
 

 

 

 

 

 

 بيانات الفائزين 
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 يةالفئة البالتين -أسماء الفائزين بجائزة الطالب الثانوي

 اسم المدرسة اسم الطالب

سعاد فيصل محمد عقيل-1  البيان الثانوية المستقلة للبنات 

فاطمة ماجد عبداهلل المالكي-2 قطـــر أكاديمية   

سارا مبارك كليفيخ الهاجـــري-3  البيان الثانوية المستقلة للبنات 

نورة عيسى راشد الكعبي-4  الشيماء الثانوية المستقلة للبنات 

يعقوب المحسن إبراهيمعبير -5  الشيماء الثانوية المستقلة للبنات 

البيشي نعبد الرحمفاطمة عبداهلل -6  الشيماء الثانوية المستقلة للبنات 

 الفئة الذهبية -أسماء الفائزين بجائزة الطالب الثانوي

 اسم المدرسة فئة الطالب

فاطمة ناصر ناصر الجفالي النعيمي-1  البيان الثانوية المستقلة للبنات 

يارا بدر درويش فخرو -2 قطـــر أكاديمية   

موزه محمد راشد السويدي-3  كلية الدوحة 

 

 



فاطمة جاسم مرتضى شيبان-4 الثانوية المستقلة للبنات اإليمان   

مشاعل مصطفى حسين أحمد المرزوقي-5  الوكرة الثانوية المستقلة للبنات 

العثمـان فخــــرو إبراهيمفاطمة -6  الشيماء الثانوية المستقلة للبنات 

 األندلس الخاصة للبنات الحبابي دانه ظافر محمد -7

مريم عبداهلل احمد آل ثاني-8 قطـــر أكاديمية   

 

 الفئة البالتينية -أسماء الفائزين بجائزة الطالب الجامعي

 

الجامعةاسم  فئة الطالب الجامعي التخصص -الشهادة   

سعد راشد سعد المطوي-1 األعمال مع مرتبة الشرف  إدارةبكالوريوس  جامعة كارنيجي ميلون    

 

 الفئة الذهبية -أسماء الفائزين بجائزة الطالب الجامعي

الجامعيفئة الطالب  الجامعةاسم   التخصص -الشهادة   

براءة عيسى سعد النصف-1 مع  – معمارية بكالوريوس هندسة جامعة قطر 
 مرتبة الشرف

حارب محمد  إبراهيممنى -2
 المهندي

 -جامعة تكساس ايه اند ام
 قطر

مع بكالوريوس هندسة بترولية 
 مرتبة الشرف

صافية مهنا علي النعيمي -3 كالوريوس العالقات الدولية مع بكلية -جامعة جورجتاون 



 مرتبة الشرف الشؤون الدولية في قطر

 دين أصول- شريعةبكالوريوس  جامعة قطر محمد راشد آل سنيد المّري-4
 بتقدير امتياز

 -جامعة تكساس ايه اند ام نجود محمد عبداهلل المالكي-5
 قطر

مع بكالوريوس هندسة كهربائية 
 الشرفمرتبة 

شيخة عبداهلل عبد اللطيف -6
 الكواري

مع بكالوريوس هندسة كيميائية  جامعة قطر
 مرتبة الشرف

 

 الفائز بجائزة المعلم التميز - المرحلة الثانوية

 المدرسة التخصص المعلم

بكالوريوس آداب وتربية)لغة  حنان سعد راشد الكبيسي
 عربية(

الشيماء الثانوية المستقلة 
 للبنات

 

 الفائز بجائزة المدرسة األفضل أداًء في االختبارات الوطنية 
 

 أسم المدرسة أسم صاحب الترخيص

/ حصة عبداهلل أحمد عبداهلل األستاذة  مدرسة البيان الثانوية المستقلة للبنات 

 

 



 الدكتوراهحملة الفائز بجائزة فئة 
 

الدكتوراهحملة   الجامعة  التخصص 

مريم خالد جاسم الحمر  امن المعلومات والجرائم  
 اإللكترونية 

المملكة المتحدة   -جامعة ال فبرا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


