
 0202 السابعةحصاد الدورة 
 0202المكرمون في الدورة السابعة 

 العدد الفئة م

 3 جيل الرواد 1 

 1 األسرة المتميزة 2 

 1 المتميز اإلداري 3 

 3 المعلم المتميز 4 

 1 االختصاصي االجتماعي المتميز 5 

 11 الطالب المبدع 6 

 3 قراءتي هوايتي 7 

 102 الطالب المتميز 8 

 2 ن على مستوى الوطن العـربيو ز الطلبة الفائ 9 

 
  فــئــة جيل الـرواد

 

 علي حسين المناعي أحمدعبداهلل / سعادة 

http://rakaward.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=89&Itemid=486#leader
http://rakaward.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=89&Itemid=486#leader
http://rakaward.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=89&Itemid=486#family
http://rakaward.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=89&Itemid=486#family
http://rakaward.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=89&Itemid=486#admin
http://rakaward.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=89&Itemid=486#teacher
http://rakaward.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=89&Itemid=486#teacher
http://rakaward.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=89&Itemid=486#social
http://rakaward.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=89&Itemid=486#social
http://rakaward.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=89&Itemid=486#creative
http://rakaward.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=89&Itemid=486#creative
http://rakaward.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=89&Itemid=486#reader
http://rakaward.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=89&Itemid=486#reader
http://rakaward.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=89&Itemid=486#winner


 اإلمـــــــــــــارات :الجنسية 

 1891جامعة اإلمارات، تخصص تاريخ حديث  بكالوريوس في اآلداب، :المؤهالت العلمية . 

 الخبرات الوظيفية: 

o  م 1891مدرس تاريخ. 

o  م 1891مشرف إداري. 

o  م 1891مساعد مدير مدرسة. 

o  م 1891مدير مدرسة. 

o  (1889-1881)نائب مدير منطقة رأس الخيمة لشؤون التعليمية 

  

 

 سالم البكريوسف عبيد / سعادة 

 اإلمـــــــــــــارات :الجنسية 

 المؤهالت العلمية 

o  م 1891دولة الكويت  -دبلوم المعلمين. 

o  م1819القاهرة  -جامعة حلوان -بكالوريوس تربية رياضية. 



o  م1891القاهرة  -جامعة حلوان -دبلوم دراسات عليا. 

o  م1891األردن  -شهادة قائد في التدريب الكشفي. 

 

 

  الوظيفيةالخبرات 

o  مدرسة القاسمية برأس الخيمة ،م1891مدرسة تربية رياضية. 

o م1811منطقة رأس الخيمة التعليمية  - رئيس قسم التربية الرياضية. 

o  (.م 1888-1891)نائب مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية 

o  (.م 1111-1888)مدير المعسكر الكشفي 

  

 

 خميس سالم خميس ماجد النعيمي/ سعادة 

 اإلمـــــــــــــارات :الجنسية 

 م1891سنة ( جامعة حلوان، ةجمهورية مصر العربي)ارة األعمال بكالوريوس في إد :المؤهالت العلمية. 

 الخبرات الوظيفية 

o  م1811مدرس. 



o  م1811أمين سر. 

o (.م1891 -م 1891) منسقًا للتوجيه التربوي بمنطقة رأس الخيمة التعليمية 

o  (م1111-1891) التعليميةرئيسًا لقسم الشئون.  

 
 فـــــئــــة األسرة المتميزة

  علوان الشحي أحمديوسف محمد / أسرة 

 فـــــئــــة اإلداري الـمـتـمـيـــز

 حصة محمد البوت المري. أ .1

 فـــــئــــة الــمــعــــلــــم الـمـتـمـيـــز
 علياء محمد راشد الرفاعي. أ .1

 ميثاء جمعة الدهماني. أ .1

 عبيد علي امباسيعزة .أ .1

 فـــــئــــة االختصاصي االجتماعي الـمـتـمـيـــز
 يوسف الزعابي أحمدهــدى . أ

 فـئــــة الـطــالـــب الـمـبــــدع

 المدرسة اسم الطالب م

 طنب للتعليم الثانوي خالد جمال أحمد إبراهيم الزعابي 1

 األساسيبالط الشهداء للتعليم  علي عبداهلل غانم العلي ناصر 2

 مدرسة النجاح للتعليم الثانوي غاية عبداهلل محمد المزروعي 1

 مدرسة أذن للتعليم األساسي فاطمة إبراهيم علي سالم 1



 المدرسة اسم الطالب م

 مدرسة النجاح للتعليم الثانوي مهرة سيف حارب الشامسي 1

 مدرسة سمية بنت خباط موزة سعيد ناصر محمد ا لخاطري 6

 الهمهام للتعليم الثانويمدرسة  ريوف محمد علي محمد 1

 مدرسة الظيت للتعليم الثانوي حصة عبدالرحمن صقر االصم 8

 مدرسة الرياده للتعليم األساسي آمنة إسماعيل محمد العوضي 8

 مدرسة النجاح للتعليم الثانوي عذاري خميس علي سالم المزروعي 10

 األساسيمدرسة الرياده للتعليم  ناعمة علي محمد اسماعيل الكمالي 11

 قراءتي هوايتي

 المدرسة اسم الطالب م

 الرمس للتعليم الثانوي ناصر سعيد ناصر 1

 نورة بنت سلطان للتعليم األساسي فاطمة سعيد عبيد المهيري 2

 سمية بنت خباط للتعليم األساسي علي البناي أحمدشما ثاني يوسف  3

 ن على مستوى الوطن العربيوالطلبة الفائز 

 الجوائز الطالباسم  م

 1111الميدالية الذهبية في أولمبياد الكيمياء العربي السادس  عمر عبداهلل حميالت 1

الخامس في فن الخطابة والتحدث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي في جمهورية مصر  محمد سعيد الهنجري 2
 العربية

 


