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وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال اإلشرافي
خ�س�ست هذه �لفئة جلميع موظفي �جلهات �لإحتادية �لعاملني يف وظائف �إ�سر�فية على �إختالف م�ستوياتهم 

�لإد�رية، ومن �لأمثله على �لوظائف/�مل�سميات �لوظيفية �لتي تندرج �سمن هذه �لفئة )مدر�ء �لإد�ر�ت ونو�بهم 
وم�ساعديهم وروؤ�ساء وم�سوؤويل �لأق�سام و�ملكاتب و�ملر�كز و�لقطاعات ونو�بهم وم�ساعديهم وروؤ�ساء وم�سوؤويل 

�لوحد�ت �لفرعية و�مل�سرفون وروؤ�ساء �ملجموعات وروؤ�ساء فرق �لعمل( وما �سابه.

وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الفني / التقني / الهندسي
خ�س�ست هذه �لفئة جلميع موظفي �جلهات �لإحتادية �لعاملني يف جمال تقنية �ملعلومات �أو م�ستخدمي �لأجهزة 

و�ملعد�ت �لتقنية و�لهند�سية على �إختالفها وتنوع م�سمياتها ودرجة تعقيدها ومن �لأمثلة على �لوظائف/�مل�سميات 
�لوظيفية �لتي تندرج �سمن هذه �لفئة )حمللو وم�سممو بر�مج �حلا�سب �لآيل و�ملربجمون ومهند�سو �حلا�سب 

�لآيل وم�سغلو �لأنظمة و�إد�ريو قو�عد �لبيانات وفنيو �لأجهزة �لطبية وفنيو حمطات �لتحكم و�ل�سيطرة �لآلية 
و�ملخترب�ت و�ملهند�سون على �إختالف تخ�س�ساتهم وفنيو �لهند�سة و�لو�سائل �ل�سمعية و�لب�سرية و�لعاملون يف 

حمطات �ملاء و�لكهرباء و�لبث �لإعالمي( وما �سابه.

وسام رئيس مجلس الوزراء في الوظائف المتخصصة
خ�س�ست هذه �لفئة جلميع موظفي �جلهات �لإحتادية �لعاملني بالوظائف �ملهنية و�ل�ست�سارية على �إختالفها 

وتنوع م�سمياتها و�لعاملون يف مر�كز �لبحث �لعلمي و�لدر��سات ومن �لأمثلة على �لوظائف/�مل�سميات �لوظيفية �لتي 
تندرج �سمن هذه �لفئة )�خلرب�ء و�مل�ست�سارون و�لأخ�سائيون و�لباحثون و�ملخططون و�ملرتجمون ورجال �لوعظ 

فئات أوسمة رئيس مجلس الوزراء
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و�لإر�ساد و�أ�ساتذة �ملعاهد و�لكليات و�جلامعات و�ملدر�سون و�ملحللون و�لأطباء و�ل�سيادلة و�ملمر�سون و�لق�ساة 
ووكالء �لنيابة و�ملخرجون و�لإعالميون و�ملحررون و�لإح�سائيون و�ملحا�سبون ومدققو �حل�سابات( وما �سابه.

وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال اإلداري
خ�س�ست هذه �لفئة جلميع موظفي �جلهات �لإحتادية �لعاملني بوظائف �إد�رية �أو كتابية �أو مالية على �إختالفها 
وتنوع م�سمياتها ومن �لأمثلة على �لوظائف/�مل�سميات �لوظيفية �لتي تندرج �سمن هذه �لفئة )�لإد�ريون و�سباط 

�سوؤون �ملوظفني و�مل�ساعدون �لإد�ريون و�سباط �مل�سرتيات و�أمناء �ملخازن وموظفو �ل�سكرتارية و�لطباعة و�لأر�سيف 
وموظفو �لإ�ستقبال و�ملعلومات وخدمة �ملتعاملني و�إد�ريو �ملو�زنة و�مل�ساعدون �ملاليون و�أمناء �ل�سناديق وكتبة 

�حل�سابات وحم�سلو �لإير�د�ت و�جلباة( وما �سابه.

وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الميداني
خ�س�ست هذه �لفئة جلميع موظفي �جلهات �لإحتادية �لذين تتطلب طبيعة وظائفهم �لعمل �مليد�ين غري �ملكتبي خارج 
موقع جهة عملهم على �ختالفها وتنوع م�سمياتها ومن �لأمثلة على �لوظائف/�مل�سميات �لوظيفية �لتي تندرج �سمن هذه 
�لفئة )�ملر�قبون و�ملفت�سون ورجال �ل�سرطة و�لأمن و�ملرور و�ل�سالمة و�لدفاع �ملدين و�لإنقاذ و�لإ�سعاف و�أدلء �ل�سياحة 

و�مل�ساحون وفنيو �لزر�عة و�ملر�سدون �لزر�عيون وفنيو �لهند�سة و�لإعمار و�ل�سائقون وم�سغلو �ملعد�ت( وما �سابه.

