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 فــئــة جيل الـرواد
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 طهراشد عبداهلل سعيد آل / سعادة 

 اإلمارات :الجنسية 

 المؤهالت العلمية:   

o  جامعة القاهرة –كلية الحقوق  –ليسانس في القانون. 

o  جامعة القاهرة –كلية الحقوق  –ماجستير في القانون. 

o  جامعة عين شمس –كلية الحقوق  –دكتوراة في القانون. 

 الخبرات الوظيفية: 

o  مستشارًا مساعدًا فمستشارًا فمديرًا لدائرة الفتوى والتشريعم 5797م إلى 5791العمل في السلك القضائي من سنة. 

o  وعضو في لجنة صياغة مشروع الدستور اإلماراتعضو لجنة إعداد مشروع الدستور الدائم لدولة. 

o  م5771م إلى ديسمبر 5791وكيل وزارة التربية والتعليم والشباب من فبراير. 

o  م0111م إلى 5771من ( كليات جامعية ومدارس ومعهد أبحاث ومركز طبي)م للتربية والتعلي اإلسالميةمدير عام المؤسسة. 

o  م5779م إلى 5771بنك دبي اإلسالمي من  –عضو هيئة الرقابة الشرعية.  

 فـــــئــــة األسرة المتميزة

  الكمالي إسماعيلعلى محمد / أسرة 

  راشد عبداهلل سالم الشحي أحمد/ أسرة  

 فـــــئــــة الموجه المتميز

 منه سعيد منصورآ. أ .5

  الحـــــــوله أحمدعلياء  .0

 فـــــئــــة الــمــعــــلــــم الـمـتـمـيـــز

 منه عبداهلل محمد الزعــابيآ .5



 أحمدهيفاء علي  .0

 هدى عبداهلل الشامسي .3

  

  



 فـــــئــــة االختصاصي االجتماعي الـمـتـمـيـــز
  صالح الطنيجي أحمدعائشه .أ

 الـمـبــــدع فـئــــة الـطــالـــب

 الترتيب المدرسة اسم الطالب م

 ولاأل شعم محمد علي السويدي أحمد 1

  الخامس عشر الجزيرة الحمراء حمد عبيد الوشاحي 2

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

 الثالث مدرسة الرياده للتعليم األساسي 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 يميرة محمد راشد الشامس 9

  الثامن  مدرسة رأس الخيمة لمتحدثي االنكليزيه  مريم وليد علي السلمان 9

  التاسع  مدرسة الرياده للتعليم األساسي  محمد عبداهلل نقي إيمان 10

  العاشر  مدرسة البيضاء للتعليم األساسي  أمل عبداهلل أحمد السكار 11

  الحادي عشر  األساسي مدرسة زينب للتعليم  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

  
  



 ن على مستوى الوطن العـربيوالفائز الطلبة 

 المدرسة اسم الطالب م

 مبياد الكمياء على مستوى الوطن العربيأولفضية في  نوال محمد الحمادي 1

 مبياد الكمياء على مستوى الوطن العربيأولفضية في  محمد راشد سعيد 2

 العربيمبياد الكمياء على مستوى الوطن أولبرونزيه في  شمه محمد التميمي 3

  

 فـــــــئــة المـتـفــــوقــــيــــن...الطالب المتميز 
 المدارس الحكومية: أوالا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 ولاأل الرابع 5بن ماجد للتعليم األساسي ح أحمد  حمد عبد اهلل محمد سعيد محمد العبد 1

 مكرر ولاأل الرابع 5بن ماجد للتعليم األساسي ح أحمد محمد علي محمد التيباتي أحمدمحمد  2

 مكرر ولاأل الرابع 5بن ماجد للتعليم األساسي ح أحمد علي حسن البحار أحمدمحمد علي  3

 ولاأل الخامس 5بن ماجد للتعليم األساسي ح أحمد  صالح الحصن أحمدعبد اهلل محمد عبد اهلل  4

