أسامء الفائزين جبائزة المتزي اللمي
الدورة الثانية عشرة 2019

ابلمتيـز نبـين الجيـال
1

أوالً  :املتقدمون جلائزة التميز العلمي
للدورة الثانية عشرة 2019
•

املتقدمون للجائزة حسب الفئات :
عدد املتقدمين

الفائزون

املرحلة

1

فئة الطالب املتميز – املرحلة الابتدائية

99

22

2

فئة الطالب املتميز – املرحلة إلاعدادية

42

17

3

فئة الطالب املتميز – الشهادة الثانوية

21

18

4

فئة الطالب الجامعي املتميز

39

26

5

فئة البحث العلمي املتميز

13

1

6

فئة املعلم املتميز

15

3

7

فئة حملة شهادة املاجستير

36

2

8

فئة حملة شهادة الدكتوراه

22

3

9

فئة املدرسة املتميزة

5

1

292

93

م

إجمالي عدد املتقدمين من جميع الفئات

ثانياً :الفائزون باجلائزة
 :1فئة طالب املرحلة االبتدائية
امليدالية البالتينية
م

االسم

المــدرســة

1

روضة فهد محمد علي ألاصمخ

أكاديمية قطر  -الدوحة

2

حصة حمد عيس ى عبد هللا الهتمي

أكاديمية قطر  -الدوحة

3

فجر سعود عبد هللا إسماعيل الحمادي

البيان الابتدائية ألاولى

4

سيف محمد مبارك املفقاعي الهاجري

الشحانية النموذجية للبنين

5

هيا علي أحمد سعد الكعبي

النهضة الابتدائية للبنات

6

الريم جاسم علي صالح املهندي

الخور الابتدائية للبنات

7

روضة وليد محمد إبراهيم الجناحي

الخنساء الابتدائية للبنات

8

نور محمد خليفة عمران الكواري

النهضة الابتدائية للبنات

9

الشيخة غالية بنت ناصر فهد جاسم آل ثاني

البيان الابتدائية ألاولى

تابع فئة طالب املرحلة االبتدائية

امليدالية الذهبية
م

االسم

المــدرســة

1

املياسة أحمد عبد هللا أحمد القحطاني

النهضة الابتدائية للبنات

2

عهود حمد عبد هللا حمد البريدي

النهضة الابتدائية للبنات

3

الجوري أحمد سعيد علي شعيب

النهضة الابتدائية للبنات

4

نورة طالب حسن سالم الكثيري

املرخية الابتدائية للبنات

5

عالية عدنان منيف ناصر الودعاني

البيان الابتدائية ألاولى

6

نجود أرحمة صباح البنغيث الكواري

البيان الابتدائية ألاولى

7

نورة خالد محمد الجبر النعيمي

البيان الابتدائية ألاولى

8

عائشة حسن علي خلف الفارس ي

البيان الابتدائية ألاولى

9

فاطمة علي أحمد علي العبدهللا

أكاديمية قطر – الوكرة

10

العنود عبد اللطيف سالم فرج املسلماني أكاديمية قطر – الدوحة
فاطمة عبد العزيز مصطفى عقيل
البيان الابتدائية الثانية للبنات
محمود

12

مريم سعد علي سعد الخرجي

البيان الابتدائية الثانية للبنات

13

هند مبارك غانم السويد الغانم

البيان الابتدائية الثانية للبنات

11

 :2فئة طالب املرحلة اإلعدادية
امليدالية البالتينية
م

االسم

المدرسة

 1موزة خالد محمد إبراهيم الهاجري*

البيان إلاعدادية للبنات

 2العنود أمير عبد هللا أحمد الباكر*

البيان إلاعدادية للبنات

 3موزة فهد على الفارس الكعبي *

البيان إلاعدادية للبنات

 4الغالية خليفة أحمد اليهري اليافعي*

البيان إلاعدادية للبنات

 5الغالية عبد العزيز راشد الهاجري*

البيان إلاعدادية للبنات

 6عائشة خالد أحمد جاسم عبد هللا *

ألاقص ى إلاعدادية للبنات

ً
تدل العالمة (* ) على فوز املتقدم سابقا في فئة الطالب الابتدائي (مواصلة التميز)

