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)النخلة في عيونكم( أجمل وأكثر تألقا...

في إطار تعزيز الدور الريادي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وإبراز النواحي الجمالية والفوائد العديدة لشجرة نخيل التمر المباركة، تأتي 
مسابقة التصوير )النخلة في عيون العالم( والتي تحظى برعاية واهتمام سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية 
المجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، حيث يوليه سموه هذه المسابقة رعاية واهتماما كبيرين لتشمل الجائزة 
كافة الجوانب الفنية واالقتصادية والجمالية والتراثية للنخلة، حيث ال تنحصر فائدة نخيل التمر عند ثماره وسعفه، وإنما تتعداها إلى نواحي 
جمالية وفنية وتراثية كثيرة. فقد أوحت النخلة للعديد من الفنانين والمبدعين برسم أجمل اللوحات العالمية والتي أرّخت ووثّقت لتاريخ 

وعراقة هذه الشجرة الطيبة.

– عمر جائزة النخلة في عيون العالم- أسست هذه الجائزة لفكر مبتكر في عالم التصوير، وعملت على تحفيز  وعلى مدى ست سنوات 
واستقطاب الهواة والمحترفين لتقديم صورة فنية تبرز أهمية النخلة وجمالها وعالقة اإلنسان بها، وتنمية الوعي بأهمية هذه الشجرة وإبراز 

المقومات السياحية والبيئية والتراثية لها، والتشجيع على ارتباط اإلنسان باألرض والزراعة.

المتنوعة  الفنية  الصور  من  أرشيف  تأسيس  في  فساهمت  ألجلها,  تأسست  التي  ألهدافها  العالم(  عيون  في  )النخلة  جائزة  حققت  لقد 
والخاصة بشجرة النخيل، ما عزز من مكانتها في نفوس عشاقها وأكد على مكانتها وأهميتها كتراث عريق ارتبط ارتباطا وثيقا بحياة اإلنسان 
منذ عقود بعيدة. وكذلك ساهمت المسابقة في رفد الباحثين واألكاديميين بصور نوعية وذات داللة الستخدامها في أبحاثهم ودراساتهم.

التمر  الدولية لنخيل  الواسع على المشاركة بهذه المسابقة والذي يشهد تطورا في كل دورة يؤكد على مكانة جائزة خليفة  اإلقبال  إن 
عالميا، كما يؤكد على أهمية المسابقة ومكانتها كأول وأهم مسابقة متخصصة بشجرة النخيل على مستوى العالم. من خالل حرص 

اآلالف من محبي هذه الشجرة المباركة على التقاط ورصد أجمل الصور الخاصة بالنخيل والمشاركة بها. 

ونحن في جائزة خليفة الدولة لنخيل التمر، تكريما للمشاركين واحتفاًء بالنخلة والفائزين، وثقنا من خالل هذا األلبوم الخاص ألجمل الصور 
التي تم اختيارها بعناية من بين مجموعة الصور المشاركة في الدورات الثالث الماضية، لتضيف لمسة جمالية فنية من نوع خاص لعشاق 
النخيل وهواة التصوير. حيث تجاوز عدد الصور المشاركة في الدورات الثالث األخيرة للمسابقة )2012، 2013 و 2014( 2880 صورة، تعود لـ 

 335 مشاركا يمثلون 27 دولة حول العالم، منها 17 دولة عربية، و7 دول أجنبية. 
وهنا ال بد من توجيه الشكر لكل من شارك في هذه المسابقة النوعية والهادفة، من كافة دول العالم حيث ارتقت المشاركات إلى مستوى 
المصورين  من  نخبة  ضمت  والتي  الجائزة؛  تحكيم  لجنة  حددتها  التي  المعتمدة  والمعايير  للشروط  مطابقة  وجاءت  والطموح  الجائزة 

المحترفين أصحاب الباع الطويل في هذه المهنة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

ومع إصدار هذا األلبوم واإلعالن عن الفائزين بالمراكز األولى في مسابقة )النخلة في عيون العالم( لدورتها السادسة، يحدونا األمل والثقة 
بأن المسابقة ستحافظ  على مكانتها وشهرتها، وتحظى بمشاركات أكبر في دوراتها القادمة لتزيدها جماال وتألقا..

