جائزة التميزالعلمي
الدورة الثانية عشرة 2019
كشوف الفائزين
 - 1فئة الطالب املتميز  -املرحلة االبتدائية
م

اسم الطالب

املدرسة

رقم
التواصل

عدد
امللفات

الرقم الشخص ي

املرحلة االبتدائية – امليدالية البالتينية
1
2
3
4
5
6
7
8
9

روضة فهد محمد علي األصمخ
حصة حمد عيس ى عبدهللا الهتمي
فجرسعود عبدهللا إسماعيل الحمادي
سيف محمد مبارك املفقاعي الهاجري
هيا علي أحمد سعد الكعبي
الريم جاسم علي صالح املهندي
روضة وليد محمد إبراهيم الجناحي
نور محمد خليفة عمران الكواري
غالية ناصرفهد جاسم آل ثاني

1
2
3
4

املياسة أحمد عبدهللا أحمد القحطاني
عهود حمد عبدهللا حمد البريدي
الجوري أحمد سعيد علي شعيب
نورة طالب حسن سالم الكثيري

5

عالية عدنان منيف ناصرالودعاني

6
7
8
9
10
11
12
13

نجود ارحمة صباح البنغيث الكواري
نورة خالد محمدالجبرالنعيمي
عائشة حسن علي خلف الفارس ي
فاطمة علي أحمد علي العبدهللا
العنود عبداللطيف سالم فرج املسلماني
فاطمة عبدالعزيزمصطفى عقيل محمود
مريم سعد علي سعد الخرجي
هند مبارك غانم السويد الغانم

أكاديمية قطر -الدوحة
أكاديمية قطر -الدوحة
البيان االبتدائية األولى
الشحانية النموذجية للبنين
النهضة االبتدائية للبنات
الخور االبتدائية للبنات
الخنساء االبتدائية للبنات
النهضة االبتدائية للبنات
البيان االبتدائية األولى

55823802

1

30663405484

66533365

1

30763401668

33028084

1

30763400922

55614008

1

30763406675

55087575

2

30763404080

55569699

3

30763403587

55055530

1

30763401420

55550649

3

30763402057

55590669

1

30763406717

املرحلة االبتدائية – امليدالية الذهبية
النهضة االبتدائية للبنات
النهضة االبتدائية للبنات
النهضة االبتدائية للبنات
املرخية االبتدائية للبنات
البيان االبتدائية األولى
البيان االبتدائية األولى
البيان االبتدائية األولى
البيان االبتدائية األولى
أكاديمية قطر– الوكرة
أكاديمية قطر -الدوحة
البيان االبتدائية الثانية للبنات
البيان االبتدائية الثانية للبنات
البيان االبتدائية الثانية للبنات

1

55746620

2

30763402554

66555834

3

30763401542

55268713

2

30763402815

55802434

2

30763401267

55050681

1

30763403401

55874075

1

30763405873

55842552

1

30763403103

55030626

1

30763402263

66020222

1

30763400077

55915559

1

30763400210

55633313

2

30763406030

55543251

2

30763404833

55011165

2

30763402002

جائزة التميزالعلمي
الدورة الثانية عشرة 2019
كشوف الفائزين

 - 2فئة الطالب املتميز  -املرحلة اإلعدادية
م

املدرسة

اسم الطالب

عدد
رقم التواصل
امللفات

الرقم الشخص ي

املرحلة اإلعدادية – امليدالية البالتينية
1
2
3
4
5
6

موزة خالد محمد إبراهيم الهاجري
العنود أميرعبدهللا أحمد الباكر
موزة فهد علي الفارس الكعبي
الغالية خليفة أحمد اليهري اليافعي
الغالية عبدالعزيزراشد الخيارين الهاجري
عائشة خالد أحمد جاسم عبدهللا

البيان اإلعدادية للبنات
البيان اإلعدادية للبنات
البيان اإلعدادية للبنات
البيان اإلعدادية للبنات
البيان اإلعدادية للبنات
األقص ى اإلعدادية للبنات

66991993

2

30463400178

33292559

2

30463401980

55559118

1

30463402003

66999910

2

30463400691

55755773

2

30463402860

66705757

2

30463400550

املرحلة اإلعدادية – امليدالية الذهبية
1
2
3

أسماء يوسف حسن محمد العبيدلي
هتان مهنا عبدالرحمن السنيدي القصيمي
البندري فيصل محمد بدرالسادة

4

عبدهللا خالد أحمد مبارك النصر

 5فجرعبدهللا سلطان مللوم املسيفري
 6لولوة محمد مسند سعد املسند
 7دالل محمد سالم إسماعيل السويدي
 8دينا طالب أحمد إبراهيم الهيل
 9مريم محمد عبدالرحمن محمد العبدهللا
 10مها عبدالرحمن عبدهللا سلطان لرم
11