تابع :فئة طالب املرحلة اإلعدادية

امليدالية الذهبية
م

االسم

المدرسة

1

أسماء يوسف حسن محمد العبيدلي *

البيان إلاعدادية للبنات

2

هتان مهنا عبد الرحمن السنيدي القصيمي

البيان إلاعدادية للبنات

3

البندري فيصل محمد بدر السادة

البيان إلاعدادية للبنات

4

عبد هللا خالد أحمد مبارك النصر

قطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين

5

فجر عبد هللا سلطان مللوم املسيفري*

قطر إلاعدادية للبنات

6

لولوة محمد مسند سعد املسند

أكاديمية قطر  -الدوحة

7

دالل محمد سالم إسماعيل السويدي

البيان إلاعدادية للبنات

8

دينا طالب أحمد إبراهيم الهيل*

البيان إلاعدادية للبنات

9

مريم محمد عبد الرحمن محمد العبد هللا

البيان إلاعدادية للبنات

10

مها عبد الرحمن عبد هللا سلطان لرم *

ألاقص ى إلاعدادية للبنات

11

بشاير نضال محمد خليل أبو خديجة

آمنة بنت وهب إلاعدادية للبنات

 :3فئة طالب املرحلة الثانوية
امليدالية البالتينية
م

االسم
سارة حسن عبد العزيز راشد املالكي

المدرسة
الشيماء الثانوية للبنات

2

أمساء منصور عبد اهلل سعيد الكعيب

أكادميية قطر

3

علياء يوسف خلفان علي الكواري*

البيان الثانوية للبنات

4

شوق خالد سفر الشباعني اهلاجري

أم أمين الثانوية للبنات

5

بثينة عبد اهلل أرمحة اجلهام الكواري

1

عائشة بنت أبي بكر الثانوية

تابع  :فئة طالب املرحلة الثانوية

امليدالية الذهبية

م

االسم

المدرسة

1

لطيفة عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن محمود

البيان الثانوية للبنات

2

آمنة محمد عيس ى شاهين املناعي*

البيان الثانوية للبنات

3

نور سالم خالد صالح الجابر

البيان الثانوية للبنات

4

دانة عبد هللا عبد هللا محمد الخوري

أم حكيم الثانوية للبنات

5

محمد عبد هللا محمد دريميح املري

عمر بن الخطاب الثانوية للبنين

6

منيرة إسماعيل محمد أحمد البوعينين

البيان الثانوية للبنات

7

شهد فؤاد حسن علي فخرو*

البيان الثانوية للبنات

8

حمد علي حمد شافعة الكربي

الشحانية إلاعدادية الثانوية

9

كلثم عبد هللا سعود عبد العزيز الكواري

أكاديمية قطر

10

فاطمة خميس أحمد زامل الكواري

البيان الثانوية للبنات

11

غالية سلمان حسين أشكناني

ديبيكاي الثانوية للمهن الطبية

12

عالية سلمان حسين أشكناني

ديبيكاي الثانوية للمهن الطبية

13

نور خالد جمال محمد الجابر

آمنة بنت وهب الثانوية للبنات

 :4فئة الطالب اجلامعي

امليدالية البالتينية
م

االسم

الجامعة

1

حصة علي إبراهيم حسن الهيل *

فيرجينيا كومنولث – قطر

2

شيخة سعد سعيد آل مسعود
القحطاني

تكساس إي أند إم  -قطر

3

روضة حمد عبد هللا آل إبراهيم
العطية

نورث ويسترن  -قطر

4

ناصر منصور ناصر العوامي الهاجري

5

آمنة صالح أحمد آل سالم املناعي

جامعة قطر

6

دانة علي عبدهللا علي الحداد

جامعة قطر

كلية أحمد بن محمد العسكرية

تابع فئة الطالب اجلامعي

امليدالية الذهبية
م

االسم

الجامعة
كارنيجي ميلون – قطر

1

مريم عبد اللطيف محمد الهجن النعيمي*

2

نوف خالد محمد عبد هللا الهيدوس

3

الشيخة لطيفة خالد جبر محمد آل ثاني

كارنيجي ميلون – قطر

4

عبد العزيز أحمد عبد العزيز غني الحرمي

أم القرى  -السعودية

5

عبد الرحمن أحمد حاجي عبد امللك
العبدامللك

وايل كورنيل  -قطر

6

روضة إبراهيم صالح يوسف الحر

كارنيجي ميلون – قطر

7

حصة سعيد خلف سلطان البدر

جورجتاون  -قطر

8

نواف ضيف هللا حسن الحسن الكربي

9

الشيخة الجازي خالد ناصر عبد هللا آل ثاني

فيرجينيا كومنولث  -قطر

10

سارة حيدر عبد الرضا عبد هللا املشهدي

فيرجينيا كومنولث  -قطر

11

خلو د خليل حسن سلطان الشيبة

12

هزاع راشد حمد هزاع العذبة

فيرجينيا كومنولث  -قطر

كلية أحمد بن محمد العسكرية