أ.د عبدالوهاب زايد
أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

DATE PALM IN THE EYES OF THE WORLD” IS MORE BEAUTIFUL AND MORE BRILLIANT

“Date Palm in the Eyes of the World” photography competition comes within the framework of enhancing the leading role 
of Khalifa International Date Palm Award and highlighting the aesthetic aspects and numerous benefits of the blessed date 
palm tree. The competition is having the patronage and attention of H.H Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, Minister of 
Culture, Youth and Community Development, President of the Board of Trustees of Khalifa International Date Palm Award, 
which has been receiving his great care and attention so as to cover all technical, economic, and aesthetic and heritage 
aspects of the date palm. The benefits of date palm are not restricted to fruits and fronds but go beyond to a lot of aesthetic, 
artistic and heritage realms. Date palm has inspired many artists and creators to draw the world's most beautiful paintings, 
which chronicled and documented the history and nobility of this good tree.

Over the six years age of the “Date Palm in the Eyes of the World”, the competition has established an innovative thinking 
in the world of photography and worked on motivating and attracting amateurs and professionals to provide an artistic 
image, highlighting the importance and beauty of date palm and man’s relationship with it as well as developing awareness 
of the importance of this tree, highlighting its touristic, environmental and heritage elements and promoting  the human’s 
attachment to land and agriculture.

“Date Palm in the Eyes of the World” photography competition has achieved the goals for which it has been founded. It has 
contributed to establishment of an archive of various artistic pictures of date palm tree, which strengthened its position in 
the hearts of its lovers and emphasized its standing and importance as an ancient heritage closely linked to human life for 
long decades. The competition has also contributed to supplying researchers and academics with quality and significant 
images to be used for their researches and studies.

The high participation rate of this competition, which is developing yet more in each session, confirms the global standing of 
Khalifa International Date Palm Award and its significance as the first and most important specialized palm tree competition 
worldwide, through keenness of thousands of this blessed tree lovers to capture and monitor the most beautiful photos of 
palm trees for participating in the competition.

To honor the competitors and to celebrate palm tree and winners, we, at Khalifa International Date Palm Award, have 
documented through this special album the most beautiful photos, carefully chosen among the participating photos of the 
last three sessions, to add a unique artistic and aesthetic touch to palm lovers and amateur photographers. The number 
of photos participating in the last three sessions of the competition (2012, 2013 and 2014) was over 2880 photos of 335 
participant representing 27 countries around the world.

We should, here, thank all participants in this quality and purposeful competition from all over the world. The posts have 
been up to the competition level and ambition and have come conformable of the approved conditions and standards of the 
arbitration panel of the competition which comprised an elite group of professional photographers with long experience in 
this profession and known for competence and integrity.

With the publication of this album and announcement of the top ranking winners of the 6th Session of “Date Palm in the 
Eyes of the World” photography competition, we are hopeful and confident that the competition would maintain its prestige 
and reputation and would record greater participations in its next sessions so as to be “more beautiful and more brilliant...

Prof. Abdelouahhab Zaid,
Secretary General

Khalifa International Date Palm Award
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FIRST WINNER

Roger AlFonso
Philippines

الـفـــائــــز األول

روجر ألفونسو 
الفلبين
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SECOND WINNER

 Ismail Bin Mohammed Al Fraise
Sultanate of Oman

الـفـــائــــز الثاني

اسماعيل بن محمد  الفارسي 
سلطنة ُعمان

THIRD WINNER

Anas Mohammed Al Deeb
Sultanate of Oman

الـفـــائــــز الثالث

أنس محمد الذيب 
سلطنة ُعمان
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OUTSTANDING  PICTURESالصور المميزة
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Firo S.Syed
India

فيرو اس سيد 
الهند
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20152015

Celso II Beringuel Creer
Philippines

سيلو برنجويل كرير  
الفلبين

Abid Bin Ibrahim Al Balushi
Sultanate of Oman

عابد بن ابراهيم البلوشي 
سلطنة عمان

Majid Mohammed  Bin Ishaq
Republic of Yemen

ماجد محمد بن اسحاق 
الجمهورية اليمنية
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2015

بودي جاديانو 
الفلبين

Buddy Gadiano
Philippines

2015

 Mohammed Hamdan Al Hegery
Sultanate of Oman

محمد حمدان الحجري 
سلطنة ُعمان
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2015

Sugesh Godalan
India

سجش جدالن 
الهند

2015

Ferdinand Bedana
Philippines

فرديناند بدانه  
الفلبين
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2015

