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 فــئــة جيل الـرواد

 

 عبدالرحيم عبداهلل عبدالكريم نقي/ سعادة

 اإلمـــــــــــــارات :الجنسية 

 القاهرة –جامعة األزهر  -كلية الشريعة والقانون م، 0891/ ليسانس شريعة  :المؤهالت العلمية 

 الخبرات في مجال التربية والتعليم و المشاركات 

o مساعد مدير مدرسة. 

o  التعليميةمنطقة رأس الخيمة  –رئيس قسم التخطيط. 

o  منطقة رأس الخيمة التعليمية –رئيس قسم الشؤون التعليمية. 

o  نشطة التربويةللشؤون التعليمية واأل -نائب مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية. 

o منسق قسم التقارير الفنية بوزارة التربية. 

o بوزارة التربية ولمنسق التوجيه األ. 

o وزارة التربية والتعليم –ة عضو لجنة االحتياجات والتشكيالت المدرسي. 

o نشطة التربوية والمركزيةألعضو لجنة التنسيق بين قطاعي الشؤون التعليمية وقطاع ا. 

o عضو لجان المقابالت المدرسية في الداخل والخارج بوزارة التربية والتعليم. 

o  وزارة التربية والتعليم –عضو لجنة االحتياجات والتشكيالت المدرسية. 



o  التنسيق بين قطاعي الشؤون التعليمية وقطاع االنشطة التربوية والمركزيةعضو لجنة. 

o بوزارة التربية والتعليم  عضو لجان المقابالت المدرسية في الداخل والخارج. 

  

 

 عبيد سرور الماس/ سعادة 

 اإلمـــــــــــــارات :الجنسية 

 0898القاهرة  حاصل على بكالوريوس فنون جميلة من جامعة :المؤهالت العلمية 

 الخبرات في مجال التربية والتعليم و المشاركات 

o  م 0898مدرس تربية فنية 

o  م 0891موجه تربية فنية 

o  م 0101تقاعد سنة 

o مؤسس جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية 

o  للفنون ، شارك في جميع معارض جمعية اإلمارات ضوئيمعرضًا شخصيًا، باإلضافة إلى سبعة معارض تصوير  01أقام

 .التشكيلية داخل الدولة وخارجها

o شارك في العديد من المعارض مثل: 

 .0891بازار التشكيل بمركز أكسبو الشارقة عام 

 .للفنون التشكيلية والصناعات الشعبية لشباب دول مجلس التعاون ولالمعرض األ



o  0881المعرض الدوري الثالث لدول مجلس التعاون عام. 

o 0881ثاني عام معرض بينالي الشارقة ال. 

o  0881مهرجان دبي للتسوق. 

o  0889معرض اإلمارات في عيون فنانيها بالمجمع الثقافي. 

o 0110بقرية التراث عام  08معرض اليوم الوطني الـ . 

o معارض الكويت التشكيلية السادس والسابع والثامن والتاسع. 

o  0899معرض الفنون العالمي في بغداد عام. 

o وبينالي بنغالديش0898وبينالي الرياض عام  0881 -0899عامي  بينالي القاهرة التشكيلي. 

  

 موزة حمد محمد المري /سعادة 

 اإلمـــــــــــــارات :الجنسية 

 0899جامعة الكويت  -خدمة اجتماعية وعلم نفس  :المؤهالت العلمية 

 الخبرات الوظيفية 

o  م 0898-0899اختصاصية اجتماعية. 

o  م0891-0898مساعدة مديرة مدرسة. 

o  م0891-0891مديرة مدرسة البيضاء للتعليم األساسي للبنات. 

o م0899-0891بنات  مديرة مدرسة الزهراء للتعليم الثانوي. 

o  م 0110-0899مديرة مدرسة قباء للتعليم األساسي للبنات. 

 
  



 فـــــئــــة األسرة المتميزة
  محمد حسن أحمدهدى /   أسرة

 الـمـتـمـيـــزفـــــئــــة اإلداري 

 عزة راشد سالم عبداهلل .0

 فاطمة محمد عبدالعزيز .0

 فـــــئــــة الــمــعــــلــــم الـمـتـمـيـــز
  وداد محمد سلطان. أ

 فـــــئــــة االختصاصي االجتماعي الـمـتـمـيـــز
 هناء علي إسماعيل. أ

  

  