وسام رئيس مجلس الوزراء للموظفين المتميزين الجدد
خ�س�ست هذه �لفئة جلميع �ملوظفني �ملعينني حديثا )من حديثي �لتخرج( لدى �جلهات �لإحتادية، �سريطة �إكمالهم 

مدة ل تقل عن �ستة �أ�سهر ولتزيد عن �أربعة وع�سرين �سهرً� يف �لعمل لدى �جلهة �ملعنية يف تاريخ تقدمي طلب �مل�ساركة.
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�مل�ساركة يف فئات �أو�سمة رئي�س جمل�س �لوزر�ء تكون من خالل �جلهة �لتي يعمل بها �ملوظف و يحق لكل جهة �لتقدم   
برت�سيح و�حد فقط يف كل من فئات �أو�سمة رئي�س جمل�س �لوزر�ء.

للم�ساركة يف فئات �أو�سمة رئي�س جمل�س �لوزر�ء يجب �أن يكون قد م�سى على �ن�سمام �ملوظف للجهة �لتي يتقدم من   
خاللها �سنتان على �لأقل، با�ستثناء فئة �ملوظفني �جلدد حيث يجب �أن يكون قد م�سى على �ن�سمام �ملوظف للجهة �ستة 

�أ�سهر على �لأقل وبحد �أق�سى �سنتان. 
�ملوظفون �جلدد هم �لذين يلتحقون بالعمل لأول مرة بعد ح�سولهم على موؤهل علمي )بغ�ض النظر عن   

الفرتة الزمنية بني ح�ص�ل امل�ظف على امل�ؤهل العلمي والتحاقه بالعمل لأول مرة( 
يف حال كان �ملوظف �جلديد يعمل م�سبقًا يف �أحد �جلهات )احلك�مية اأو اخلا�صة( فيمكن   

�عتباره من �سمن فئة �ملوظفني �جلدد يف حال مل يزيد جمموع �سنو�ت عمله د�خل �جلهة �لتي 
يتقدم من خاللها و�جلهات �لتي كان يعمل بها م�سبقًا عن �سنتني.

يتم �حت�ساب مدة عمل �ملوظف يف �جلهة من تاريخ �لتحاقه �لفعلي بالعمل )ويت�صمن ذلك فرتة التجربة(.  
ميكن �لتقدم بطلب خا�س �إىل �إد�رة �لربنامج لدر��سة �حلالت �لتي ل حتقق �سرط �ملدة   

�لزمنية )من �صتة اأ�صهر اإىل �صنتني للم�ظفني اجلدد واأكرث من �صنتني لباقي الفئات( على 
�أن ل تزيد �ملدة عن ثالثة �أ�سهر)زيادة اأو نق�صاً( وعلى �أن ل يكون لدى �جلهة مر�سحني �أخرين 

تنطبق عليهم �ل�سروط كاملة.
يجوز تر�سيح �ملوظفني �ملنتدبني للعمل يف �أحد �جلهات �حلكومية �لحتادية من قبل جهات حكومية حملية بعد   

مرور �سنتني على �لأقل من تاريخ �لنتد�ب.
ل يجوز تر�سيح �أي موظف �سارك يف �أي جو�ئز متيز حملية م�سبقًا، كما ل يجوز تر�سيح نف�س �ملوظف لدورتني متتاليتني.  

شروط المشاركة:
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أسماء الموظفين المشاركين في

أوسمة رئيس مجلس الوزراء
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فئة الوسام إسم الموظف #

1

 2

 3

 4

 5

6

علي حمدان اأحمد

ح�صني عي�صى �صمي�ض

عماد اأحمد عبدال�هاب

فاطمة �صيف ال�ص�اية

ثاين عبداهلل الدرمكي

�صلمان ن�ر افالط�ن

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 
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فئة الوسام إسم الموظف #

1

 2

 3

 4

 5

6

العقيد/ �صلطان ي��صف النعيمي

الرائد / خالد ن�صر الطائي

املقدم الدكت�ر/ جا�صم حممد العنتلي

املالزم اأول/ �صرور حم�صن  اأحمد

املقدم الدكت�ر/ خليفة كلندر عبداهلل

ح�رية حممد الزرع�ين

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 
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إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

