن أحمدعلي  أحمد 1

 الطالب الهنديه السابع ولاأل سند حميد النقبي 2

 رأس الخيمة الحديثه السابع الثاني حمد عبداهلل الباني 3

 الشويفات الثامن الثاني محمد عبداهلل يوسف ال عبداهلل 4

 

  إناث/ الـطــالـــب الـمـبــــدع فـئــــة 

 المدرسة الصف اسم الطالب م

 الرؤية للتعليم االساسي والثانوي الثاني عشر علمي عبداهلل االعماش إبراهيممريم  1

 الرؤية للتعليم االساسي والثانوي الثاني عشر علمي خولة راشد علي ساعد لخميري 2

 أذن للتعليم االساسي الخامس شيخة سعيد علي سالم المزروعي 3

 المطاف للتعليم االساسي التاسع ريان جاسم محمد مال اهلل الشحي 4

 أذن للتعليم االساسي السادس فاطمة راشد علي المطوع 5



 المدرسة الصف اسم الطالب م

 سهيلة للتعليم االساسي التاسع شمة محمد راشد المقدحي 6

 اليمامة للتعليم االساسي الخامس ميرة محمد راشد كاسب المسافري 7

 الكواكب للتعليم االساسي الخامس راشد عبداهلل سالم أحمدميثاء  8

 العصماء بنت الحارث للتعليم االساسي والثانوي الثاني عشر علمي أحمدعائشة عبدالعزيز  9

 رأس الخيمة الحديثه الخاصة الخامس سالم المنصوري إبراهيمشما وليد  10

 الكواكب للتعليم االساسي الخامس الشحي   إبراهيمفاطمة خليل  11

 

 فـــــــئــة المـتـفــــوقــــات...الطالب المتميز 

 الترتيب المدرسة الصف ةاسم الطالب م

1 
مدرسة العصماء بنت الحارث للتعليم  السادس مريم عبداهلل محمد راشد سعيد الرفاعي

 األساسي والثانوي للبنات

 ىولاأل

 ىولاأل مدرسة الريادة للتعليم االساسي السابع النعيمي  ريم راشد عبدالرحمن الشرهان 2

 ى مولاأل مدرسة الريادة للتعليم االساسي السابع شهد محمد عبيد كنفش الزعابي 3

 ىولاأل للتعليم األساسي  مدرسة الوادي الثامن شوق سعيد سليمان محمد سليمان عالوي 4

 ىولاأل مدرسة البيضاء للتعليم األساسي للبنات التاسع محمد صالح عبداهلل الشحي أحمدميره  5



 الترتيب المدرسة الصف ةاسم الطالب م

 ىولاأل مدرسة الجير للتعليم الثانوي للبنات العاشر علي عبداهلل عالي أحمدفاطمة علي  6

7 
مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي  الحادي عشر علمي نورة خالد صالح دربوحي الشحي

 للبنات

 ىولاأل

 ىولاأل مدرسة جلفار للتعليم الثانوي للبنات أدبيالحادي عشر  الفارسى وفاء محمد عبداهلل محمد شريف 8

9 
مدرسة النجاح للتعليم األساسي والثانوي  السادس على سالم سعيد إبراهيمفاطمة 

 للبنات

 الثانية

10 
للتعليم األساسي والثانوي   مدرسة الرؤية السابع أمنة راشد علي محمد ساعد لخميري

 للبنات

 الثانية

11 
حصة فيصل محمد عبداهلل بن فيصل 

 الشحي

 الثانية مدرسة المطاف للتعليم األساسي الثامن

12 
مدرسة أم الدرداء للتعليم األساسي  التاسع راشد حسن لحيمر أحمدشما سعيد 

 للبنات

 الثانية

 الثانية مدرسة الظيت للتعليم الثانوي للبنات العاشر علي حسن عبيد مجالد إبراهيمحصة  13

14 
محمد  إبراهيمغاية عبدالرحمن محمد 

 الموسى

 الثانية مدرسة الصباحية للتعليم الثانوي للبنات الحادي عشر علمي

 الثانية مدرسة الصباحية للتعليم الثانوي للبنات أدبيالحادي عشر  مريم سعيد خليفة راشد عبداهلل المهيري 15

 الثالثةمدرسة النجاح للتعليم األساسي والثانوي  السادس عبيد النوسي أحمدوعد خلفان عبيد  16



 الترتيب المدرسة الصف ةاسم الطالب م

 للبنات

 الثالثة مدرسة البيضاء للتعليم االساسي السابع راشد محمد راشد بن برشم أحمدميثاء  17

18 
نورة حبيب غلوم حسين محمد رضا 

 العطار

 الثالثة للتعليم األساسي  مدرسة الريادة الثامن

19 
مدرسة زينب للتعليم األساسي والثانوي  التاسع الزعابىمهره مصبح على جمعه الجرمن 

 للبنات

 الثالثة

 الثالثة مدرسة الجير للتعليم الثانوي للبنات العاشر نورة سعيد سليمان محمد سليمان عالوي 20

21 
مدرسة مزون للتعليم األساسي والثانوي  الحادي عشر علمي آمنة عبداهلل سالم سعيد سالم

 للبنات

 الثالثة

 الثالثة مدرسة الحديبة للتعليم الثانوي للبنات أدبيالحادي عشر  اشراق سالم محمد راشد حسنوه سعيد 22

 التعليم الخاص/ أوائل الطلبة إناث 

 المدرسة الصف الترتيب اسم الطالبة م

 رمسيس السادس ولاأل عائشة سالم عوض 1

 الطالب الهنديه السادس الثالث عائشة حميد النقبي 2

 الشويفات السابع الثالث شما وليد البلوشي 3



 المدرسة الصف الترتيب اسم الطالبة م

 رأس الخيمة الحديثه الثامن ولاأل حصة سعيد الحمودي 4

 رأس الخيمة الحديثه التاسع ولاأل سلطان بن كايد القاسمي أسماء 5

 رأس الخيمة االمريكيه للبنات التاسع الثاني شيخة محمد حميدان الزعابي 6

 اكاديميه رأس الخيمة العاشر ولاأل شما طارق السلمان 7

 التربيه االسالمية العاشر الثاني عتيق أحمدميره  8

 التربية االسالمية الحادي عشر ولاأل حمدشيما عيسى األ 9

 الطالب الهنديه الحادي عشر الثاني ليلى عبداهلل المالكي 10

 الشويفات الحادي عشر الثالث عائشة يوسف الشرهان 11

 