بشايرنضال محمد خليل أبو خديجة

البيان اإلعدادية للبنات
البيان اإلعدادية للبنات
البيان اإلعدادية للبنات
مدرسة قطر للعلوم
والتكنولوجيا
قطراإلعدادية للبنات
أكاديمية قطر– الدوحة
البيان اإلعدادية للبنات
البيان اإلعدادية للبنات
البيان اإلعدادية للبنات
األقص ى اإلعدادية للبنات

55095557

1

30463406124

55526665
55507745

1
2

30463406044
30563400083

30660999

2

30463400925

55540345

1

30463400346

66000046

1

30463402185

55000953

3

30463405565

55685565

1

30463403085

50221199
55021515

2
1

30463403622
30463400154

آمنة بنت وهب اإلعدادية للبنات

55547032

1

30463400342

2

جائزة التميزالعلمي
الدورة الثانية عشرة 2019
كشوف الفائزين
 -3فئة الطالب املتميز  -املرحلة الثانوية
عدد
امللفات

الرقم الشخص ي

1

سارة حسن عبدالعزيزراشد املالكي

الشيماء الثانوية للبنات

50563636

1

30063401498

2

أسماء منصور عبدهللا سعيد الكعبي

أكاديمية قطر

55567417

1

30063401121

3

علياء يوسف خلفان علي الكواري

البيان الثانوية للبنات

33494400

1

30063404400

4

شوق خالد سفرالشباعين الهاجري

أم أيمن الثانوية للبنات

33550006

1

30063405165

5

بثينة عبدهللا ارحمة الجهام الكواري

عائشة بنت أبي بكرالثانوية
للبنات

55746889

1

30063405040

م

اسم الطالب

رقم
املدرسة
التواصل
املرحلة الثانوية – امليدالية البالتينبة

املرحلة الثانوية – امليدالية الذهبية
لطيفة عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن
محمود
آمنة محمد عيس ى شاهين املناعي

البيان الثانوية للبنات

66445922

1

30063400596

البيان الثانوية للبنات

66636188

1

30063402353

3

نور سالم خالد صالح الجابر

البيان الثانوية للبنات

33154553

1

30063403374

4

دانة عبدهللا عبدهللا محمد الخوري

أم حكيم الثانوية للبنات

66143400

1

30063402703

5

محمد عبدهللا محمد دريميح املري

عمربن الخطاب الثانوية للبنين

33356652

1

30063404020

6

منيرة إسماعيل محمد أحمد البوعينين

البيان الثانوية للبنات

66206018

1

30063404727

7

شهد فؤاد حسن علي فخرو

البيان الثانوية للبنات

70950501

1

30063403820

8

حمد علي حمد شافعة الكربي

الشحانية اإلعدادية الثانوية
للبنين

33643901

1

30063405169

9

كلثم عبدهللا سعود عبدالعزيزالكواري

أكاديمية قطر

55550851

1

30063401706

10

فاطمة خميس أحمد زامل الكواري

البيان الثانوية للبنات

50361116

1

30063400937

 11غالية سلمان حسين عبدالرضا أشكناني

ديبكاي الثانوية للمهن الطبية

66661285

1

30063404905

 12عالية سلمان حسين عبدالرضا أشكناني

ديبكاي الثانوية للمهن الطبية

66661295

1

30063404904

 13نور خالد جمال محمد الجابر

آمنة بنت وهب الثانوية للبنات

77117308

1

30063400163

1
2

3

جائزة التميزالعلمي
الدورة الثانية عشرة 2019
كشوف الفائزين
 - 4فئة الطالب المتميز  -الجامعي

م

اسم الطالب

الجامعة

التخصص

رقم التواصل

عدد
امللفات

الطالب الجامعي – امليدالية البالتينية
 1حصة علي إبراهيم حسن الهيل

فيرجينيا كومنولث -قطر

التصميم الداخلي

70032007

 2شيخة سعد سعيد آل مسعود القحطاني
 3روضة حمد عبدهللا آل إبراهيم العطية

تكساس إي أند إم  -قطر

70979780

 4ناصرمنصور ناصرالعوامي الهاجري
 5آمنة صالح أحمد آل سالم املناعي
 6دانة علي عبدهللا علي الحداد

نورث ويسترن  -قطر
كلية أحمد بن محمد
العسكرية
جامعة قطر
جامعة قطر

2 +1
مرفقات
1

هندسة كهرباء وكمبيوتر
العلوم – الصحافة

55366366

1

العالقات الدولية

66665752

1

اإلدارة واالقتصاد
إعالم

30133301

1

55255471

2

الطالب الجامعي – امليدالية الذهبية
 1مريم عبداللطيف محمد الهجن النعيمي
 2نوف خالد محمد عبدهللا الهيدوس
 3لطيفة خالد جبرمحمد آل ثاني
 4عبدالعزيزأحمد عبدالعزيزغني
عبدالرحمن أحمد حاجي عبدامللك
5
العبدامللك
 6روضة إبراهيم صالح يوسف الحر
 7حصة سعيد خلف سلطان البدر
 8نواف ضيف هللا حسن الحسن الكربي
 9الجازي خالد ناصرعبدهللا آل ثاني
 10سارة حيدرعبدالرضا عبدهللا املشهدي
 11خلود خليل حسن سلطان الشيبة
 12هزاع راشد حمد هزاع العذبة
13
14
15
16

