


التعليم العام

أصحاب الهمم

التعليم العالي

اإلبداع في تدريس اللغة العربية 

التعليم وخدمة املجتمع 

املشاريع والبرامج التعليمية 

البحوث التربوية

التأليف التربوي للطفل 

املجموع

33

15

2
4

14
223

2020الدورة الثالثة عشرة -إحصائية بأعداد الفائزين بمجاالت الجائزة
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2020الثالثة عشرةنتائج الفائزين بالدورة 



فئة األسرة اإلماراتية املتميزة/ مجال التعليم وخدمة املجتمع 

اإلمارةاألسرة الفائزةم

رأس الخيمةمحمد سعيد حسن الخاطري / أسرة الشهيد1

الفجيرةفهد خلفان ناصر الحساني2

أبوظبيمريم محمد عبيد الزعابي3

فئة املؤسسات/ وخدمة املجتمع مجال التعليم 

اإلمارةعنوان املشروعالجهةم

أبوظبيلجيل واعداألرشيف الوطني1



فئة املؤسسات / مجال املشاريع والبرامج التعليمية على الدولة والوطن العربي 

الدولةعنوان املشروعالجهةم

دولة اإلمارات العربية املتحدة مشروع اإلستكشافمركز الشارقة لصعوبات التعلم1

دولة فلسطينالتعلم لتنمية املجتمعاملعهد الوطني للتدريب التربوي 2



إبداعات تربوية/ مجال التأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة والوطن العربي 

الدولةالجهةالتأليف الفائزاالسمم

محمود جمال محمدهدى / الدكتورة 1
 
َ
اُل وأ

َ
ف
ْ
اُل املجموعة القصصية  أط

َ
ْبط

 ُمْرَجاٌن وِقصَ "  
ُ
ة
َ
َمك َرى السَّ

ْ
خ
ُ
"ٌص أ

دولة اإلمارات العربية املتحدةاالعليالتقنية كليات 

الكتابنقابة اتحاد رواية رسائل جديقرني شحاتهحمد / الكاتب2
جمهورية مصر العربية

 محمد دعدوشماريا / الكتابة3
 
رومانهدار نشر القلب خلف الضلع تماما

الجمهورية العربية السورية



"محلي"املبدعفئة املعلم / مجال التعليم العام 

الجهةاملدرسةالتخصصاالسمم

وزارة التربية والتعليم1اإلبداع للتعليم األساس ي حمجال أول مإيمان مصطفى محمد إبراهي1

وزارة التربية والتعليم2سالمة بنت بطي للتعليم األساس ي حعلوم الكمبيوترقيأروى ساملين عبدهللا الحي2

وزارة التربية والتعليمروضة املشرفرياض أطفاليدجيهان حسني عبدالغفار س3

وزاره التربية والتعليمالخليل بن أحمد للتعليم الثانوي دراسات اجتماعيةخالد خليل الحوسني4

وزاره التربية والتعليمروضة النرجسرياض أطفالعدوية عبدهللا الشحي5

وزارة التربية والتعليمناتمليحة للتعليم االساس ي والثانوي للبجيولوجياعلياء مصبح علي القايدي6

وزاره التربية والتعليمروضة أطفال الهاللرياض أطفالنجالء محمد محمد الفار7

وزارة التربية والتعليمأم كلثوم للتعليم الثانوي اللغة العربيةإيمان أحمد مصطفى الجندي8

وزاره التربية والتعليم1أذن للتعليم االساس ي حفنون بصريةسماح رويفة هارون زعلوك9

وزاره التربية والتعليم1النهروان للتعليم االساس ي حمعلم صفعبدهللا محمد بدارنه10

وزاره التربية والتعليميأم الفضل بنت الحارث للتعليم األساس اللغة العربيةفوزية زين محمد أبوبكر11



"على مستوى الوطن العربي "فئة املعلم املبدع / مجال التعليم العام 

الدولةاملدرسةالتخصصاالسمم

اململكة العربية السعوديةالثالثة االبتدائية الرائدةدراسات قرآنيةأحمد خضران غرسان الزهراني1

اململكة العربية السعوديةالثانوية العاشرة كيمياءجوهرة بجاد عطية الغامدي2

اململكة األردنية الهاشميةاناث اربد االعدادية الثالثةالفيزياءسمر حسن مرشد محمد3

اململكة العربية السعودية120الثانوية تربية مهنيةعائده أحمد العتيبي4



فئة  األفراد/ مجال أصحاب الهمم 

الجهةمسمى الوظيفةالتخصصاالسمم

مركز الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهممتربية خاضةمعلم علم إجتماعفاطمة سعيد راشد الصريدي1

فئة املعاهد واملراكز/ مجال أصحاب الهمم 

الجهةاملركزم

مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمممركز العين للرعاية والتأهيل1



األستاذ الجامعي املتميز / مجال التعليم العالي على مستوى الدولة والوطن العربي 

الدولة/ الجهة التخصصاالسمم

هندسة كهربائيةالسيد عبدالعاطي الوكيلأحمد . د.أ1
جامعة الشارقة

العربية املتحدةاإلمارات 

فهد أحمد أبو قمرسنان . د.أ2
النباتاتعلم الوراثة الجزيئي 

(التكنولوجيا الحيوية النباتية)

جامعة االمارات

العربية املتحدةاإلمارات 

هندسه ميكانيكيهعبد العزيز مصطفى حبيبمحمد . د.أ3
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

اململكة العربية السعودية

الرياضياتحمودة عطوة صقرسمير . د.أ4
جامعة املنصورة

جمهورية مصر العربية



فئة املعلم/ مجال اإلبداع في تدريس اللغة العربية 

الجهةاملدرسةالتخصصاالسمم

وزارة التربية والتعليم2مدرسة القرية للتعليم األساس ي حاللغة العربيةمريم حارب سالم اليماحي1



فئة البحوث التربوية/ مجال البحوث التربوية على مستوى الدولة والوطن العربي 

الدولة/ الجهة عنوان البحثاالسمم

أكرم فتحي مصطفى علي. د.أ1

أثر التدريب املنتشر على تنمية املهام الرقمية 

خفض االستكشافية والتشارك املعرفي لدى املعلمين و 

اإلخفاق املعرفي لدى تالميذهم 

جامعة امللك عبدالعزيز

اململكة العربية السعودية

صالح علي يعن هللا القرني.د2

ة بين الدعم التنظيمي املدرك كمتغير وسيط في العالق

دراسة: القيادة الخادمة وسلوك االستغراق الوظيفي

دةتطبيقية على معلمي املدارس االهلية بمحافظة ج

جامعة امللك عبدالعزيز

اململكة العربية السعودية



مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والتميز ،،،