 Salim Bin Mohammed AL hajri
Sultanate of Oman

سالم بن محمد الحجري 
سلطنة ُعمان

2015

Sugesh Godalan
India

سجش جدالن 
الهند
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2015

Mario Cardenas
Philippines

ماريو كارديناس
الفلبين

2015

Mary Grace Montives
Philippines

ماري جريس مونتيفز 
الفلبين
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Anas Mohammed Al Deeb
Sultanate of Oman

انس محمد الذيب 
سلطنة ُعمان

20152015



مسابقة دولية للتصوير الفتوغرافي 
International Photography Competition   Date Palm through the eyes of the world 37

الـنـخــلــة في عيــون العــالــم

OUTSTANDING  PICTURESالصور المميزة

36
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 Musa Bin Saleem Al Hagary
Sultanate of Oman

موسى بن سليم الحجري 
سلطنة ُعمان

2015

 Samir Al Robai
Tunisia

سمير الرباعي 
تونس

Anthony Austria
Philippines

أنتوني استريا 
الفلبين
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Ala Abdberk Ascol
Republic of Yemen

عالء عبدبرك عسكول 
الجمهورية اليمنية

2015

Sherwin Flores
Philippines

شيرون فلوريس  
الفلبين

2015
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20152015

Sugesh Godalan
India

سجش جدالن 
الهند

 Musa Bin Saleem Al Hagary
Sultanate of Oman

موسى بن سليم الحجري 
سلطنة ُعمان
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2015

الجوهرة عبداهلل التويجري 
المملكة العربية السعودية

2015

Juhara Abdullah Tuwaijri
Kingdom of Saudi Arabia
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FIRST WINNER

Abdullah Bin Said Al Raziky
Sultanate of Oman

الـفـــائــــز األول

عبداهلل بن سعيد الزريقي
سلطنة ُعمان
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SECOND WINNER

Majid Bin Obid Bin Saeed Al Ameri
Sultanate of Oman

الـفـــائــــز الثانى

ماجد بن عبيد بن سعد العامري
سلطنة ُعمان

THIRD WINNER

Buddy Gadiano
Philippines

الـفـــائــــز الثالث

بودي جاديانو
الفلبين
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Faisal Ali Kalf
Kingdom of Bahrain

فيصل علي خلف
مملكة البحرين

Hibat Allah Abdullah Ateiah
Arab Republic of Egypt

هبة اهلل عادل عطية
جمهورية مصر العربية

Saeed Mahmoud Alawi Ibrahim
Kingdom of Bahrain

السيد محمود علوي ابراهيم
مملكة البحرين
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20142014

Hamad Bi Salam Sulaimi
Sultanate of Oman

حمد بن سالم السليمي
سلطنة ُعمان
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2014

Mohammed Bin Hamdan Al Hagary
Sultanate of Oman

محمد بن حمدان الحجري
سلطنة ُعمان

2014

Teng Wei Ping
Malaysia

Mohamed Ahmed Abdalah ElFarag
Sultanate of Oman

تينغ وي بينغ
ماليزيا

محمد أحمد عبد اهلل الفرج
سلطنة عمان

Youssef Abdullah Al Masood
Kingdom of Saudi Arabia

يوسف عبداهلل المسعود
المملكة العربية السعودية
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Mohammed Ahmed Al Faraj
Kingdom of Saudi Arabia

محمد أحمد الفرج
المملكة العربية السعودية

20142014
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Hussein Jassem Mahrose
Sultanate of Oman

حسين جاسم محروس
سلطنة ُعمان

20142014

Dhafer  Mushabab Al Sheri
Kingdom of Saudi Arabia

ظافر مشبب الشهري
المملكة العربية السعودية
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2014

Mohammed Bin Hamdan Al Hagary
Sultanate of Oman

محمد بن حمدان الحجري
سلطنة ُعمان

2014
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2014

Ali Bin Moussa Al Farsi
Sultanate of Oman

علي بن موسى الفارسي
سلطنة ُعمان

2014

Hussein Mahmoud El Shafei
Arab Republic of Egypt

حسين محمود الشافعي
جمهورية مصر العربية
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64

