
 

 

 

 

 

 بيانات الفائزين 

 جائزة التميز العلمي

0222 - 0226العام    

 

 
 

 

 



 

 

 

 المستوى األول من الجائزة : ) الميدالية البالتينية ( .1
 

لحملة شهادة الدكتوراه للعام األكاديمي  يالتميز العلمأسماء الفائزين بجائزة    

6002- 6002   

 

الجامعة -التخصص  االسم م  

إبراهيم عبد اللطيف المسلمانىد/  1 المملكة المتحدة -نورث ويلز –البيولوجيا البحرية    

المملكة المتحدة –جامعة نيو كاسل  –علوم البحار  د/ إبراهيم محمد األنصاري 6  

المملكة المتحدة –جامعة سيتي  –هندسة المعلومات  د/ دانه محمد المالكي 3  

 د/ عبد هللا أحمد حسين الكمالي 4
 –آركنساس  –فلسفة المناهج وطرق التدريس 

 الواليات المتحدة األمريكية

 د/ عبد الناصر فرج األنصاري 5
 -جامعة  ميامى -الهندسة الكهربائية والكمبيوتر

 الواليات المتحدة األمريكية

 د/ فهد حسن الجمالي 2
المملكة  –جامعة ويلز  –علوم البحار البيولوجية 

 المتحدة

أسد شريف العمادىد/ محمد  2  
 –جامعة جورج واشنطن  -تطوير الموارد البشرية

 الواليات المتحدة األمريكية

المملكة المتحدة –جامعة ليستر  –الهندسة  د/ محمد يوسف عبد الرحمن المال 8  

 

 

 

 



 

 

 

أسماء الفائزين في المستوى األول ) الميدالية البالتينية ( من خريجي الشهادة 

6002 - 6002األكاديمي  الجامعية للعام  

 

 

 الجامعة االسم م

 اإلمام محمد بن سعود تركى عبيد سالم آل مهران المرى 1

 إسكس حمد محمد حسين المفتاح 6

 جامعة قطر رحمه هادي سالم محمد اليامي 3

 إسكسجامعة  سيف محمد سيف الكوارى 4

 جامعة قطر عبدهللا محمد علي محمد الكبيسي 5

عبدهللا علي حمد الفهيدةعلي  2  جامعة قطر 

 جامعة قطر فاطمة ماجد صالح مبارك الخليفي 2

 إسكس محمد على محمد المال 8

 

المستوى األول ) الميدالية البالتينية ( من الحاصلين على شهادة   فيأسماء الفائزين 

 الثانوية العامة

 

 المدرسة االسم م

المستقلة البيان دعاء محمد صالح محمد الشيب 1  



 البيان المستقلة آمنه محمد حسين بن عباس 6

السعيدسارة عبد الرحيم سعدي  3  البيان المستقلة 

 عمر بن الخطاب الثانوية محمد حسن أحمد أسد الحجي 4

 البيان المستقلة ريم علي عبد الرحمن علي 5

المحمود عبدالمحسن محمود إيمان 2  آمنة بنت وهب المستقلة 

 للبنات الثانوية العدوية رابعة الجيدة عبدالرحمن محمود مريم 2

معبد الكري محمد فاطمة 8  محمد 

 العمادي
 للبنات الثانوية العدوية رابعة

المناعيفاطمة أحمد جاسم  9  الشيماء الثانوية  

 
 

 

 6002 -6002أسماء الفائزين بجائزة المعلم المتميز للعام األكاديمي 

 

 المرحلة المدرسة االسم م

1 
نوف أحمد بن سيف آل 

 ثاني
 االبتدائية الخنساء االبتدائية للبنات

6 

حجبت الجائزة لعدم 

توافر الشروط المطلوبة 

 في المتقدمين

 اإلعدادية ال يوجد

3 
 محمد سيفعائشة 

 المقبالى
 الثانوية مدرسة الشيماء الثانوية

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6002-6002جائزة المدرسة المتميزة للعام األكاديمي   

 

 المدرسة مدير المدرسة م

 عمر بن الخطاب الثانوية المستقلة للبنين على عبد هللا المراغى  1

 

6002/6002للعام األكاديمي  األكثر تحسناجائزة المدرسة   

 

 المدرسة مدير المدرسة م

 الوجبة االبتدائية المستقلة للبنات حياة عبد هللا معرفي 1

 

