
  

 ملرحلة االبتدائية للبناتعلى مستوى ااملسرح أوالً: نتيجة 

 يف حتقيق اهلوية الوطنية القطرية املسرحدور فعالية 
 

 اسم المشرف  أسم الطالب  المركز  اسم المدرسة  م

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

 البيان االبتدائية الثانية للبنات

 
 
 
 
 

على مستوى   األول
 للبنات  المدارس االبتدائية 

 هيا أحمد علوي
 هيا عبد العزيز االنصاري 
 ساره عبد الرحمن العجي 

 
 أ.سميرة نعمان العمادي 

 نظره نايف المالكي 
 المها إبراهيم المالكي 

 ساره فهد الشيبة 
 الجوري أحمد اليافعي 
 عائشة إبراهيم المالكي 

 
 أ.رانية أحمد قدور 

 بو موزه  أ.حنان
 أ.سارة المالكي 

 صفية عبد هللا العذبة 
 الريم محمد المريخي  
 أمنة فيصل عبد هللا 

 
 أ.حياة بن علي 

 
 
2 

 
 

نسيبة بنت كعب االبتدائية  
 للبنات

 
 

الثاني على مستوى  
 للبنات المدارس االبتدائية 

 أمل عبد هللا محمد 
 هيا عبد هللا محمد  
 فاطمه فيصل البدر 

 
 هللا الخياريين نوره عبد 

 

 
 

 أ.علياء على عبد الفتاح 

 
 
3 

 
 

 االبتدائية للبنات ميمونة 

 
الثالث على مستوى  

 للبنات  المدارس االبتدائية 

 دوحه عبد هللا الشافعي 
 محمد عبيده عبد هللا الشافعي 
 تميم محمد عبد هللا الشافعي 

 
 كوثر سعيد 

 
 أ.هناء يوسف إبراهيم 

الثالث مكرر على مستوى   االبتدائية للبنات المرخية  4
 للبنات  المدارس االبتدائية 

 مريم محمد الحرمي 
 نورة محمد الحرمي 

 أ.منى أبو النجا حارس 



  

االبتدائية  حليمه السعدية  5
 للبنات

 
المركز األول ألفضل فيلم  

 وثائقي 

 الشيخه عامر المري 
 رغد ناصر عفية 
 عالية على المري
 بة ذالعياسمين عبد هللا 
 شما فهد العذبة 

 
 أ.ايمان مصطفى حسن
 أ.نوره محمد المري 

 أ.مروة محمود 

 
6 

 
 قطر االبتدائية للبنات

 
المركز الثاني ألفضل فيلم  

 وثائقي 

 جمله حسن العامري 
 مريم الكواري 

 نوره عبد الناصر
 خلود العلي

 أ.عبير محمد خيري 
 أ.حنان الصادق

 
 
7 

 
االبتدائية  خوله بنت األزور 

 للبنات

 
المركز األول ألفضل إداء  

 جماعي 

 نجلة غانم الكواري 
 سناء فادي فضل 

 زينة محمد صبحي 
 هدى عبد الهادي الطرح 

 نور على االحبابي 

 أ.نهلة إبراهيم محمد 
 أ.ليلى إسماعيل العشار

المركز الثاني ألفضل إداء   خديجة االبتدائية للبنات  8
 جماعي 

 شيخه عادل 
 لولوة بدر 

 أ.عبير أحمد محمود 

9  
جورية بنت الحارث االبتدائية  

 للبنات

 
المركز األول ألفضل أداء  

 فردي 

 
 رقية خالد الشرشني 

 أ.عائشة أحمد الشافعي 
 أ.عزة القصبي 
 أ.يسرى عقل 

 د. سما الهاجري 

المركز الثاني ألفضل إداء   بروق االبتدائية للبنات  10
 فردي 

 أ.عيشة الخطيب الهاجريالعنود 

 

 

 

 

 االبتدائية والنموذجية للبننيعلى مستوى املرحلة  املسرحثانيًا: نتيجة 

 يف حتقيق اهلوية الوطنية القطرية املسرحدور فعالية 



  

 اسم المشرف  أسم الطالب  المركز  اسم المدرسة  م

 
 
1 

 
 

 عثمان بن عفان النموذجية للبنين

 
 
 األول  

 
 سلمان خلف عبد الخالق 

 أحمد مهند حسين 
 أحمد ربيع جوده 

 
 

أ.هناء الحسيني  
 محمد 

 
2 

 
 القادسية النموذجية للبنين 

 
 الثاني

 يزن حسين
 محمد ياسر 
 أسيد حيدر 

 أ.سوسن الهواري 
 أ.هنادي أبو جسوم 

 
 
 
3 

 
 
 

 أم القرى االبتدائية للبنين 

 
 
 

 الثاني مكرر  

 عبد العزيز حسن القحطاني 
 المهندي على أحمد 

 سلطان خالد الهيدوس
 عبد العزيز محمد أحمد 
 عبد العزيز نايف العنزي

 سلطان فهد النعيمي 
 عبد الرحمن سعود الكثيري 

 على عبد هللا الذوادي 
 عبد هللا زايد المري

 
 

 أ,أحمد الفياض 
 أ.حسن الشيباني 

 
 
4 

 
 

 الشروق النموذجية للبنين 

 
 
 لث الثا

 محمد يوسف محمد 
 المحمود محمود 

 محمد راشد الخاطر
 محمد صالح المعاضيد

 حسن محمد حسن 

أ.أروى علي  
 الشمري

أ.نور عبد هللا  
 السويدي

 أ.نور المحمد  محمد عدنان العمادي الثالث مكرر  الوفاء النموذجية للبنين  5



  

اإلعدادية للبننيعلى مستوى املرحلة  املسرحثالثا: نتيجة   

 حتقيق اهلوية الوطنية القطريةيف  املسرحدور فعالية 

 اسم المشرف  أسم الطالب  المركز  اسم المدرسة  م

 
 
1 

 
 

عبد الرحمن بن جاسم  
 اإلعدادية للبنين 

 
 
 األول 

 على يوسف الخاطر 
 خليفه حمد العلي 
 فهد أزمت جمعه 

 ساري عبد الهادي الفارس 
 وليد عسكر على 

 سعد خالد العشماوي
 مازن عبد التواب سيد 

 
 

 د.وليد مفلح الجراح 
 د.أحمد مصطفى حسن 

حمزه بن عبد المطلب   2
 اإلعدادية للبنين 

 
 األول مكرر 

 جاسم إبراهيم الشريم 
 محمد عبد هللا إبراهيم 

 أ.اشرف عبد الحميد عقل 

عمر بن الخطاب   3
 اإلعدادية للبنين 

 
 الثاني

 
 محمد حمد القحطاني 

 
 أ.علي بكري العلي 

المسند  عبد هللا بن على  4
 اإلعدادية للبنين 

 
 الثالث 

 طالل جابر المري 
 ضيغم حسن الشهواني 
 خالد حسن الشهواني 
 محمد حمد المريخي 

 صالح سراج 
 عمر ملهم 

 د.هشام صابر عبد الحليم

علي بن ابي طالب   5
 اإلعدادية للبنين 

 محمد إبراهيم سالم الثالث مكرر 
 عبد هللا عمار عوني 
 عمار نور الجابر 

 أ.ممدوح محمد الشمسي 

                                                                                      
 