حنان را�صد  العامري

�صامبا �صيفا راو

بدرية �صالح  الن�فلي

رينا راجيف

حنان عبداهلل �صعيد 

املجال الإ�صرايف

املجال التقني 

املجال الإداري 

 املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 
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إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

نادية �صامل النقبي 

�صناء حممد حمرو�ض 

خالد عبداهلل �صهيل 

فائقة هالل ب�هزاع 

عي�صى �صامل املعلم 

عائ�صة ح�صن ال�صحي 

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 
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إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

هناء عبدالعزيز املرزوقي

هالة ع�ف  ل�تاه

املجال التخ�ص�صي 

املجال امليداين 
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إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

فاطمة مبارك املخيني

دحــام عب�د الكنـدح 

فاطمة ح�صن الفردان

عفراء اإبراهيم الزعابي 

�صعاد مبارك املخيني

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

امل�ظف اجلديد 
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إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

انت�صار عي�صى الفال�صي

جنالء اأحمد  اأب� القا�صم

عائ�صة عبداهلل ال�ص�يدي

الدكت�ر ها�صم �صعيد  النعيمي

ن�ره �صيف املقبايل

املجال الإ�صرايف 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 
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إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

وفاء حمد بن �صليمان

اآمنة اإبراهيم اجل�صمي

ناظم ف�زي املن�ص�ر

مرمي را�صد  الغفلي

ر�صا عبد الفتاح اأب�حجازي

مرمي حممد ال�ص�يدي

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 
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إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

عائ�صة ر�صا  البريق

فاطمة علي  اخلاجة

منى ج�اد �صلمان

هدى �صيف املطرو�صي

عائ�صة جا�صم ال�صام�صي

ف�زية ي��صف  النقبي

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 
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إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

ي��صف حممد  ال�صركال

�صناء حممد كايد ال�صريف

الدكت�ر/ �صقر عبداهلل املعال

خل�د راوح  حممد

حممد �صامل �صامل

حنان �صعيد ال�صعدي

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 
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إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

اأمينة خليل اإبراهيم

جا�صم حممد على الفقاعي

د. حبيب غل�م العطار

فاطمة علي  املعمري

حكم ها�صم الها�صمي

زهراء حمم�د املال

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 



17

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

قا�صم جميل احل�صرمي 

�صعد بالل امل�صرخ

اإميان عبداهلل النجمي

اأحمد حممد اآل ب�صر 

ح�صن علي ال�صرقي

مرمي حممد زريف

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 



18

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

جميلة علي النيادي

اإدري�ض بن طيب القري�صي

حممد اأحمد احلمــادي

ب اإميان اأحمد اأب� الرُّ

حممد ن�ري حمم�د

ح�صة عبد الر�ص�ل ال�ص�اب

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 



19

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

عبد اهلل �صامل  جنعان

خ�صر �صبحي اب� ف�ل

اأحمد �صيف  املطري 

عمران حممد ال�صحي

�صع�د عبداهلل العلي

هدى اأحمد  الكعبي 

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 



20

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

حممد اإبراهيم ال�صيقل

فرا�ض حممد ال�صمكري

اأمين عبد ال�دود ت�كل

عائ�صة زايد الزعابي

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 



21

إسم الموظف فئة الوسام#




1

 2

 3

 4

 5

6

جمال نا�صر �ص�يدر

نادية عبد الرحيم اخل�رى 

مرمي �صالح ال�ص�يدي

مرمي �صامل ال�صام�صي

عارف اإ�صماعيل �صالح

�صارة  �صامل احلنكي

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 



22

إسم الموظف فئة الوسام#



1

 2

 3

 4

 5

6

د. عمر حممد القيزي

مالك اأر�صد حمم�د

ها�صم حبيب اهلل حممد

�صلطان �صالح ال�صحي

خالد عمر اخلرجي

�صيماء حممد ال�صرياوي 

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 



23

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

حليمة عبداهلل البل��صي 

اأمين با�صم ال�صروجي

اأحمد حممد البكر 

طارق عبداحلميد الطيار 

رانيا ديب ميط

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

امل�ظف اجلديد



24

دولة اإلمارات العربية الـمتحدة
الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء
Federal Electricity & Water Authority