الفائزين بالميدالية الذهبية من خريجي الشهادة الجامعية للعام األكاديميأسماء ثانيا :   

 6002- 6002  

 

 جامعة قطر

 

 التخصص االسم م

 محاسبة/مالية آمنه مبارك عبدهللا علي الفيحاني 1

 إدارة عامة حمد علي حمد سالمه الهاجري 2

 إدارة عامة حمد محمد حمد عشتل الحبابي 3



 

 

 جامعة فيرجينيا كومنولث

 

 التخصص االسم م

 تصميم جرافيك إيمان محمد النعيمى 1

 تصميم داخلى جواهر عبد الرحمن المحمود 6

 تصميم جرافيك دانه عبد هللا الخلف 3

داخليتصميم  روان ماهر القطامى 4  

 تصميم داخلى غصون أحمد اإلسحاق 5

 العلوم الحيوية الطبية جواد محمد الخواجهخديجة محمد  4

 علم المعلومات/مكتبات رحمه مسلم ناصر آل نابت المري 5

 دراسات مالية ومصرفية سلمان حسن احمد علي آل ثاني 6

 لغة إنجليزية شمه محمد سالم فارس الحبابي 7

 الرياضيات صافيه سالم جابر الجربوعي المري  8

 هندسة الحاسب اآللي القياثين المريعائشة صالح محمد  9

 إدارة عامة عبدهللا حمد محمد علي العذبي 11

 إدارة عامة عبدهللا سعيد عبدهللا القظام المنصوري 11

 هندسة الحاسب اآللي عبير جمال احمد سعيد ناصر 12

 القانون والشريعة علي معيض علي جابر الغياثين 13

 هندسة الحاسب اآللي الغيثانيعلياء علي سويدان محمد  14

 إدارة أعمال نجالء سعود جاسم محمد آل ثاني 15



 تصميم جرافيك  فاطمة أحمد الجيدة 2

 تصميم داخلى  فاطمة حسن السليطى 2

 تصميم داخلي لولوه ثاني آل ثاني 8

 تصميم جرافيك منار أحمد المفتاح 9

 

 طالب اإلبتعاث الخارجي

 

 الجامعة  التخصص  االسم م

تغريد صالح سالم  1

 السلطان

 إسكس محاسبة ومالية 

 براد فورد هندسة البرمجيات  جاسم خالد جاسم الحمر 6

 ليفربول الهندسة الميكانيكية  محمد ناصر فهد نشمان 3

 هيوستن هندسة التكنولوجيا  نايف جاسم محمد آل ثاني  4

منى خالد عبد هللا محمود  5

 العلى

 كولورادو البيولوجي الجزيئية

 تكساس االقتصاد وإدارة األعمال الغانم فاطمة عيسى شاهين 2

 

 كلية شمال األطلنطي

 

 التخصص االسم م

 إدارة مكاتب ندى عاطف اليهرى 1

 إدارة أعمال هشال محمد محمد 6



3 
وضحى عبد الرحمن 

 الكبيسى
 إدارة أعمال

 
 

أسماء الفائزين  بالميدالية الذهبية من خريجي الشهادة الثانوية للعام 

 األكاديمي

 6002- 6002  

 

 

 المدارس المستقلة

 

