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العديد من  في  ال مكتوم، وأكد  بن راشد  محمد  الشيخ  السمو  نهج حياة صاحب  التميز  لقد اضحى 

الميادين على الإنجاز والعزيمة والتفاؤل والعطاء، وان يقدم الموظف روحاً إيجابية مليئة بالسعادة، فهناك 

ية. تكامل دائم بين العطاء والحياة والأمل والحياة، وعلى أن ننظر إلى إسهاماتنا ووظائفنا من هذه الزاو

بل كقائد يحب  ليس �م�ظف،  العمل  وممارسة  والعزيمة،  الدائم  الشغف  يحركه  الجيد  والقائد 

وطنه، وكصانع يعشق صنعته، وكفنان يبدع فنه.

وفي هذا اللكتيب نسطر وبكل فخر أسماء موظفي الحكومة الاتحادية ممن شاركوا في المنافسة في الدورة 

الرابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على شرف الحصول على وسام رئيس مجلس الوزراء 

وممن يرى فيهم الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم دورا فاعلا في هذه المرحلة الجديدة من أسلوب الإدارة 

الحكومي للانطلاق نحو العالمية.

شكراً لمساهمتكم ومشاركتكم المتميزة، فاختياركم من قبل جهاتكم للمشاركة في هذه الفئة يعتبر بحد ذاته 

فوز وفخر للكم، ومن هذا المنطلق نود تهنئتكم جميعاً متمنين للكم دوام التوفيق والنجاح. 

وكما تعودنا دائماً فان البحث مستمر عن المتميزين ممن لديهم الشغف والابتكار والإبداع وغايته القصوى 

يقودون حكومتهم نحو حكومة المستقبل. رفعة الوطن وممن يلهمون العطاء والإبداع في التميز الإداري، و
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فئة وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل وكيل وزارة/مدير عام
خ�ص�صت هذه الفئة جلميع املوظفني يف درجة وكيل وزارة اأو مدير عام اأو القائمني باأعمالهم يف 

اجلهات االحتادية.

فئة وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال اإلشرافي
خ�ص�صت هذه الفئة جلميع موظفي اجلهات االحتادية العاملني يف وظائف اإ�صرافيه على 

اختالف م�صتوياتهم االإدارية )با�صتثناء مدراء مراكز خدمة املتعاملني(، ومن االأمثلة على 
الوظائف/امل�صميات الوظيفية التي تندرج �صمن هذه الفئة: )مدير اإدارة، نائب مدير ادارة، 

رئي�س ق�صم/مكتب/ مركز/ قطاع/، نائب رئي�س ق�صم/مكتب/قطاع/، رئي�س/ م�صوؤول وحدة 
فرعية، م�صرف، رئي�س جمموعة اأو رئي�س فريق عمل( وما �صابه.

فئة وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل مدير مركز خدمة
خ�ص�صت هذه الفئة جلميع مدراء مراكز خدمة املتعاملني يف احلكومة االحتادية والذين تخ�صع 

مراكزهم ملعايري ت�صنيف مراكز تقدمي اخلدمة ح�صب برنامج االإمارات للخدمة احلكومية 
املتميزة.
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فئة وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل معلم
خ�ص�صت هذه الفئة جلميع املعلمني يف جميع مراحل التعليم املدر�صي من مواطني دولة 

االإمارات والعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم على م�صتوى الدولة.

فئة وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل طبيب
خ�ص�صت هذه الفئة جلميع االأطباء من مواطني دولة االإمارات من جميع االخت�صا�صات 

والعاملني يف وزارة ال�صحة على م�صتوى الدولة.

فئة وسام رئيس مجلس الوزراء للموظفين المبتكرين
خ�ص�صت هذه الفئة جلميع موظفي اجلهات االحتادية بغ�س النظر عن امل�صمى الوظيفي اأو 

الدرجة ممن قاموا بتقدمي ابتكارات اأو اخرتاعات م�صجلة با�صمهم مرتبطة مبجال عملهم اأو 
خارج اإطار العمل.