2014الصور المميزة

Mohammed Amer Al Shakira
Sultanate of Oman

محمد عامر الشكيري
سلطنة ُعمان

2014

Mohammed Assad Muheisen
Palestine

محمد اسعد محيسن
فلسطين
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2014

Alexander D. Arevalo
Philippines

الكسندر دي اريفالو
الفلبين

Sultan Al Zaidi
United Arab Emirates

سلطان الزائدي
االمارت العربية المتحدة

2014
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2014

Abbas Mohammed  Ibrahim
Kingdom of Bahrain

عباس محمد ابراهيم
مملكة البحرين

2014

Saleh Awed Al Tammie
Republic of Yemen

صالح عوض التميمي
الجمهورية اليمنية

Yousef Saeed Al  Maslamani
Kingdom of Saudi Arabia

يوسف سعد المسلماني
المملكة العربية السعودية
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Mariam Bent Hamad Badawi
Kingdom of Saudi Arabia

مريم بنت حمد البديوي
المملكة العربية السعودية

20142014
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2014

Layla Ride Al Said
Kingdom of Saudi Arabia

ليلى رضي آل سعيد
المملكة العربية السعودية

2014

Majdi Fathi
Palestine

مجدي فتحي
فلسطين
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2014

Ruqaiya Abdullah Al Badi
Sultanate of Oman

رقية عبداهلل البادي
سلطنة ُعمان

2014
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2014

Anthony Austria  
Philippines

انطوني اوستريا
الفلبين

2014

Tasyer Mahdi Khudair
Republic of Iraq

تيسيير مهدي خضير
جمهورية العراق

Ahmed Bin Mohammed Hamdone
Sultanate of Oman

احمد بن محمد حمدون
سلطنة ُعمان



78

2013
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20
13

FIRST WINNER

Sudipto Das
India

الـفـــائــــز األول

سيودبت و داس
الهند
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SECOND WINNER

Abdullah Abdul-Aziz  Al Eidi
Kingdom of Saudi Arabia

الـفـــائــــز الثاني

عبداهلل عبدالعزيز العيدي
المملكة العربية السعودية

THIRD WINNER

Sultan Saeed Al Zaidi
United Arab Emirates

الـفـــائــــز الثالث

سلطان سعيد الزيدي
االمارت العربية المتحدة
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2013

Fatima Rashid Ubaid Ali
United Arab Emirates

فاطمة راشد عبيد علي
االمارت العربية المتحدة

Mohammed Abdullah Al Jwasser
Kingdom of Saudi Arabia

محمد عبداهلل الجويسر
المملكة العربية السعودية

2013

Fatima Hussein Mohammed
Kingdom of Saudi Arabia

فاطمة حسين محمد
المملكة العربية السعودية
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2013

Souad Khalifa Bin Rakhad
United Arab Emirates

سعاد خليفة بن ركاض
االمارت العربية المتحدة

2013

Hamada Ateeq Al Hamadi
United Arab Emirates

حمدة عتيق الحمادي
االمارت العربية المتحدة
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2013

Marry Ann Macatigbac
Philippines

ماري آن مكاتجبك
الفلبين

2013

Ahmed Abd-el-Kader Ginawi
Sudan

Abdullah Mohammed Al Khudair
Kingdom of Saudi Arabia

أحمد عبدالقادر قناوي
السودان

عبداهلل محمد الخضير
المملكة العربية السعودية
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20132013

Mohammed Ahmed Al Faraj
Kingdom of Saudi Arabia

محمد أحمد الفرج
المملكة العربية السعودية
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2013

Ahmed Suleiman Al Harthy
Sultanate of Oman

أحمد سليمان الحارثي
سلطنة ُعمان

2013

Mohammed Reda Asfoor
Kingdom of Bahrain

shibu Varghese joseph
India

محمد رضا عصفور
مملكة البحرين

شيبو فارغيز جوزيف
الهند
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2013

Somiah Aldkhisa
Kingdom of Morocco

سمية الدخيسي
المملكة المغربية

2013

Jalal Refat Al Masri
Arab Republic of Egypt

Ali Hassan Al Ismail
Kingdom of Saudi Arabia

جالل رفعت المصري
جمهورية مصر العربية

علي حسن آل اسماعيل
المملكة العربية السعودية
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2013

Moza AL Falsie
United Arab Emirates

موزة الفالسي
االمارت العربية المتحدة

2013

Abdel Karim Mesetaf
Palestine

عبدالكريم مصيطف
فلسطين
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20132013