 المدرسة االسم م

1 
احمد عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن 

 الشيبي
 عمر بن الخطاب الثانوية

 البيان المستقلة الجازي عبدهللا ابراهيم خليل المراغي 6

 البيان المستقلة امنة خالد عبدهللا حمد الهتمي 3

 البيان المستقلة حمدة خليفة عيد عويضة البوعينين 4

 البيان المستقلة خلود خضر محمد عبد المجيد صالح 5

 البيان المستقلة زهراء محسن حسن جاسم مكي 2

 البيان المستقلة زينب محسن حسن جاسم مكي 2

 البيان المستقلة سارة سليم عبدهللا يوسف السويدي 8

 البيان المستقلة سارة محمد عبدهللا مبارك بوغنيم 9

 عمر بن الخطاب الثانوية سالم علي جابر سعد العذبه 10



 البيان المستقلة شريفة خليفة شاهين شمسان المناعي 11

 عمر بن الخطاب الثانوية صالح ماجد صالح مبارك الخليفي 16

 البيان المستقلة عائشة احمد جاسم محمد المال 13

14 
عائشة عبد الرحمن سلطان العبيدان 

 فخرو
المستقلةالبيان   

 البيان المستقلة عائشة عبدهللا ارشيد السواري النعيمي 15

 عمر بن الخطاب الثانوية عبدالرحمن عبدهللا سعد راشد الكواري 12

 عمر بن الخطاب الثانوية عبدهللا علي مبارك علي الكواري 12

 الدوحة الثانوية المستقلة غانم محمد يوسف جاسم السليطي 18

غالب محمد الرياشيمريم احمد  19  البيان المستقلة 

 البيان المستقلة مريم احمد محمد الحمد السميط 60

 آمنة بنت وهب المستقلة مريم حسين حسن علي الجابر 61

 البيان المستقلة مريم عبدهللا محمد ابراهيم السنيدي 66

 البيان المستقلة مريم علي يوسف محمد العالي 63

الكواريمريم مبارك يوسف  64  البيان المستقلة 

 البيان المستقلة مريم يوسف محمد عبدهللا العبيدلي 65

 البيان المستقلة موزة فضالة مبارك فضالة السليطي 62

 البيان المستقلة نوف  عبدهللا خميس عبدهللا  الكبيسي 62

 البيان المستقلة هالة محمد عبد العزيز عبدهللا خشابي 68

 

 

 



 

 

 

 

التربية والتعليموزارة   

 

 