فئة وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الفني/التقني
خ�ص�صت هذه الفئة جلميع موظفي اجلهات االحتادية العاملني يف جمال تقنية املعلومات اأو 

م�صتخدمي االأجهزة واملعدات التقنية والهند�صية على اختالفها وتنوع م�صمياتها ودرجة تعقيدها 
ومن االأمثلة على الوظائف/امل�صميات الوظيفية التي تندرج �صمن هذه الفئة: )حملل، م�صمم 

برامج احلا�صب االآيل، م�صغل اأنظمة، فني قواعد بيانات، فني اأجهزة طبية، فني حمطات 
التحكم وال�صيطرة االآلية واملختربات، مهند�س، فني و�صائل �صمعية و ب�صرية، والعاملون يف 

حمطات املاء والكهرباء والبث االإعالمي( وما �صابه.



7

فئة وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الوظائف المتخصصة
خ�ص�صت هذه الفئة جلميع موظفي اجلهات االحتادية العاملني بالوظائف املهنية واال�صت�صارية 
على اختالفها وتنوع م�صمياتها والعاملون يف مراكز البحث العلمي والدرا�صات ومن االأمثلة على 

الوظائف/امل�صميات الوظيفية التي تندرج �صمن هذه الفئة: )خبري، م�صت�صار، اأخ�صائي، باحث، 
خمطط، مرتجم، واعظ ومر�صد، اأ�صتاذ كلية اأو جامعة، �صيديل، ممر�س، قا�صي، وكيل نيابة، 

خمرج، اعالمي، حمرر، اح�صائي، حما�صب، مدقق ح�صابات( وما �صابه.

فئة وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال االداري
خ�ص�صت هذه الفئة جلميع موظفي  اجلهات االحتادية العاملني بوظائف اإدارية اأو كتابية 

اأو مالية غري اإ�صرافيه على اختالفها وتنوع م�صمياتها ومن االأمثلة على الوظائف/امل�صميات 
الوظيفية التي تندرج �صمن هذه الفئة: )اإداري، �صابط �صوؤون موظفني، م�صاعد اداري، �صابط 

م�صرتيات، اأمني خمزن اأو م�صتودع، �صكرتري، موظف طباعة، موظف ار�صيف، اداري موازنة، 
م�صاعد مايل، اأمني �صندوق،  كاتب ح�صابات، حم�صل ايرادات اأو جابي( وما �صابه.

فئة وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الميداني
خ�ص�صت هذه الفئة جلميع موظفي اجلهات االحتادية الذين تتطلب طبيعة وظائفهم العمل 

امليداين غري املكتبي خارج موقع جهة عملهم على اختالفها وتنوع م�صمياتها ومن االأمثلة على 
الوظائف/امل�صميات الوظيفية التي تندرج �صمن هذه الفئة: )مراقب، مفت�س، رجل �صرطة اأو 

اأمن اأو مرور اأو �صالمة اأو دفاع مدين اأو انقاذ، مر�صد/دليل �صياحي، م�ّصاح، فني زراعة، مر�صد 
زراعي، فني هند�صة اأو اعمار، �صائق، م�صغل معدات( وما �صابه.
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فئة وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال خدمة المتعاملين
خ�ص�صت هذه الفئة جلميع موظفي اجلهات االحتادية العاملني بوظائف ال�صف االأمامي 
لتقدمي اخلدمات االإدارية غري الفنية للمتعاملني يف مراكز تقدمي اخلدمة اأو االإجابة على 

ا�صتف�صارات املتعاملني اأو توفري املعلومات لهم عن اخلدمات املقدمة، ومن االأمثلة على 
الوظائف/امل�صميات الوظيفية التي تندرج �صمن هذه الفئة: موظف ا�صتقبال اأو ا�صتعالمات اأو 

خدمة متعاملني، موظف مركز ات�صال، وما �صابه.