Nader Isaa Al Bazaz
Kingdom of Bahrain

نادر عيسى البزاز
مملكة البحرين

Khaled Hassan Al Fares
Syrian Arab Republic

خالد حسن الفارس
الجمهورية العربية السورية
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Abbas Mohammed  Ibrahim
Kingdom of Bahrain

عباس محمد ابراهيم
مملكة البحرين

20132013

Rana Ali Fahad
Kingdom of Saudi Arabia

رنا علي فهد
المملكة العربية السعودية
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2013

Romel Javier Balingit
Philippines

روميل جافيير بلنيت
الفلبين

2013

Mith Sultan Al Zaabi
United Arab Emirates

ميثة سلطان الزعابي
االمارت العربية المتحدة
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2013

Umer Anwar
Pakistan

أمير أنور
باكستان

2013

Youssef Ahmed Al Khalifa
Kingdom of Saudi Arabia

يوسف أحمد الخليفة
المملكة العربية السعودية
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2013

Zaki Hussein Al Taaffe
Kingdom of Saudi Arabia

زكي حسين العطافي
المملكة العربية السعودية

2013
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2013

Ali Bin Moussa Al Farisi
Sultanate of Oman

علي بن موسى الفارسي
سلطنة ُعمان

2013

Salma Salem Al Bade
United Arab Emirates

سلمى سالم البادي
االمارت العربية المتحدة

Abdel Fattah Mohammed Abdel Latif
Tunisia

عبدالفتاح محمد عبداللطيف
تونس
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2013

Saeed Mohammed Ibrahim
Kingdom of Bahrain

سيد محمد ابراهيم
مملكة البحرين

2013

Mohammed Al Tahir Mohammed
Sudan

محمد الطاهر محمد
السودان
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Youssef Mansour Hassan
State of Kuwait

يوسف منصور حسن
دولة الكويت

20132013



مسابقة دولية للتصوير الفتوغرافي 
International Photography Competition   Date Palm through the eyes of the world 115

الـنـخــلــة في عيــون العــالــم

OUTSTANDING  PICTURESالصور المميزة

114

20132013

Hussein Mahmoud El Shafei
Arab Republic of Egypt

حسين محمود الشافعي
جمهورية مصر العربية

Kareem Sahib
Republic of Iraq

كريم صاحب
جمهورية العراق
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Souad Khalifa Bin Rakhad
United Arab Emirates

سعاد خليفة بن ركاض
االمارت العربية المتحدة

2013

Mariam Sultan Al Zaabi
United Arab Emirates

مريم سلطان الزعابي
االمارت العربية المتحدة

2013



مسابقة دولية للتصوير الفتوغرافي 
International Photography Competition   Date Palm through the eyes of the world 119

الـنـخــلــة في عيــون العــالــم

OUTSTANDING  PICTURESالصور المميزة

118

2013

Zafer Mushabab Al Sehri
Kingdom of Saudi Arabia

ظافر مشبب الشهري
المملكة العربية السعودية

2013

Buddy Gadiano
Philippines

بودي جاديانو
الفلبين
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2013

Ahmed Bin Mohammed Hamdone
Sultanate of Oman

احمد بن محمد حمدون
سلطنة ُعمان

2013

Hussein Mahmoud El Shafei
Arab Republic of Egypt

حسين محمود الشافعي
جمهورية مصر العربية
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Sara Awed Bawazeer
Republic of Yemen

سارة عوض باوزير
الجمهورية اليمينة

Firos Syed
India

فيروز سيد
الهند

2013

Hussein Sadeq Al Ali
Kingdom of Saudi Arabia

حسين صادق العلي
المملكة العربية السعودية

2013
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2013

Feisal Ali Kalaf
Kingdom of Bahrain

فيصل علي خلف
مملكة البحرين

2013

Bandar Fahid Abdul-Aziz
Kingdom of Saudi Arabia

بندر فهيد عبدالعزيز
المملكة العربية السعودية



1

 Ismail Bin Mohammed Al FraiseSultanate of Oman 2

3Anas Mohammed Al DeebSultanate of Oman

Roger AlFonsoPhilippines

Nationality Name No.