 ولاأل السادس األساسيبالط الشهداء للتعليم   حمد محمد كندر 5

 ولاأل السابع عثمان بن أبي العاص للتعليم األساسي  راشد محمد راشد سعيد راشد الهف 6

 ولاأل الثامن بالط الشهداء للتعليم األساسي  علي عارف برحمه 7

 ولاأل التاسع شمل للتعليم األساسي  خلفان محمد علي الفراج أحمدمحمد  8

 ولاأل العاشر وادي اصفني للتعليم األساسي و الثانوي  راشد عبيدسعود محمد راشد علي  9

 ولاأل الحادي عشر العلمي شعم للتعليم األساسي والثانوي  محمد علي المهبوبي أحمدمحمد  10

 ولاأل دبيالحادي عشر األ الرمس للتعليم الثانوي  محمد عبيد محمد جابر إبراهيم 11

 الثاني الرابع كعب للتعليم األساسيأبي بن   لبصيلي أحمدسيف  12

 الثاني مكرر الرابع 5بن ماجد للتعليم األساسي ح أحمد  عبد اهلل محمد عبد اهلل علي عبد اهلل عالي 13

 الثاني الخامس 5بن ماجد للتعليم األساسي ح أحمد  طالل محمد عبد اهلل سعيد علي يماع 14



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

 الثاني مكرر الخامس للتعليم األساسيالمنصور   أحمدعلي محمد سعيد محمد  15

 الثاني مكرر الخامس 5بن ماجد للتعليم األساسي ح أحمد  محمد عبد اهلل سالم عبد اهلل سالم بله 16

 الثاني السادس موسى بن نصير للتعليم األساسي  عبد العزيز حسين الخياط أحمد 17

 الثاني السابع األساسيبالط الشهداء للتعليم   الهياس إبراهيم أحمد 18

 الثاني مكرر السابع غليلة للتعليم األساسي  حسون أحمدمحمد  أحمد 19

 الثاني الثامن عثمان بن أبي العاص للتعليم األساسي  عبد اهلل خليفة محمد خليفة راشد 20

 الثاني التاسع بالط الشهداء للتعليم األساسي  إبراهيم أحمدخالد جمال  21

 الثاني مكرر التاسع بالط الشهداء للتعليم األساسي  اهلل حسن هشام عبد 22

 الثاني العاشر وادي اصفني للتعليم األساسي و الثانوي  محمد سعيد محمد سعيد الهنجري 23

 الثاني الحادي عشر العلمي خت للتعليم األساسي والثانوي  محمد راشد سعيد سالم ربيع 24

 الثاني دبيالحادي عشر األ للتعليم األساسي والثانويالغيل   مصبح علي محمد سعيد 25

 الثالت الرابع ابن ظاهر للتعليم األساسي  عبد اهلل سلطان عبيد سالم عبد اهلل بن حضيبه 26

 الثالت مكرر الرابع 5بن ماجد للتعليم األساسي ح أحمد  محمد هالل صالح سيف صالح 27

 الثالت الخامس للتعليم األساسيالقاسمية   عبد اهلل علي الجسمي 28

 الثالت السادس بالط الشهداء للتعليم األساسي عبد اهلل أحمد المنصوري 07

 الثالت السابع مسافي للتعليم األساسي والثانوي  سهيل سالم محمد عبيد راشد المنصوري 30

 الثالت مكرر السابع غليلة للتعليم األساسي  محمد عبد اهلل محمد درويش 31

 الثالت الثامن عثمان بن أبي العاص للتعليم األساسي  حمدان محمد سعيد راشد سليمان 32

 الثالت مكرر الثامن غليلة للتعليم األساسي سعيد محمد سعيد التوم 33

 الثالت التاسع ابن القيم للتعليم األساسي  سعود محمد حسن محمد الحسن المنصوري 34

 الثالت العاشر الخيمة للتعليم الثانويرأس   برحمه أحمدمحمد عارف  35

 الثالت الحادي عشر العلمي  خت للتعليم األساسي والثانوي  محمد سعيد راشد محمد بن رشود 36