فئة وسام رئيس مجلس الوزراء للموظفين المتميزين الجدد
خ�ص�صت هذه الفئة جلميع املوظفني املعينني حديثا )من حديثي التخرج( لدى اجلهات 

االحتادية، �صريطة اإكمالهم مدة ال تقل عن �صتة اأ�صهر وال تزيد عن اأربعة وع�صرين �صهرًا يف 
العمل لدى اجلهة املعنية يف تاريخ تقدمي طلب امل�صاركة.
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الموظفين المشاركين في
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فئة الوسام إسم الموظف #
موزة خمي�س الدرمكي

ه�صام �صالح
بدرية النوفلي

عائ�صة اأحمد ال�صويدي
�صندية �صامل رحمه

عمرو جابر 
فوزية عي�صى العو�صي

د. هنادي نا�صر ال�صويدي
�صذى اليافعي

اأحالم ربيع البدور
عائ�صة اأحمد ال�صحي

اأحمد �صامل الكعبي
ناعمة حممد احلب�صي
موزة حممد احلفيتي
موزة ح�صن الزعابي

خديجه را�صد ال�صالمي
موزة حمد املن�صوري

اميان حممد الظهوري 

املجال االإداري
املجال االإداري

املجال االإ�صرايف
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
الفني/التقني

املجال امليداين
جمال الوظائف املتخ�ص�صة

جمال خدمة املتعاملني
اأف�صل مدير مركز خدمة

اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
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فئة الوسام إسم الموظف #
رحمه حممد ال�صام�صي
فاطمة حممد حنطوبي

فاطمة خمي�س النقبي
مارية حممود النقبي
مرمي را�صد الزيودي

د/ عمر �صليمان الع�صب
فاطمة عبيد املرا�صدة

ناعمة حممد الدهماين
اأمنة عبد اهلل الزعابي

�صيخة اأحمد النعيمي
�صيخة حمد ال�صحي
حياة حممد ال�صحي

املهند�س/عبدالرحمن حممد احلمادي
مروان اأحمد ال�صوالح

�صعادة/ فاطمة الزعابي 
نورة �صعيد ال�صحي

وفاء الرا�صدي
نورة حممد املزروعي

اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم
اأف�صل معلم

اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام

املوظفني املبتكرين
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد
املوظفني املتميزين اجلدد

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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فئة الوسام إسم الموظف #
رفيعه خلفان الغفلي

د. اأمني ح�صني االأمريي 
موزة عبيد الطنيجي 

ا�صراء يو�صف الب�صتكي
ليلى �صلطان البحري 

هناء �صعيد ال�صحي
د. �صمية عبداللطيف الزرعوين 

ح�صه حممد ال ب�صر
فاطمة را�صد ال�صام�صي

د. �صمية يو�صف النعيمي
د. جنالء ح�صني �صجواين

عبداهلل مو�صى البلو�صي 
ال�صيخة مرمي عبداهلل ال�صرقي 

فهد عبداهلل ال�صالمي
فاطمة مال اهلل العو�صي 

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
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فئة الوسام إسم الموظف #
د.مرمي اخلاطري

�صبيحة حمدان الطنيجي
يون�س ح�صني ال�صم�صي

منى عبيد العيان 
د.فروغ عبداهلل اخل�صري

د. يو�صف عبد الرزاق الطري
ع�صام حممد الزرعوين

خالد خلفان اآل علي
د. �صعاد حممد الهناوي

د. اأحمد حممد العمــادي
د. الهام حممد االمريي
عائ�صة عبداهلل الزعابي

�صعادة د. حممد �صليم العلماء
د. عارف عبداهلل النورياين

حمبة �صامل اآل �صالح

اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب
اأف�صل طبيب

اأف�صل مدير مركز خدمة
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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فئة الوسام إسم الموظف #
حليمة عبداهلل املطرو�صي
عبداهلل اأحمد احلمراين