مريم يعقوب يوسف يعقوب الجفيري
زهرة ماجد برهان حسني الزيدان
نورة أحمد سعيد جبرالرميحي
مريم هداف عائض آل بوصابرالقحطاني

كارنيجي ميلون -قطر
فيرجينيا كومنولث  -قطر
كارنيجي ميلون -قطر

نظم املعلومات
تصميم جرافيك
نظم املعلومات
الشريعة والدراسات
اإلسالمية

وايل كورنيل -قطر

الطب

55770787

كارنيجي ميلون  -قطر
جورجتاون  -قطر
كلية أحمد بن محمد
العسكرية
فيرجينيا كومنولث  -قطر
فيرجينيا كومنولث  -قطر
جورجتاون -قطر
كلية أحمد بن محمد
العسكرية
جامعة قطر
جامعة قطر
جامعة قطر
جامعة قطر4

نظم املعلومات
علوم سياسية

74407407
70301404

1
1

املحاسبة

70999070

1

أم القرى – السعودية

التصميم الداخلي
التصميم الداخلي
اقتصاد دولي

66139666
55366009
66525577

1
1
1

66663094

1
1

 +1 55326666مرفق
 +1 66651213مرفق
1
55727372

القانون

55576555

1

قانون
قانون
قانون
قانون

77528289
66811499
55318802

1
1
1

66659641

1

جائزة التميزالعلمي
الدورة الثانية عشرة 2019
كشوف الفائزين

فئة الطالب المتميز  -الجامعي

م

اسم الطالب

رقم التواصل

عدد امللفات

الجامعة

الصحافة اإلذاعية
والتلفزيونية
التسويق وريادة األعمال

77388868

1

55193000

1

جامعة قطر

الهندسة

66111668

1

جامعة قطر

اإلدارة واالقتصاد

55399311

1

 17حصة راشد يوسف البو عفرة الكواري

جامعة قطر

 18منيرة عبدهللا أحمد عبدهللا العبيدلي
عائشة عبدهللا عبدالرحمن آل الشيخ
19
الكواري
 20سعيد عيس ى محمد عبدهللا الذوادي

جامعة قطر

التخصص

 - 5فئة البحث العلمي المتميز

1

ديما حمد عبدالهادي زابن الدوسري

1

سعاد محمد أحمد محمد العبدهللا

1

عبدالرحمن جاسم محمد حجي الباكر

2

حصة وسمي عوض الوبيري الشمري

مدرسة دخان
االبتدائية
اإلعدادية
الثانوية للبنات

تأثيرأوراق شجر( النيم
والسدر) املوجودة في
منطقة دخان كمواد
معقمة طبيعية على النمو
البكتيري

50834053
55668383

1

 - 6فئة المعلم المتميز
المرحلة االبتدائية
حطين
النموذجية
للبنين

العلوم العامة

المرحلة الثانوية
حسان بن
الشريعة
ثابت الثانوية
للبنين
روضة بنت
علوم بيولوجية بيئية
محمد الثانوية
للبنات

5

55307020

9

33349514

8

55288964

3

جائزة التميزالعلمي
الدورة الثانية عشرة 2019
كشوف الفائزين

 - 7فئة حملة شهادة املاجستير
م

االسم

الجامعة

التخصص

رقم التواصل

املجال العلمي
1

هنادي غانم محمد جاسم آل ثاني

1

فيصل محمد حسن حسين الكوهجي

جامعة حمد بن خليفة

البيئة المستدامة

30053003

املجال األدبي
جامعة قطر

الحماية القانونية لألشخاص
ذوي اإلعاقة

55011799

 - 8فئة حملة شهادة الدكتوراه
املجال العلمي
1

د .عبير راجي مفرح الرمالي الشمري

جامعة أوكسفورد  -بريطانيا

علوم الطب الحيوي

2

د.ظبية محمد صقرالحسن املهندي

جامعة تكساس إي أند إم -
أمريكا

هندسة كيميائية

1

د .حمد محمد حسين علي املفتاح

1

مدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني
الثانوية للبنين

66665088
55140909

املجال األدبي
جامعة برادفورد  -بريطانيا

الدبلوماسية اإللكترونية

+1717444444

 - 9فئة املدرسة املتميزة
املدارس الحكومية
د.هادي عبدهللا البريدي

6

44596464

استمارة  +سي
دي