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

اأمل اإبراهيم فار�صي 

عي�صى حميد الزري 

مكية عبداهلل احلمادي

�صـم�صـة �صـامل ال�صـام�صـي

عبدامللك مروان املطرو�صي

هدى علي احلمــــادي

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد



25

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

عبيد حمد الزعابي

مرمي را�صد الربيكي

طالب حممد ال�صحي 

حممد اإبراهيم حميد

عبدالعزيز عبداهلل الغيثي

حمدة خادم املن�ص�ري

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 



26

إسم الموظف فئة الوسام#




1

 2

 3

 4

 5

6

را�صد اإبراهيم املط�ع 

لينا حممد طيف�ر 

د. فرحات بن حممد ف�صل�ن 

عي�صى اأحمد العلي 

جمال حممد احلمادي 

عائ�صة اأحمد ي��صف 

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد 



27

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

ح�صن حممد كرم

اإ�صماعيل حممد البل��صي 

الدكت�رة/ نبيلة حممد الع��صي 

جمانة نزيه اأب� �صعيد 

اأحمد وجيه

خالد علي املري

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد



28

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

جيهان حممد حافظ

حممد بكري البكري

ملياء عبد احل�صني اخلياط

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي



29

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

عبد اهلل عي�صـــى مـ�صـــّلم

حممد �صياح املن�ص�ري

اأ�صامة عبدالرزاق �صلطان

وجيه عبد الرحيم منر

�صمري بي�مي حممد 

فاطمة خمي�ض املزروعي

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد



30

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

طارق عبدالكرمي الع��صي

�صيف جمعه بن غليطه

حممد ابراهيم الزرع�ين

ن�صرين ابراهيم ع�ي�صة

�صالح اأحمد امل�صعبي

اإيـمان عبدالغني العـ��صـي

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد



31

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

با�صم حممد النمر

هيفاء عبد الرزاق بن ر�صيد

فاطمة اأحمد املندو�ض

عبداهلل حممد ال�صحي

عي�صى احمد احل��صني

اأمل حممد ال�صام�صي

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد



32

لفريضة شرعيـةرؤيــة عصــرية..

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

حممد �صليمان البل��صي

اأحمد �صعد البدوي 

عبد الرحمن �صلمان احلمادي

حممد را�صد �صحم

وفـاء م�صبح العزيزي

حممد اأحمد امل��صى

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد



33

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

منى اأحمد ال�ص�يدي

عائ�صة حممد العلي

اأ�صامة حمج�ب عبد القادر

اأمينة اأحمد اآل علي

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد



34

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

الهام عبد الرحمن فكري

وم�صه ريحاوي

�صعاد خلف احل��صني

حممد علي م��صى

خ�لة نا�صر ال�صاعدي

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد



35

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

ماهر م��صى عريقات

�صلطان عبداهلل حجي

�صل�ى حاجي ح�ير

مرمي مبارك الرفي�صة 

م�صرق الطاهر الزواوي

منى را�صد عبيد

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد



36

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

�صيخه اأحمد  اجلرمن

فا�صل علمي عطا اهلل

فدوى بهجت ال�ص�ربجي

حمم�د �صعبان بي�مي

اأمينه عبد اهلل ال�صحي

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد



37

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

مرمي �صليمان الدرمكي

كمران بنات�ال

حمده زايد املن�ص�ري

مديحة عبدالرحمن امل�صم�م

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري



38

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

�صم�صة حممد الزعابي 

�صامية حممد ال�صيخ

عبداهلل حممد ع�صكر 

جا�صم حممد الرئي�صي

ي��صف الذيب الكتبي

حممد عبده الرديني

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد



39

إسم الموظف فئة الوسام#




1

 2

 3

 4

حممد قمرب عبداهلل 

جهاد حممد علي 

حممد حممد اأحمد 

اأ�صماء احمد الزعابي

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري



40

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

6

خالد غيث الزعابي

�صيماء م�صدق اأحمد

حممد رجائي ر�صتم

اأماين عبداهلل املرزوقي

حممد ج�اد �صال�ه

عبد احلميد اأحمد ال�احدي

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين 

امل�ظف اجلديد



41

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

عبدالرحيم �صلطان عبدالرحيم

جناة عبا�ض الت�بجي

عمران طهب�ب

مرمي حممد بني يا�ض

دلل عيد احلاي

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

امل�ظف اجلديد



42

إسم الموظف فئة الوسام#

1

 2

 3

 4

 5

خديجة نا�صر احل�اي

�صامي �صليمان الإمام 

 �صع�د �صلطان الكعبي

مرمي حامت املازمي

اإيا�ض حممد خليف

املجال الإ�صرايف 

املجال التقني 

املجال التخ�ص�صي 

املجال الإداري 

املجال امليداين

إسم الموظف #
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