 حممد عبد الرحمن االأحمد
عبداهلل �صيف املطرو�صي

اأحمد علي اخلزميي
�صامل م�صبح الزحمي

احمد حممد احلمودي
�صيف عبداهلل ال�صعفار 

نا�صر �صامل النعيمي
خليل اإبراهيم احلمادي
حممد دروي�س اإ�صماعيل

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل مدير مركز خدمة
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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فئة الوسام إسم الموظف #
هيام اأحمد اآل علي

عائ�صة اأحمد الكعبي
اأحمد يعقوب ال�صركال
مازن حممد العجلوين

را�صي عبدالرحمن را�صي
�صيف عبداهلل ال�صويهي

�صامل �صعيد ال علي
اأمل علي املرزوقي

حممد حمد البادي
عبداهلل عبداجلبار املاجد

نورة �صلطان املربوعي

املجال االإداري
املجال االإداري

املجال االإ�صرايف
الفني/التقني

املجال امليداين
جمال الوظائف املتخ�ص�صة

جمال خدمة املتعاملني
اأف�صل مدير مركز خدمة

اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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فئة الوسام إسم الموظف #
حليمة اأحمد احلو�صني

نور اأحمد بازياد
حليمة اأحمد اآل علي

عاي�صة عبداهلل الدربي
�صري�صاران �صورنابودي

�صادي �صالح
مرمي حممد البلو�صي

نادية حممد �صالح
بدرية حممد احلو�صني 

مرمي اأحمد العبدويل
منى خليفة املزكي

موزة حممد احلليان
اآمنه ح�صن احلمادي 

اآمنه عبدالهادي احلمادي

املجال االإداري
املجال االإداري

املجال االإ�صرايف
املجال االإ�صرايف

املجال الفني/ التقني
املجال الفني/ التقني

املجال امليداين
جمال الوظائف املتخ�ص�صة

جمال خدمة املتعاملني
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل مدير مركز خدمة
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
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فئة الوسام إسم الموظف #
منى ماجد املن�صوري

خالد اإبراهيم الظاهري
اأحمد �صعيد الظاهري
مرمي را�صد احلو�صني

علي حممد ال�صميلي
اإميان �صالح احلمداين

عبدالنا�صر جمال ال�صعايل
رميا عبد امللك العامري

حممد مري الرئي�صي
�صعود حمد ال�صام�صي

اإميان عبيد حبليل
فاطمة ماجد �صلطان

املجال االإداري
املجال االإداري

املجال االإ�صرايف
الفني/التقني

املجال امليداين
جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال الوظائف املتخ�ص�صة

جمال خدمة املتعاملني
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12



18

فئة الوسام إسم الموظف #
حنان الثويني

عبداهلل �صالح احلمادي
ع�صام خمي�س الفال�صي
طارق حممد الهينيامي

اأحمد ماجد ال�صيد
بدريه اإ�صحاق العو�صي

�صيخه عبداهلل احلمداين
�صعادة/ عبداهلل بن اأحمد اآل �صالح

�صعادة/ حممد اأحمد ال�صحي
عادل حمد الوائلي

�صلمى �صالح املهري

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل مدير مركز خدمة
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11



19

فئة الوسام إسم الموظف #
منار حممد ال�صام�صي
بدرية علي احلو�صني 

موؤيد ح�صني بابيه
لطيفة خمي�س العبدويل

نوال عبداهلل النقبي
فاطمة مبارك اآل علي

عبداهلل علي بوع�صيبه
عفرا حممد ال�صابري 

فاطمة علي املعمري
�صارة حممد ال�صعدي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل مدير مركز خدمة
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



فئة الوسام20 إسم الموظف #
عزه را�صد الكندي

حممد اأحمد احلمادي
مرمي اأحمد العامري

امنه را�صد الكندي
حممد �صعيد الظاهري

نور اإبراهيم النعيمي
موزه را�صد اليماحي
حممد �صعيد جديد

كلثم �صيف الطنيجي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال الوظائف املتخ�ص�صة