Winners  

4

5

6

9

7

8

10

11

12

13

14

15

16

18

19

17

Outstanding Photos

Abid bin Ibrahim Al BalushiSultanate of Oman

 Ala Abdberk AscolRepublic of Yemen

Anthony AustriaPhilippines

Buddy GadianoPhilippines

Celso II Beringuel CreerPhilippines

Ferdinand BedanaPhilippines

Firo S.SyedIndia

Juhara Abdullah TuwaijriKingdom of Saudi Arabia

Majid Mohammed  Bin IshaqRepublic of Yemen

Mary Grace MontivesPhilippines

Mario CardenasPhilippines

Mohammed Hamdan Al HegerySultanate of Oman

Musa Bin Saleem Al HagarySultanate of Oman

 Salim Bin Mohammed AL hajriSultanate of Oman

 Samir Al RobaiTunisia

Sherwin FloresPhilippines

Sugesh GodalanIndia 20
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أسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء المشـــــــــــاركيـــــــــــــــــن 2015

الرقم 

1

االســـــــــــم

انس محمد الذيب 

الجنسية

سلطنة ُعمان

2

3

الفلبينروجر ألفونسو 

سلطنة ُعماناسماعيل بن محمد  الفارسي 

الفائزين في الثالث مراكز

أفضل الصور

4

5

6

9

7

8

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

17

المملكة العربية السعوديةالجوهرة عبدا� التويجري

الفلبينأنتوني استريا

الفلبينبودي جاديانو 

سلطنة ُعمانسالم بن محمد الحجري

الهندسجش جدالن

تونسسمير الرباعي

الفلبينسيلو برنجويل كرير

الفلبينشيرون فلوريس  

سلطنة ُعمانعابد بن ابراهيم البلوشي 

الجمهورية اليمنيةعالء عبدبرك عسكول 

فرديناند بدانه  

الهندفيرو اس سيد 

الجمهورية اليمنيةماجد محمد بن اسحاق

الفلبينماري جريس مونتيفز

الفلبين

سلطنة ُعمانمحمد حمدان الحجري

الفلبينماريو كارديناس

سلطنة ُعمانموسى بن سليم الحجري
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This list is being organised alphabeticallyترتيب أسماء المشاركين الواردة ضمن الجدول بحسب تسلسل األحرف األبجدية

PARTICIPATING PHOTOGRAPHERS 2015
WINNERS AND OUTSTANDING PHOTOSالفائــــــــــــــــــــــــــــــــــزون و أفضـــــــــــــــل الصـــــــــــــــــور
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1

سلطنة ُعمانماجد بن عبيد بن سعد العامري 2

الفلبينبودي جاديانو3

سلطنة ُعمانعبدا� بن سعيد الزريقي

الفائزين في الثالث مراكز

أفضل الصور

4

جمهورية العراقتيسيير مهدي خضير

5

6

سلطنة ُعمانحمد بن سالم السليمي

9

الفلبينانطوني أوستريا

الفلبينالكسندر دي أريفالو

7

8

10

11

12

13

14

مملكة البحرينفيصل علي خلف

15

المملكة العربية السعوديةظافر مشبب الشهري 16

18

جمهورية مصر العربيةحسين محمود الشافعي

19

سلطنة عمانأحمد بن محمد حمدون

20

21

المملكة العربية السعوديةليلى رضي آل سعيد

22

ماليزياتينغ وي بينغ

سلطنة ُعمانعلي بن موسى الفارسي

مملكة البحرينعباس محمد ابراهيم17

سلطنة ُعمانحسين جاسم محروس

الجمهورية اليمنيةصالح عوض التميمي

23

فلسطينمجدي فتحي

االمارت العربية المتحدةسلطان الزائدي

سلطنة ُعمانرقية عبدا� البادي

مملكة البحرينالسيد محمود علوي ابراهيم

المملكة العربية السعوديةمحمد أحمد الفرج

فلسطينمحمد اسعد محيسن

الجنسيةاالســـــــــــمالرقم 

أفضل الصور

27

28

29

سلطنة ُعمانمحمد عامر الشكيري

المملكة العربية السعوديةمريم بنت حمد البديوي

المملكة العربية السعوديةيوسف سعد المسلماني

جمهورية مصر العربيةهبة ا� عادل عطية

المملكة العربية السعوديةيوسف عبدا� المسعود

سلطنة ُعمانمحمد بن حمدان الحجري

26

25

24

الجنسيةاالســـــــــــمالرقم 

ترتيب أسماء المشاركين الواردة ضمن الجدول بحسب تسلسل األحرف األبجدية This list is being organised alphabetically
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1

2

3

Nationality Name No.

