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 رالب ادلرحؾة االبًدائقة  فىة:أواًل
 ادلقدالقة اليالتقـقة 

 االسم    المــدرســة

 المري الفطٌسغادة عبد المحسن عبد هللا  البٌان االبتدائٌة الثانٌة

 الٌافعًالغالٌة خلٌفة أحمد  البٌان االبتدائٌة الثانٌة

 أمٌر عبد هللا أحمد الباكر العنود البٌان االبتدائٌة األولى 

 الكبٌسًوضحى عمر شاهٌن  النهضة االبتدائٌة للبنات



 ادلقدالقة الذهيقة

 االسم    المــدرســة

 ادلسقػريفٍر عيد اهلل دؾطان  الـفضة االبًدائقة ادلسًؼؾة لؾيـات

 العيقدليأمساء وودف حسن  اليقان االبًدائقة األوىل

 عائشة خالد أمحد جادم عيد اهلل الػالح االبًدائقة ادلسًؼؾة لؾيـات

 القافعيبدروة أمحد ناصر  الـفضة االبًدائقة ادلسًؼؾة لؾيـات

 اهلاجريموزة خالد حمؿد  اليقان االبًدائقة األوىل

 عػراء ذاهني صؼر ادلرخيي اخلوارزمي االبًدائقة ادلسًؼؾة لؾيـات

 الؽعيبموزة ففد عؾي  اليقان االبًدائقة األوىل

 الؽواريدؾوى خؾقػة جادم  اليقان االبًدائقة األوىل

 حمؿد عؾي ناصر السوودي خؾػان الرذاد الـؿوذجقة ادلسًؼؾة لؾيـني

 عيد العزوز األنصاري  لولوة الـفضة االبًدائقة ادلسًؼؾة لؾيـات

 مفا عيد الرمحن عيد اهلل لرم نسقية بـت كعب االبًدائقة ادلسًؼؾة لؾيـات

 الؽيقسيروم حمؿد خالد  اليقان االبًدائقة الٌانقة

   اهلقلدوـا رالب أمحد إبراهقم  الـفضة االبًدائقة ادلسًؼؾة لؾيـات

 اهلاجريالغالقة عيد العزوز راذد  اليقان االبًدائقة األوىل



 فىة رالب ادلرحؾة اإلعدادوة :ثانقًا

 ادلقدالقة اليالتقـقة 

 

 

 االسم  المدرسة 

 عقسى حمؿد عقسى ذاهني ادلـاعي عؿر بن اخلطاب اإلعدادوة ادلسًؼؾة لؾيـني



 ادلقدالقة الذهيقة 

 

 

 

 االسم  المدرسة 

   الخنجًفاطمة إبراهٌم  األقصى اإلعدادٌة المستقلة للبنات

 سارة أمٌر عبد هللا أحمد الباكر البٌان اإلعدادٌة المستقلة للبنات



 فىة رالب ادلرحؾة الٌانووة:ثالًٌا

   ادلقدالقة اليالتقـقة

 االسم  المدرسة 

 فاطمة أحمد النعمة الثانوٌة المستقلة للبنات العدوٌةرابعة 

 الكواريناصر سلطان ناصر  علً بن جاسم بن محمد آل ثانً الثانوٌة المستقلة للبنٌن



 ادلقدالقة الذهيقة 

 االسم المدرسة

 نضال أسعد دانة أكادٌمٌة قطر

 العبٌدانشهد فهد عبد الرحمن  أكادٌمٌة قطر

 العبٌدانرٌم فهد عبد الرحمن  أكادٌمٌة قطر



 فىة رالب ادلرحؾة اجلامعقة :رابعًا

 

 ادلقدالقة اليالتقـقة 

 

 

 

 

   

 

 االســـم   الجامعة

 الدربستًعبد هللا محمد  خولة فً قطر تاونجامعة جورج 

 الشمريإٌمان صالح   جامعة قطر

 المري فطٌسمها حمد محمد  جامعة قطر



 فىة رالب ادلرحؾة اجلامعقة :رابعًا

 ادلقدالقة الذهيقة 

 

 

 االســم الجامعـة 

 الشكريداود نصٌب عبد هللا  شٌخة كورنٌل واٌلكلٌة طب 

 جواهر عبد هللا ٌوسف مال هللا المال كلٌة الشؤون الدولٌة جورجتاونجامعة 

 السلٌطًغاٌة فهد حمد  مٌلون كارنجًجامعة 

 األنصاري مها رٌاض جامعة نورث وٌسترن فً قطر

 فهد صقر راشد المرٌخً جامعة قطر

 الهاجريسعٌد مبارك الخٌارٌن  العنود جامعة قطر

 باسلٌمانحمد سلٌمان عبد هللا  جامعة قطر



 فىة ادلعؾم ادلًؿقز :خامسًا

 ادلرحؾة الٌانووة 

 

 

 

 

 االسم  المدرسة

 فرج العذبة طٌناننوال  مدرسة عائشة بنت أبً بكر الثانوٌة المستقلة للبنات



 فىة ادلدردة ادلًؿقزة :داددًا

 ادلدردة ادلسًؼؾة

 

 

   

 

 المدرسة  صاحـب الترخٌص 

 مدرسة طارق بن زٌاد الثانوٌة المستقلة  المناعً محمد شبٌبحمد 



 فىة اليَث العؾؿي لؾؿرحؾة الٌانووة:دابعًا

 فىة ادلقدالقة الذهيقة   

 

 

 االسم المدرسة 

 البوعٌنٌنعلً محمد علً  الثانوٌة المستقلة للبنٌن عمٌرمدرسة مصعب بن 



 فىة احلاصل عؾى ذفادة الدكًوراه:ثامـًا

 الػائزون باجلائزة لػىة الدكًوراه يف اجملاالت العؾؿقة   -

 

 

 

 

 الػائزون باجلائزة لػىة الدكًوراه يف اجملاالت األدبقة  -

 

 

 االسم  التخصص

 األصمخمها عبد هللا  العلوم الطبٌة

 االسم التخصص

 اإلبراهٌمعبد العزٌز أحمد محمد  العلوم اإلدارٌة