جمال خدمة املتعاملني
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9



21 فئة الوسام إسم الموظف #
ملياء حممود الزرعوين

اأحمد اإ�صماعيل الها�صمي
�صارة علي املال

اآمنة علي ال�صحى 
د. نا�صر حممد �صلطان

خديه خلفان الغاوي 
حممد عبيد الزعابي
مرمي حممد املهريي

اآمنه يو�صف كاظم

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل مدير مركز خدمة
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9



22

فئة الوسام إسم الموظف #
زمزم اأحمد احلمادي 

اأنوار حممد ال�صمري
وفاء يو�صف العو�صي

مبارك حمبوب الكياين
�صامل ح�صن ال�صامل

زهرة �صلمان العبودي
�صاعن عبيد املهريي
مرمي حممد اآل علي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8



23

فئة الوسام إسم الموظف #
�صم�صة حممد ال�صويدي
م�صاعل عمران اآل علي

�صليمة �صعيد �صيمبا
اأمنة غيث الزعابي

مطر حامد النيادي
�صمية عبداهلل اليماحي

رو�صة �صعيد املالك

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

املجال الفني/التقني
جمال الوظائف املتخ�ص�صة

اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7



24

فئة الوسام إسم الموظف #
دنيا الكثريي

عائ�صة الزعابي
�صعد احلمودي
ناريان جنادرن

طارق هالل لوتاه
خالد خليفة الق�صيمي

ح�صة املن�صوري

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
جمال الوظائف املتخ�ص�صة

اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7



25

فئة الوسام إسم الموظف #
�صاره �صاحب احلب�صي

علي حمدان اأحمد
منى علي املال

اآمنه ح�صن ال�صام�صي
يون�س حاجي اخلوري
فاطمة يو�صف النقبي

اأ�صماء حممد الزرعوين

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
جمال الوظائف املتخ�ص�صة

اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7



26
فئة الوسام إسم الموظف #

مها �صم�س كيالين
نا�صر فرج التميمي

اأحمد حممود اأبوعلي
اح�صان هار�س املي�صري
ابراهيم حممد الري�س

ملياء علي ال�صام�صي
حممد ح�صن احلمادي

من�صور ابراهيم املن�صوري
حممد را�صد ال�صالمي

عزة يو�صف ال�صحي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل مدير مركز خدمة
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



27
فئة الوسام إسم الموظف #

مرمي اإبراهيم زايد
هند را�صد �صعيد

حممد اأحمد بن حيدر
حممد كا�صف رانا 
�صهاب اأحمد ربيعة

نورا حممد بو�صهاب
خالد عبداهلل ال�صعدي

حممد حممد عبدالواحد
حممد ح�صني لطفي

ميثاء حممد ال�صويدي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل مدير مركز خدمة
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



28
فئة الوسام إسم الموظف #

حممود �صامل العويف
فاطمة �صعيد ال�صاعدي

ريام حممد �صعيد
حليمة عبدالكرمي البلو�صي

مرية علي العامري
فهد عبدالباري اجلابري

حممد �صليمان البلو�صي
عبداهلل عقيدة املهريي
مرمي حممد املن�صوري

نورة اأحمد الهوتي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل مدير مركز خدمة
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



29
فئة الوسام إسم الموظف #

اأ�صماء عبداهلل النعيمي
م. با�صم حممد النمر

م.امنه �صاهني علي
م. اأماين ثويني املن�صوري
حممد عبدالعزيز جا�صم

�صيخه جا�صم الزعابي
م. حمد حممد الظنحاين

�صعادة/م. جميلة حممد الفندي
اأحمد عبدالرحمن ال علي

ب�صرى بدر احلمادي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل مدير مركز خدمة
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