4

5

6

9

7

8

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

17

Majid Bin Obid Bin Saeed Al AmeriSultanate of Oman

Abdullah Bin Said Al RazikySultanate of Oman

Abbas Mohammed MoaleemKingdom of Bahrain

Hamad Bi Salam SulaimiSultanate of Oman

Mariam Bent Hamad BadawiKingdom of Saudi Arabia

Mohammed Bin Hamdan Al HagarySultanate of Oman

Mohammed Ahmed Al FarajKingdom of Saudi Arabia

Faisal Ali KalfKingdom of Bahrain

Dhafer  Mushabab Al SheriKingdom of Saudi Arabia

Alexander D. ArevaloPhilippines

Hussein Mahmoud El ShafeiArab Republic of Egypt

Mohammed Amer Al ShakiraSultanate of Oman

Ahmed Bin Mohammed HamdoneSultanate of Oman

Layla Ride Al SaidKingdom of Saudi Arabia

Ali Bin Moussa Al FarsiSultanate of Oman

Mohammed Assad MuheisenPalestine

Anthony AustriaPhilippines

Hibat Allah Abdullah AteiahArab Republic of Egypt

Hussein Jassem MahroseSultanate of Oman

Majdi FathiPalestine

Ruqaiya Abdullah Al BadiSultanate of Oman

Buddy GadianoPhilippines

23Saeed Mahmoud Alawi IbrahimKingdom of Bahrain

Winners  

Outstanding Photos

Nationality Name No.

26

27

28

29

25

24

Tasyer Mahdi KhudairRepublic of Iraq

Sultan Al ZaidiUnited Arab Emirates

Yousef Saeed Al  MaslamaniKingdom of Saudi Arabia

Teng Wei PingMalaysia

Youssef Abdullah Al MasoodKingdom of Saudi Arabia

Saleh Awed Al TammieRepublic of Yemen

Outstanding Photos

ترتيب أسماء المشاركين الواردة ضمن الجدول بحسب تسلسل األحرف األبجدية This list is being organised alphabetically

PARTICIPATING PHOTOGRAPHERS 2014
WINNERS AND OUTSTANDING PHOTOS

PARTICIPATING PHOTOGRAPHERS 2014
WINNERS AND OUTSTANDING PHOTOS



مسابقة دولية للتصوير الفتوغرافي 
International Photography Competition   Date Palm through the eyes of the world 133
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132