 فـئــــة الـطــالـــب الـمـبــــدع

 المدرسة ةاسم الطالب م

 مدرسة النجاح للتعليم الثانوي وعد خلفان عبيد النوسي 1 .0

 حراء للتعليم األساسي شيخة عبدالعزيز راشد بو الحمام النعيمي 2 .0

 زهرة المدائن للتعليم األساسي علياء يوسف محمد سليمان الصرومي  .1

 الريادة للتعليم األساسي الطمحي إبراهيمغاية سعيد راشد   .1

 الرؤية للتعليم األساسي و الثانوي الكاس الطنيجي إبراهيمعائشة راشد   .1

 الرؤية للتعليم األساسي و الثانوي مريم سالم محمد جمعه البوت المري 6 .1

 زمزم للتعليم األساسي مهره محمود محمد عباس عبداهلل البلوشي  .9

 نسيبة بنت كعب للتعليم األساسي موزة سالم علي سالم النعيمي 8 .9

 الصباحية للتعليم الثانوي عبدالغفور العوضيغاية جاسم محمد   .8

 أذن للتعليم األساسي مريم خميس علي سالم خميس المزروعي  .01

 نسيبة بنت كعب للتعليم األساسي مهرة محمد راشدبن درويش الشامسي  .00

 النجاح للتعليم األساسي و الثانوي حصة سعيد عبيد النوسي المزروعي  .00

 

 قراءتي هوايتي

 المدرسة ةاسم الطالب م

 نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي مريم عبداهلل زكريا حسن دربول الشحي 1

 الظيت للتعليم الثانوي مريم محمد راشد بن درويش الشامسي 2

 سهيلة للتعليم األساسي شمة محمد راشد سعيد الهف المقدحي 3

 رأس الخيمة الحديثة الخاصة فاطمة ناصر محمد بوصبيع النعيمي 4

 الظيت للتعليم الثانوي مروه عيد عيسى سالم محمد الكيت العلي 5

  



 فـــــــئــة المـتـفــــوقــــيــــن...الطالب المتميز 
 المدارس الحكومية: أوالا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 ولاأل السادس شمل للتعليم األساسي بن الشيخ الزعابي أحمدسلطان  أحمد 1

 ولاأل السابع موسى بن نصير للتعليم األساسي سالم حسن سالم الشرهانسيف حسن  2

 ولاأل الثامن وسى بن نصير للتعليم األساسي عبدالعيز حسين الخياط العلي أحمد 3

 ولاأل التاسع عثمان بن أبي العاص للتعليم األساسي راشد محم راشد سعيد راشد المقدحي 4

 ولاأل التاسع شمل للتعليم األساسي محمد علي بن الشيخ أحمدسالم سلطان  5

 ولاأل التاسع بالط الشهداء للتعليم األساسي البغام إبراهيمعبداهلل جاسم  أحمدمحمد  6

 ولاأل العاشر الجودة للتعليم الثانوي سالم الياحد الزعابي إبراهيمسالم  إبراهيمحمد  7

 ولاأل أدبيالحادي عشر  للتعليم الثانويشعم  أحمدمحمد راشد محمد سالم  8

 ولاأل الحادي عشر علمي وادي أصفني للتعليم الثانوي سعود خلفان حسن سعيد عبداهلل المزروعي  9

 الثاني السادس شمل للتعليم الثانوي محمد عبداهلل علي يوسف الشعرون 10

 الثاني السابع ابن القيم للتعليم األساسي علي المال أحمدسيف محمد  11

 الثاني الثامن بالط الشهداء للتعليم األساسي حمدحمد محمد إسماعيل كندر األ 12

 الثاني التاسع مسافي للتعليم األساسي والثانوي عبداهلل محمد عبداهلل سالمين 13

 الثاني العاشر رأس الخيمة للتعليم الثانوي عبداهلل خليفة محمد خليفة راشد بالعم 14

 الثاني أدبيالحادي عشر  شعم للتعليم الثانوي محمد حسن محمد الحيلي الشحي محمد خليفة 15

 الثاني الحادي عشر علمي الجودة للتعليم الثانوي جاسم عبداهلل الجالف أحمدمحمد جاسم  16

 الثالث السادس غليلة للتعليم األساسي حمد عبداهلل محمد سعيد محمد العبد 17

 الثالث السابع بالط الشهداء للتعليم األساسي جاسم سلطان بن قطامي الزعابي أحمد 18

 الثالث م السابع غليلة للتعليم األساسي عبدالعزيز سلطان محمد صالح الخوار 19

 الثالث الثامن بالط الشهداء للتعليم األساسي عبداهلل محمد عبداهلل عبدالغفور محمد المصلي 20

 الثالث التاسع ابن القيم للتعليم األساسي اسماعيل أحمدسلطان عبداهلل عتيق  21



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 الثالث العاشر الغيل للتعليم الثانوي عمر عبداهلل راشد سعيد 22

 الثالث أدبيالحادي عشر  الرمس للتعليم الثانوي علي محمد عبداهلل قدور أحمد 23

 الثالث الحادي عشر العلمي للتعليم الثانويشعم  محمد علي سيف خليفة السويدي أحمد 24

  

 التعليم الخاص: ثانياا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 ولاأل السابع رأس الخيمة الحديثة الهاجري أحمدخالد بن الوليد  1