فئة الوسام30 إسم الموظف #
وفاء حممد �صحادة

امل عبداهلل ال�صرهان
�صانثانام بابو

منري حممود را�صول
ماهيندران رامان

اأحمد خمي�س الكعبي
�صعيد عبداهلل احلامز

و�صيم �صالمة
مرمي مبارك ال�صام�صي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9



31 فئة الوسام إسم الموظف #
يا�صر حممد ي�صري

خالد عبداهلل اآل ح�صني
لينا حممد طيفور
خليل ح�صن رحمة

فرحات بن حممد ف�صلون
ا�صهار اأحمد ح�صني 

ابراهيم عبدامللك حممد
عبدالرحمن حممد بني يا�س

�صذى اإبراهيم الزعابي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9



فئة الوسام32 إسم الموظف #
من�صور ابراهيم البلو�صي

ليلي عبيد ال�صويدي
كليثم علي ال�صام�صي

اأحمد عبدالرحمن املهريي
اأجيت فا�صانت رنادا 

ليلى اأحمد ك�صاري
عبد الرحمن عبد املنان العور

عائ�صة خليفة ال�صويدي
حممد اأحمد احلجي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9



33 فئة الوسام إسم الموظف #
�صيخة خليفة ال�صام�صي 
وليد اإبراهيم الرحماين
جريجوري جون كورتن

حممد يو�صف حممد
د. نبيلة حممد �صعيد 

منى اإبراهيم حممد
�صيف حممد ال�صويدى

خالد اأحمد مو�صى
مرمي حممد العبدول

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9



فئة الوسام34 إسم الموظف #
اأميمة زيد الن�صيبي

اأحمد علي مراد
ح�صة ثعيلب اخلييلي
حممد اأجمد �صرغام

فاطمة عبد الباقى اجل�صمي
يا�صمينه �صامل البادي
الدكتور حممد البيلي

�صيد علي حممد مرزوق
مرمي �صعيد خذيل

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9



35 فئة الوسام إسم الموظف #
بابو فارجي�س

فاطمة القا�صمي
جيم�صون يل
والدين بول

فاطمة الدرمكي
را�صد ال�صام�صي
ريا�س املهيدب

ميثاء ّال علي
�صما املري

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9



فئة الوسام36 إسم الموظف #
اميان �صفوت فراج 

فاطمة اأحمد البلو�صي 
حليمة حممد حممد

نا�صر �صامل احلمادي
نا�صر م�صبح الكعبي

عاي�صه جمعة بداه 
ا�صماعيل ها�صم البلو�صي 

خولة اأحمد اآل علي
هناء حيدر الزرعوين

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل مدير مركز خدمة
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9



37 فئة الوسام إسم الموظف #
خديجة غالم قلندري

فرح علي الزرعوين
العنود ح�صني علي

هارولد جري�صيا
حممود رجب رم�صان
فاطمة علي املرزوقي

عبداهلل عبدالقادر املعيني
هنا حممد الكوخردي

ليلى علي اجل�صمي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9



38

فئة الوسام إسم الموظف #
فاطمة بالل خوري 
خلود علي الدرمكي 

حممد عبدالعال ابوزيد
ابت�صام حممد العامري 

مرمي نا�صر طريف 
�صروق حممد املرزوقي 
ابراهيم عبيد الزعابي 

را�صد احمد اجل�صمي 

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8



39

فئة الوسام إسم الموظف #
عبداهلل �صليمان ال�صيباين
حممد ابراهيم الزرعوين

�صلطان اأحمد البلو�صي
عيدرو�س حممد الها�صمي

عبدالرحمن يو�صف اآل نا�صر
ابت�صام �صالح الفيا�س
ماهر عبدالقادر املال
عائ�صة اأحمد املنيفي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8



40

فئة الوسام إسم الموظف #
اأحمد هارون ح�صن

يو�صف حممد اخلاجة
ميثاء �صامل ال�صام�صي 
عبداهلل علي املرزوقي

نا�صر فتحي قدومي
ح�صان حممد جنيب 

اميان علي العولقي
رو�صة حممد �صعد

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل مدير مركز خدمة
املوظفني املبتكرين