 الثالت دبيالحادي عشر األ الغيل للتعليم األساسي والثانوي  حمد عبد اهلل محمد راشد سيف 37



  

 التعليم الخاص: ثانياا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالب م

  ولاأل  الخامس الرشاد الخاصة محمد عبداهلل خميس خاطر النعيمي 1

 ولاأل  السابع  رأس الخيمة الحديثة  المناعي أحمدمانع  2

 ولاأل الثامن رأس الخيمة الحديثة ودس أحمدمحمد حسن سعيد  3

  الثاني  السابع  رأس الخيمة الحديثة حمد سيف غريب محمود المحمود 4

  

 مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين: ثالثاا 

 المدرسة اسم الطالب م

 مركز رأس الخيمة لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة خالد علي زيد القيشي 1

 

  فـــــــئــة المـتـفــــوقــــات...الطالب المتميز 
 المدارس الحكومية: أوالا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 ىولاأل الرابع نسيبة بنت كعب للتعليم األساسي  ريم راشد عبد الرحمن الشرهان 1

 ى مكررولاأل الرابع حراء للتعليم األساسي  شما حمد محمد عبد اهلل عبد الكريم 2

 ى مكررولاأل الرابع حراء للتعليم األساسي  شهد محمد عبيد محمد مطر كنفش 3

 ى مكررولاأل الرابع حراء للتعليم األساسي جاسم عبد اهلل الجالف أحمدميسون جاسم  4

 ىولاأل الخامس زمزم للتعليم األساسي  شمه محمد راشد سعيد راشد الهف 5

 ى مكررولاأل الخامس نسيبة بنت كعب للتعليم األساسي  نورة حبيب غلوم حسن محمد العطار 6

 ىولاأل السادس البيضاء للتعليم األساسي  محمد صالح عبد اهلل الشحي أحمدميره  7

 ىولاأل السابع البيضاء للتعليم األساسي  علي حسن عبيد مجالد إبراهيمحصه  8



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 ى مكررولاأل السابع الرؤية للتعليم الثانوي ضحى راشد سعيد علي سعيد البخيتي 9

 ىولاأل الثامن المطاف للتعليم األساسي  نورة خالد صالح علي صالح دربوحي 10

بن فيصل  أحمدحمده فيصل محمد عبد اهلل  11
 ىولاأل التاسع المطاف للتعليم األساسي  الشحي

 ى مكررولاأل التاسع الرؤية للتعليم الثانوي  عائشة سالم علي عبيد الكندي 12

 ىولاأل العاشر الظيت للتعليم الثانوي  ريما سالم علي سالم عبد اهلل سعيد النعيمي 13

 ى مكررولاأل العاشر الصباحية للتعليم الثانوي الموسى إبراهيمفاطمة عبد الرحمن محمد  14

الحادي عشر  كدرة للتعليم األساسي و الثانوي  علياء راشد سالم محمد سيف بن ثابت 15
 ىولاأل العلمي

العصماء بنت الحارث للتعليم األساسي   عويشة خميس عبد اهلل سالم الكعبي 16
 والثانوي

الحادي عشر 
 ىولاأل دبياأل

 الثانية الرابع نسيبة بنت كعب للتعليم األساسي  القيواني أحمد إبراهيممريم  17

 الثانية مكرر الرابع نسيبة بنت كعب للتعليم األساسي  يوسف درويش أحمدميره  18

 الثانية الخامس األفق للتعليم األساسي  آمنه عبد اهلل السويدي 19

 الثانية مكرر الخامس زمزم للتعليم األساسي  حسن محمد الخاطري لطيفة محمد 20

 الثانية السادس أم الدرداء للتعليم األساسي راشد حسن الحيمر أحمدشما سعيد  21

 الثانية السابع الريادة للتعليم األساسي  حسن الميل أحمدمريم علي حسن  22

 الثانية الثامن للتعليم األساسي البيضاء  الموسى إبراهيمغايه عبد الرحمن محمد  23

 الثانية التاسع الرؤية للتعليم الثانوي  منصور سعيد المنصوري إبراهيمسميه جاسم  24

 الثانية العاشر الظيت للتعليم الثانوي  موزة جمعه سعيد جمعه سعيد الرمسي 25

عشر الحادي  نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي  بو الريش أحمدسارة سعيد  26
 الثانية العلمي