 المدرسة  التخصص  االسم م

 القسم العلمى أسماء محمد نور محمد طيب 1
رابعة العدوية الثانوية 

 للبنات

 فكري علي غالم خالد العنود 6
 رياضيات األدبي

 وعلوم
 للبنات الثانوية حكيم أم

3 
 المحرى محمد خالد المها

 المهندى
 للبنات الثانوية الشيماء فرنسي أدبي

 العلمي القسم الحداد محسن جاسم محمد أمل 4
 الثانوية العدوية رابعة

 للبنات

5 
 عبدهللا جمعه سعد ايمان

 المريخي
 للبنات الثانوية الخور العلمي القسم

2 
 جمعه عبدهللا مقبول بشاير

 العلي
 للبنات الثانوية الشيماء فرنسي أدبي

2 
 العسيري راشد مهنا تماضر

 المعاضيد

 رياضيات األدبي

 وعلوم

 الثانوية العدوية رابعة

 للبنات

8 
 البحيح علي صالح جذنه

 المري

 رياضيات األدبي

 وعلوم
 للبنات الثانوية الكوثر



9 
 ابراهيم محمد عبدهللا جواهر

 البلوشي

 رياضيات األدبي

 وعلوم
 للبنات الثانوية الوكرة

10 
 هللا مال حسن احمد حسن

 الحمادى
 للبنين الثانوية خليفة فرنسي أدبي

11 
 عبدالرحمن عبدهللا خالد حصه

 عبيدان
 العلمي القسم

 الثانوية العدوية رابعة

 للبنات

16 
 احمد يوسف احمد زينب

 الحايكي
 العلمي القسم

 الثانوية العدوية رابعة

 للبنات

 السيد عيسى محمد احمد ساره 13
 رياضيات األدبي

 وعلوم
 للبنات الثانوية الوكرة

14 
 محمد عبدهللا جاسم ساره

 النصيري

 رياضيات األدبي

 وعلوم
 للبنات الثانوية ايمن أم

 للبنات الثانوية الوكرة العلمي القسم المال جاسم احمد سلطان ساره 15

12 
 محمد عبدالعزيز مبارك ساره

 خليفه ال

 رياضيات األدبي

 وعلوم

 الثانوية الجديد الريان

 للبنات

 للبنات الثانوية الشيماء فرنسي أدبي المالكي احمد سالم حمد سعيده 12

18 
 عبدهللا يوسف عبدهللا سلمى

 مراد

 رياضيات األدبي

 وعلوم
 للبنات الثانوية الشيماء

 للبنات الثانوية خليفة العلمي القسم االبي احمد محمد محسن سهام 19

 لرم احمد عبدهللا احمد شيخه 60
 رياضيات األدبي

 وعلوم
 للبنات الثانوية خليفة

61 
 عبدهللا نصيب داود شيخه

 الشكري
 العلمي القسم

 الثانوية العدوية رابعة

 للبنات

66 
 الحسن صقر محمد ظبيه

 المهندي
 للبنات الثانوية الخور العلمي القسم

 الثانوية العدوية رابعة العلمي القسم حسين محمد خالد عائشه 63



 للبنات النعمه

64 
 محمد هاشم ابراهيم فاطمة

 هاشم

 رياضيات األدبي

 وعلوم
 للبنات الثانوية حكيم أم

65 
فاطمة سعد محمد عبد هللا 

 النعيمى

 رياضيات األدبي

 وعلوم

اإليمان الثانوية 

 المستقلة للبنات

62 
 عبدهللا صالح جاسم فاطمه

 الغزال

 رياضيات األدبي

 وعلوم
 للبنات الثانوية الشيماء

62 
 هللا مال  يوسف  عبدهللا فاطمه

 المال

 رياضيات األدبي

 وعلوم
 للبنات الثانوية ايمن أم

68 
 علي اسماعيل عبدهللا فاطمه

 العمادي
 فرنسي أدبي

 الثانوية العدوية رابعة

 للبنات

69 
 عبدالمحسن علي فاطمه

 خالد بني الفياض

 رياضيات األدبي

 وعلوم

 عبدالمطلب بنت أروى

 للبنات الثانوية

30 
 محمد سالم حمدان مباركه

 الحبابي

 رياضيات األدبي

 وعلوم

 االبتدائية الكرعانة

 الثانوية اإلعدادية

31 
 ابراهيم عبدالعزيز محمد

 العبدالغني عبدالعزيز

 رياضيات األدبي

 وعلوم

 الثانوية االستقالل

 للبنين

36 
 عبدالعزيز محمد فهد محمد

 الخليفى
 فرنسي أدبي

 عبدالعزيز بن محمد

 الثانوية المانع

33 
 صالح عبدالعزيز احمد مريم

 االنصاري

 رياضيات األدبي

 وعلوم
 للبنات الثانوية الوكرة

 المري البريدي جابر حمد مريم 34
 رياضيات األدبي

 وعلوم

 محمد بنت روضة

 بنات الثانوية

35 
 زامل احمد خميس مريم

 الكواري
 فرنسي أدبي

 محمد بنت روضة

 بنات الثانوية

32 
 محمد حسن عبدالرزاق مريم

 العمادي

 رياضيات األدبي

 وعلوم
 للبنات الثانوية الوكرة



32 
 زامل احمد محمد مريم

 الكواري

 رياضيات األدبي

 وعلوم

 محمد بنت روضة

 بنات الثانوية

38 
 شريف عبدالرحمن ناصر مريم

 العمادي

 رياضيات األدبي

 وعلوم

 الثانوية العدوية رابعة

 للبنات

39 
 محمود اسماعيل منار

 القطامي عبداللطيف
 العلمي القسم

 الثانوية العدوية رابعة

 للبنات

40 
 ال مبارك ناصر حمد نجالء

 خليفه

 رياضيات األدبي

 وعلوم

 الثانوية الجديد الريان

 للبنات

41 
 الحشيفان مسفر ناصر نجالء

 الشهواني

 رياضيات األدبي

 وعلوم

 الثانوية الجديد الريان

 للبنات

46 
 عباس بن عبدهللا فايز نور

 الخزاعي

 رياضيات األدبي

 وعلوم
 للبنات الثانوية حكيم أم

43 
 محسن احمد خضر هدى

 المشوش

 رياضيات األدبي

 وعلوم
 للبنات الثانوية الوكرة

44 
 عبدالرحيم طيب محمد وضحه

 العمادي

 رياضيات األدبي

 وعلوم

 الثانوية العدوية رابعة

 للبنات

45 
 العيد محمد عيد وضحى

 الكبيسي

 رياضيات األدبي

 وعلوم

 محمد بنت روضة

 بنات الثانوية

42 
 عبدهللا محمد احمد يوسف

 الماس

 رياضيات األدبي

 وعلوم

 الثانوية حمد بن جاسم

 للبنين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 المدارس األجنبية والجاليات

 

 المدرسة االسم م

 أكاديمية قطر حصة حمد خليفة العطية 1

 

 

العلمي المتميز لطالب المرحلة الثانويةأسماء الفائزين بجائزة البحث   

 

 المدرسة اسم البحث  االسم م

1 
جمانه أحمد محمد أبو 

 خديجة

هل يعانى أطفال قطر من 

 سوء التغذية
 مجمع البيان التربوي

 

 

 

 

 

 

 