1
2
3
4
5
6
7
8



41

فئة الوسام إسم الموظف #
نعيمه �صامل احلجري
اأحمد جمعة املرزوقي

حممد عبد ال�صالم عاطف
اأحمد ماجد املهريي

ترمي حميد ال�صام�صي
حممد �صيف الهاملي
�صيماء علي احلو�صني

نورة احلميدان

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل مدير مركز خدمة
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8



42

فئة الوسام إسم الموظف #
نهلة عبدالرحيم �صامل 

علياء املرموم
�صادي حميدان 
علي الظنحاين 

ليلى احلمر 
�صعادة حممد جمعه بوع�صيبه

اأمريه ال�صركال 
اأ�صماء العو�صي 

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
جمال الوظائف املتخ�ص�صة

جمال خدمة املتعاملني
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8



43

فئة الوسام إسم الموظف #
عهود عبداهلل احلمادي 

عبدالعزيز على النعيمي 
�صمري بيومي حميده
اأمل ح�صن احلمادي

عبداهلل عي�صى النعيمي 
حميد كرم جالل الكعبي 

ال�صيخ نا�صر بن ماجد القا�صمي 
�صعود حممد العنزي 

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل مدير مركز خدمة
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8



44

فئة الوسام إسم الموظف #
�صمريه حممد العامري
�صلطان �صعيد النيادي

�صلمى عبداهلل اليماحي
عبدالعزيز عبداهلل الغيثي

ابت�صام �صامل االأ�صخري 
حممد مظهر اخلزنوي

جمال خلف املزروعي
خليفة مبارك الظاهري

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8



45

فئة الوسام إسم الموظف #
موزه خادم حممد مطر الرميثي

علي ح�صن علي اإبراهيم املن�صوري
�صبينة ك م 
�صتيفن  زاي

فاطمة الكتبي
عبداللطيف حممد ال�صام�صي

وا�صف اأر�صاد منهاز
فاطمة حممد النعيمي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

املجال الفني/التقني
جمال الوظائف املتخ�ص�صة

جمال خدمة املتعاملني
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8



فئة الوسام46 إسم الموظف #
هدى عبد اهلل العوذيل 

�صعيد �صيف ال�صبو�صي
خمي�س �صعيد املطوع

اآمنة حممد بخيت
عمار حممد املعيني 

ليلى عبيد املعمري
�صعادة د. عبيد �صيف الزعابي 

عمر را�صد اآل علي
عبداهلل حممد احلا�صدي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
املجال امليداين

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
جمال خدمة املتعاملني

اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9



47 فئة الوسام إسم الموظف #
اأمل حممد املقبايل

�صعادة/د. و�صحة النعيمي 
حممد املدحاين

العنود عبداهلل اآل علي
را�صد �صامل النعيمي 

�صعادة/د. �صعيد عبداهلل 
اآمنة ال�صحي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
جمال الوظائف املتخ�ص�صة

اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام
املوظفني املبتكرين

املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
7



48

فئة الوسام إسم الموظف #
ا�صماعيل عو�س
نورة املطرو�صي

توفيق ذيب امل�صارقة
د. ثاين اأحمد املهريي

خلود املرزوقي
اأروى حارب اآل علي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

جمال الوظائف املتخ�ص�صة
اأف�صل وكيل وزارة/مدير عام

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6



49

فئة الوسام إسم الموظف #
فاطمه علي العولقي

عبدالرحمن �صيف بن جري�س 
انوار عبداهلل البنعلي

خالد اأحمد اأبو خو�صه
لينه جمال �صالح

�صهد ح�صني اآل علي

املجال االإداري
املجال االإ�صرايف

الفني/التقني
جمال الوظائف املتخ�ص�صة

املوظفني املبتكرين
املوظفني املتميزين اجلدد

1
2
3
4
5
6
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