جورجتاون  -قطر

كلية أحمد بن محمد العسكرية

تابع فئة الطالب اجلامعي

امليدالية الذهبية
م

الاسم

الجامعة

13

مريم يعقوب يوسف يعقوب الجفيري

جامعة قطر

14

زهرة ماجد برهان حسني الزيدان

جامعة قطر

15

نورة أحمد سعيد جبر الرميحي

جامعة قطر

16

مريم هداف عائض آل بوصابر القحطاني

جامعة قطر

17

حصة راشد يوسف البو عفرة الكواري

جامعة قطر

18

منيرة عبد هللا أحمد عبد هللا العبيدلي

جامعة قطر

19

عائشة عبد هللا عبد الرحمن آل الشيخ
الكواري

جامعة قطر

20

سعيد عيس ى محمد عبد هللا الذوادي

جامعة قطر

 :5فئة البحث العلمي للمرحلة الثانوية
امليدالية الذهبية
م

االســـم

المدرسة

1

ديما حمد عبد الهادي زابن الدوسري

دخان الثانوية بنات

 :6فئة املعلم املتميز
املرحلة االبتدائية
م

االســـم

المدرسة

1

سعاد محمد أحمد محمد العبدهللا

حطين النموذجية بنين

املرحلة اإلعدادية
ُحــجـبت

املرحلة الثانوية
م

االســـم

المدرسة

1

عبد الرحمن جاسم محمد حجي
الباكر

حسان بن ثابت الثانوية بنين

2

حصة وسمي عوض الوبيري الشمري

روضة بنت محمد الثانوية للبنات

 :7فئة محلة شهادة املاجستري
اجملال العلمي
م

االســم

الجامعة

1

الشيخة هنادي غانم محمد جاسم آل ثاني

جامعة حمد بن خليفة

اجملال األدبي
م

االســم

الجامعة

1

فيصل محمد حسن حسين الكوهجي

جامعة قطر

14

 :8فئة محلة شهادة الدكتوراه
اجملال العلمي
االســم

الجامعة

التخصص

 -1الدكتورة  /عبير راجي مفرح الرمالي الشمري

أكسفورد

علوم الطب الحيوي

 -2الدكتورة  /ظبية محمد صقر الحسن املهندي

تكساس إي أند إم – أمريكا

هندسة الكيميائية

اجملال األدبي
االســم

الجامعة

التخصص

الدكتور /حمد محمد حسين علي املفتاح

براد فورد

الدبلوماسية إلالكترونية
15

 :9فئة املدرسة املتميزة
املدارس احلكومية
المدرسة

مدير المدرسة

علي بن جاسم الثانوية بنين

د .هادي عبد هللا البريدي

املدارس اخلاصة
مدير المدرسة

المدرسة
ُحجبت

مقارنة هذه الدورة مع الدورة املاضية
الثانية عشرة

الحادية عشر

املرحلة

1

فئة الطالب املتميز – املرحلة الابتدائية

22

22

2

فئة الطالب املتميز – املرحلة إلاعدادية

17

9

3

فئة الطالب املتميز – الشهادة الثانوية

18

10

4

فئة الطالب الجامعي املتميز

26

14

5

فئة البحث العلمي املتميز

1

1

6

فئة املعلم املتميز

3

2

7

فئة حملة شهادة املاجستير

2

2

8

فئة حملة شهادة الدكتوراه

3

2

9

فئة املدرسة املتميزة

1

2

93

64

م

إجمالي عدد الفائزين من جميع الفئات

من واصلو التميز (الفائزون سابقاً)
م

االسم

1

موزة خالد محمد إبراهيم الهاجري*

2

العنود أمير عبد هللا أحمد الباكر*

3

موزة فهد على الفارس الكعبي *

4

الغالية خليفة أحمد اليهري اليافعي*

5

الغالية عبد العزيز راشد الهاجري*

6

عائشة خالد أحمد جاسم عبد هللا *

7

أسماء يوسف حسن محمد العبيدلي *

8

فجر عبد هللا سلطان مللوم املسيفري*

9

دينا طالب أحمد إبراهيم الهيل*

10

مها عبد الرحمن عبد هللا سلطان لرم *

11

علياء يوسف خلفان علي الكواري*

12

آمنة محمد عيس ى شاهين املناعي*

13

شهد فؤاد حسن علي فخرو*

14

حصة علي إبراهيم حسن الهيل *

15

مريم عبد اللطيف محمد الهجن النعيمي*

الدورات السابقة

فئة الطالب للمرحلة
الابتدائية

فئة الطالب للمرحلة
إلاعدادية
فئة الطالب للمرحلة
الثانوية

الدورة الثانية عشرة

فئة الطالب للمرحلة
إلاعدادية

فئة الطالب للمرحلة الثانوية

فئة الطالب الجامعي

املدارس اليت فاز منها أكرب عدد من الطلبة

املدرسة

العدد

م

املرحلة

1

املرحلة الابتدائية

البيان الابتدائية ألاولى

9

2

املرحلة إلاعدادية

البيان إلاعدادية للبنات

11

3

املرحلة الثانوية

البيان الثانوية للبنات

7