الحادي عشر  النجاح للتعليم األساسي والثانوي  فاطمة سعيد سالم جميع سالم الشاعر 27
 الثانية دبياأل

 الثالثة الرابع حراء للتعليم األساسي  القرصي إبراهيمميثاء  28



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 الثالثة مكرر الخامس حراء للتعليم األساسي  جاسم الحمادي أحمدمحمد  أحمد أمل 29

 الثالثة مكرر الخامس النخيل للتعليم األساسي علي حشر أحمدشما محمد علي  30

 الثالثة مكرر الخامس حراء للتعليم األساسي  علي القرصي إبراهيمفاطمه يوسف محمد  31

 الثالثة مكرر الخامس نسيبة بنت كعب للتعليم األساسي  مزون سالم علي مسعد العودي 32

 الثالثة مكرر السادس المطاف للتعليم األساسي  حمدالكريم عبد اهلل األمريم عيسى عبد  33

 الثالثة مكرر السادس المطاف للتعليم األساسي  منال محمد عبد الحميد علي عبد اهلل الهاجري 34

 الثالثة السابع الغب للتعليم األساسي  علياء طارق محفوظ االنصاري 35

 الثالثة مكرر السابع الوادي للتعليم األساسي  نورة سعيد سليمان عالوي 36

 الثالثة مكرر السابع الرؤية للتعليم الثانوي نوف عبد اهلل عبد اهلل عبد الرحمن السويدي 37

 الثالثة الثامن المطاف للتعليم األساسي  شيماء عيسى عبد الكريم عبد اهلل عبد الكيم 38

 الثالثة مكرر الثامن األساسيالغب للتعليم   عائشة عادل يوسف السعدي 39

 الثالثة مكرر الثامن الرؤية للتعليم الثانوي  حميد أحمدعلي  أحمدعائشة محمد  40

 الثالثة مكرر الثامن الرؤية للتعليم الثانوي  موزه عبد اهلل محمد حسن محمد السبب 41

 الثالثة التاسع والثانويالنجاح للتعليم األساسي   بسمه عبد الرحمن حارب محمد الشامسي 42

 الثالثة العاشر الجير للتعليم الثانوي  مريم محمد سعيد حسن سعيد التوم 43

الحادي عشر  الظيت للتعليم الثانوي  أحمدراشد  أحمدمريم سالم  44
 الثالثة العلمي

الحادي عشر  جلفار للتعليم الثانوي  حالم حسن خميس محمد الحيليأ 45
 الثالثة دبياأل

   

 التعليم الخاص: ثانياا 

 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 ولاأل الرابع الرشاد  راشد يوسف على صوفه أحمدآمنه  1



 الترتيب الصف المدرسة اسم الطالبة م

 ولاأل الخامس الرشاد  روضه عيسى علي سالم القطام 2

 ولاأل الخامس الرشاد  حصة الشيخ سعيد عبداهلل مبارك 3

 ولاأل السادس  الحديثةرأس الخيمة   سلطان بن كايد القاسمي أسماء/  ةالشيخ 4

 ولاأل التاسع  الحديثةرأس الخيمة   عبداهلل الشريف أحمدعبداهلل يوسف  مريم 5

 الثاني الرابع الرشاد مروة زايد فيصل عبد المولى قايد 1

 الثاني السادس  الحديثةرأس الخيمة   عبداهلل كليب أحمدجاسم محمد  إيمان 7

 الثاني التاسع  الحديثةرأس الخيمة   عبداهلل علحمده محمد غلوم  8

  

 مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين: ثالثاا 

 المدرسة ةاسم الطالب م

 مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين أماني سلطان بسيس 1
 


