بيانات الفائزين
جائزة التميز العلمي
العام 8002

الطالب الجامعي
الميدالية البالتينية
االسم

التخصص

الجامعة

د.جهان عبد الغفور شهاب الرياحي
د.خالد عبد الرحمن يوسف الخليفي
سارة محسن جمعان السعدي
علي عبد الرحمن دشتي

طب
طب
هندسة بترول
هندسة كيميائية

ويل كورنيل
ويل كورنيل
تكساس ايه اند ام
تكساس ايه اند ام

الميدالية الذهبية
حصة ابراهيم محمد المسند
نور حمد عبد الرحمن آل سعد
سارة عبد الحميد مصطفوي
آمنة خليل ابراهيم الهيل
احمد يوسف الجناحي
شيخة علي حسن المنصوري
إسراء احمد محمد االبراهيم
ملكة سالم ظاعن آل الشيخ الكواري
هيا محمد مبارك الخيارين
غالية عبد الرحمن ناصر آل ثاني

هندسة كيميائية
علوم الحاسوب
تصميم داخلي
هندسة صناعية ونظم
هندسة إلكترونيات
واتصاالت
تصميم داخلي
تصميم داخلي
تربية فنية
تصميم داخلي
تصميم جرافيكي

تكساس ايه اند ام
كارنيجي ميلون
فيرجينيا-كومنولث
جامعة قطر
ليدز
فيرجينيا-كومنولث
فيرجينيا-كومنولث
جامعة قطر
فيرجينيا-كومنولث
فيرجينيا-كومنولث

فئة الطالب الثانوي
الميدالية البالتينية
اسماء صالح مبارك المهندي
نجالء غيث محمد الكواري
فاطمة خليل اسماعيل حمزة علي
نوف عبد الرحمن حسين عبد الرحمن
كلثم سلطان ابراهيم الكواري
غالية سلطان جوهر العبد هللا
العنود علي محمد العرجي

مجمع البيان التربوي
الشيماء الثانوية
مجمع البيان
مجمع البيان
مجمع البيان
مجمع البيان
الغويرية المشتركة للبنات

الفرقان الثانوية
عمر بن الخطاب الثانوية

احمد علي احمد الفهد الكواري
محمد ابراهيم محمد المال

الميدالية الذهبية
الشيماء الثانوية للبنات
األندلس االعدادية
مجمع البيان
مجمع البيان
آمنة بنت وهب الثانوية
أكاديمية قطر
مجمع البيان التربوي
الشيماء الثانوية
أم أيمن الثانوية

فاطمة احمد خلبفة دلهم الكواري
راشد محمد راشد الفهيدي المري
شهد جمال العوامي الهاجري
فاطمة عيسى محمد الذوادي
آمنة احمد فخري حسن الفخري
العنود حمد عبد هللا آل ثاني
بثينة محمد عبد هللا العمادي
ميثا راشد ناصر النعيمي
موزة محمد سيف العسيري المعاضيد

فئة البحث العلمي
هيا سالم محمد الفهيدي

فئة الدكتوراه
د.دانة علي العبد الملك

االيمان الثانوية المستقلة
التخصص
فيزياء البوزيترون

الجامعة
باث بريطانيا

فئة المعلم
هيا ناصر مسفر الشهواني
شيخة محمد سعد الرميحي

فئة المدرسة المتميزة
يوسف بسام

المرحلة االبتدائية
المرحلة الثانوية

بروق المستقلة للبنات
الشيماء المستقلة للبنات
اسم المدرسة
ابوبكر الصديق االعدادية