 الثاني السابع رأس الخيمة الحديثة سيف جاسم محمد كليب الطنيجي 2

 الثاني الثامن رأس الخيمة الحديثة يوسف الموسى إبراهيممحمد  3

 ولاأل التاسع رأس الخيمة الحديثة حمد سيف غريب آل محمود 4

 ولاأل أدبيالحادي عشر  العربية الخاصة عبداهلل حميد جاسم علي الشامسي 5

 الثاني الحادي عشر علمي التربية اإلسالمية وليد عبدالرحمن يوسف الحسن 6

  

 لتأهيل المعاقين مركز رأس الخيمة: ثالثاا 

 المدرسة اسم الطالب م

 مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين حسن الظهوري أحمدعمار  1

 

  فـــــــئــة المـتـفــــوقــــات...الطالب المتميز 
 المدارس الحكومية: أوالا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 ىولاأل السادس للتعليم األساسيالبيضاء  راشد محمد راشد بن برشم أحمدميثاء  1



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 ىولاأل السابع المطاف للتعليم األساسي حصة فيصل محمد بن فيصل الشحي 2

 ىولاأل الثامن البيضاء للتعليم األساسي محمد صالح عبداهلل الشحي أحمدميرة  3

 ىولاأل التاسع الرؤية للتعليم األساسي والثانوي ضحى راشد سعيد علي البخيتي الشحي 4

 ىولاأل العاشر نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي 5

 ىولاأل الحادي عشر العصماء بنت الحارث للتعليم األساسي والثانوي محمد علي سعيد أحمدعهود  6

 ىولاأل الحادي عشر علمي الرؤية للتعليم األساسي و الثانوي منصور سعيد المنصوري إبراهيمسمية جاسم  7

 الثانية السادس الريادة للتعليم األساسي ريم راشد عبدالرحمن الشرهان النعيمي 8

 الثانية السابع الوادي للتعليم األساسي رؤى عبداهلل حسن عبداهلل الهدية 9

 الثانية م السابع الريادة للتعليم األساسي نورة حبيب غلوم محمد العطار 10

 الثانية الثامن الرؤية للتعليم األساسي والثانوي على حمدوه التوم أحمدميرة سعيد  11

 الثانية التاسع البيضاء للتعليم األساسي علي حسن عبيد مجالد إبراهيمحصة  12

 الثانية العاشر الصباحية للتعليم الثانوي محمد الموسى إبراهيمغاية عبدالرحمن محمد  13

 الثانية أدبيالحادي عشر  الرؤية للتعليم االساسي والثانوي حصة عبيد سعيد عبيد شلشول 14

 الثانية الحادي عشر علمي نورة بنت سلطان للتعليم األساسي و الثانوي محمد الشحي أحمدحمده خالد  15

 الثالثة السادس الريادة للتعليم األساسي الجالف الزعابي أحمدميسون جاسم  16

 الثالثة السابع الغب للتعليم األساسي النوخذاأحمدفاطمة عبدالرحمن راشد  17

 الثالثة الثامن الرؤية للتعليم األساسي والثانوي شما راشد سعيد حسن راشد بعجل 18

 الثالثة م الثامن الرؤية للتعليم األساسي والثانوي عبدالكريم عبداهلل عبدالكريم أحمدفاطمة  19

 م الثالثة التاسع للتعليم األساسيالغب  علياء طارق محفوظ الصحاري الشحي 20

 الثالثة التاسع الوادي للتعليم األساسي والثانوي نورة سعيد سليمان محمد سليمان عالوي 21

 الثالثة العاشر مزون للتعليم الثانوي آمنة عبداهلل سالم سعيد سالم 22

 الثالثة م العاشر الرؤية للتعليم األساسي والثانوي موزة عبداهلل محمد حسن محمد السبب 23

 الثالثة أدبيالحادي عشر  النجاح للتعليم األساسي و الثانوي رايه راشد سالم علي عبداهلل الوالي 24



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 الثالثة الحادي عشر علمي جلفار للتعليم الثانوي بن فيصل الشحي أحمدحمدة فيصل محمد عبداهلل  25

 الثالثة م الحادي عشر علمي للتعليم األساسي و الثانويالرؤية  راشد علي بن سبيت الشميلي أحمدعلياء  26

 التعليم الخاص: ثانياا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 ىولاأل الثامن رأس الخيمة الحديثة سلطان بن كايد القاسمي أسماءالشيخة  1

 الثانية التاسع رأس الخيمة الحديثة عبداللطيف الحمادي أسماء 2

 ىولاأل العاشر التربية اإلسالمية حمدعبدالكريم األشيماء عيسى  3

 ىولاأل الحادي عشر علمي التربية اإلسالمية حمدة محمد غلوم البلوشي 4

 

 مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين: ثالثاا 

 المدرسة ةاسم الطالب م

 مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين مهرة حسين الوالي 1

 