1

المملكة العربية السعوديةعبدا� عبدالعزيز العيدي 2

االمارت العربية المتحدةسلطان سعيد الزيدي3

الهندسيودبت و داس

الفائزين في الثالث مراكز

أفضل الصور

4

جمهورية مصر العربيةجالل رفعت المسري

5

6

االمارت العربية المتحدةحمدة عتيق الحمادي

الفلبينبودي جاديانو9

7

8

10

11

12

13

14

االمارت العربية المتحدةسلمى سالم البادي

15

المملكة المغربيةسمية الدخيسي

16

18

جمهورية مصر العربيةحسين محمود الشافعي

19

سلطنة ُعماناحمد بن محمد حمدون

20

21

الجمهورية اليمينةسارة عوض باوزير

22

جمهورية مصر العربيةحسين محمود الشافعي

االمارت العربية المتحدةسعاد خليفة بن ركاض

17

المملكة العربية السعوديةحسين صادق العلي

المملكة العربية السعوديةزكي حسين العطافي

سلطنة ُعمانسالم محمد الكعبي

السودانأحمد عبد القادر قناوي

باكستانأمير أنور

الفلبينروميل جافيير بلنيت

المملكة العربية السعوديةرنا علي فهد

الجمهورية العربية السوريةخالد حسن الفارس

المملكة العربية السعوديةبندر فهيد عبدالعزيز

سلطنة ُعمانأحمد سليمان الحارثي

23

الجنسيةاالســـــــــــمالرقم 

أفضل الصور

28

29

المملكة العربية السعوديةعبد ا� محمد الخضير30

المملكة العربية السعوديةعلي حسن آل اسماعيل

الهندفروس سيد

االمارت العربية المتحدةفاطمة راشد عبيد علي

مملكة البحرينفيصل علي خلف

المملكة العربية السعوديةفاطمة حسين محمد

جمهورية العراقكريم صاحب

االمارت العربية المتحدةميثة سلطان الزعابي

المملكة العربية السعوديةمحمد عبدا� الجويسر

االمارت العربية المتحدةمريم سلطان الزعابي

السودانمحمد الطاهر محمد

الفلبينماري آن مجاتكبك

المملكة العربية السعوديةمحمد أحمد الفرج

االمارت العربية المتحدةموزة الفالسي

المملكة العربية السعوديةيوسف أحمد الخليفة

مملكة البحريننادر عيسى البزاز

تونسعبد الفتاح محمد عبد اللطيف

مملكة البحرينعباس محمد ابراهيم

سلطنة عمانعلي بن موسى الفارسي

فلسطينعبد الكريم مصيطف

27

26

25

المملكة العربية السعوديةظافر مشبب الشهري

34

35

36

37

38

33

32

31

42

43

44

45

46

دولة الكويتيوسف منصور حسن 47

41

40

39

24

الهندشيبو فارغيز جوزيف

مملكة البحرينسيد محمد ابراهيم

الجنسيةاالســـــــــــمالرقم 

ترتيب أسماء المشاركين الواردة ضمن الجدول بحسب تسلسل األحرف األبجدية This list is being organised alphabetically
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1

2

3Sultan Saeed Al ZaidiUnited Arab Emirates

Abdullah Abdul-Aziz  Al EidiKingdom of Saudi Arabia

Nationality Name No.

4

Ahmed Abd-el-Kader GinawiSudan

5

6

Bandar Fahid Abdul-AzizKingdom of Saudi Arabia

9

Ali Hassan Al IsmailKingdom of Saudi Arabia

7

8

10

11

12

13

14

Hussein Mahmoud El ShafeiArab Republic of Egypt

15

Hussein Sadeq Al AliKingdom of Saudi Arabia

16

18

Abdel Karim MesetafPalestine

19

Ali Bin Moussa Al FarisiSultanate of Oman

Ahmed Suleiman Al HarthySultanate of Oman

20

21

Fatima Hussein MohammedKingdom of Saudi Arabia

22

Ahmed Bin Mohammed HamdoneSultanate of Oman

Hamada Ateeq Al HamadiUnited Arab Emirates

17

Abdullah Mohammed Al KhudairKingdom of Saudi Arabia

Fatima Rashid Ubaid AliUnited Arab Emirates

Feisal Ali KalafKingdom of Bahrain

Abdel Fattah Mohammed Abdel LatifTunisia

Firos SyedIndia

Buddy GadianoPhilippines

Abbas Mohammed  IbrahimKingdom of Bahrain

Jalal Refat Al MasriArab Republic of Egypt

Sudipto DasIndia

23Kareem SahibRepublic of Iraq

Winners  

Outstanding Photos

Nationality Name No.

28

29

30

Marry Ann MacatigbacPhilippine

Mariam Sultan Al ZaabiUnited Arab Emirates

Nader Isaa Al BazazKingdom of Bahrain

Mith Sultan Al ZaabiUnited Arab Emirates

Rana Ali FahadKingdom of Saudi Arabia

Mohammed Abdullah Al JwasserKingdom of Saudi Arabia

Romel Javier BalingitPhilippine

shibu Varghese josephIndia

Sara Awed BawazeerRepublic of Yemen

Saeed Mohammed IbrahimKingdom of Bahrain

Salma Salem Al BadeUnited Arab Emirates

Somiah AldkhisaKingdom of Morocco

Souad Khalifa Bin RakhadUnited Arab Emirates

Youssef Mansour HassanState of Kuwait

Youssef Ahmed Al KhalifaKingdom of Saudi Arabia

Umer AnwarPakistan

Zafer Mushabab Al SehriKingdom of Saudi Arabia

Moza AL FalsieUnited Arab Emirates

Mohammed Reda AsfoorKingdom of Bahrain

Mohammed Tahir MohammedSudan

Mohammed Ahmed Al FarajKingdom of Saudi Arabia

27

26

25

Khaled Hassan Al FaresSyrian Arab Republic

34

35

36

37

38

33

32

31

42

43

44

45

46

Zaki Hussein Al TaaffeKingdom of Saudi Arabia 47

41

40

39

24

Salem Mohammed Al KabeeiSultanate of Oman

Outstanding Photos
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PARTICIPATING PHOTOGRAPHERS 2013
WINNERS AND OUTSTANDING PHOTOS




