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 يةالفئة البالتين -أسماء الفائزين بجائزة الطالب الثانوي

 اسم المدرسة اسم الطالب

 عمر بن الخطاب الثانوية المستقلة للبنين  محمد عبد هللا يوسف مراد  -1

 الشيماء الثانوية المستقلة للبنات  مريم محمد عبد هللا الرميحي -2

 الشيماء الثانوية المستقلة للبنات العنود يوسف أحمد الكواري -3

 أم حكيم الثانوية المستقلة للبنات  أمينة أحمد عبد اللطيف زينل -4

 عمر بن الخطاب الثانوية المستقلة للبنين فيصل عبدالرحمن حسين المطوع -5

أكاديمية قطر   مها رياض علي أحمد األنصاري -6  

 البيان الثانوية المستقلة للبنات دانه حسين عبد العزيز آل اسحاق -7

 عمر بن الخطاب الثانوية المستقلة للبنين علي إبراهيم علي العمادي  -8

 الفئة الذهبية -أسماء الفائزين بجائزة الطالب الثانوي

 اسم المدرسة اسم  الطالب

عائشة صالح محمد الكربي-1  البيان الثانوية المستقلة للبنات 

هيا جاسم صالح الغزال -2 الثانوية المستقلة للبناتالشيماء    

آمنه يوسف محمد عبيدان فخرو-3  أم أيمن الثانوية المستقلة للبنات 

 



غاية فهد حمد السليطي-4  البيان الثانوية المستقلة للبنات 

ريم عبدالعزيز عبداهلل محمد أمين-5  آمنة بنت وهب الثانوية المستقلة للبنات 

محمد ماجد سلطان العيسى-6  أكاديمية قطر 

مها محمود زيد سعد آل محمود -7  اإليمان الثانوية المستقلة للبنات 

خالد حمد سالم ابو عرقوه المري-8 للبنينالشحانية اإلعدادية الثانوية المستقلة    

عائشة صالح هاشم السادة-9 اإلعدادية الثانوية المستقلة للبناتالشمال    

فهد صقر راشد المريخي -11  عمر بن الخطاب الثانوية المستقلة للبنين 

 

 الفئة البالتينية -أسماء الفائزين بجائزة الطالب الجامعي

 

التخصص -الشهادة اسم الجامعة فئة الطالب الجامعي  

 دكتور في الطب وايل كورنيل بثينة علي أحمد المال -1

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفئة الذهبية -أسماء الفائزين بجائزة الطالب الجامعي

 

 المدرسة الفائزة بالميدالية الذهبية

صاحب الترخيصاسم  فئة المدرسة  

 حزام محمد الحميداني مدرسة الرازي اإلعدادية المستقلة للبنين -1

 

 

 

 

 

التخصص -الشهادة اسم الجامعة فئة الطالب الجامعي  

ريم علي األنصاري-1  بكالوريوس في القانون جامعة قطر 

حامد إلياس احمد شيباني-2  بكالوريوس في علوم الحاسب جامعة قطر 

عبد هللا محمد عبد هللا النعمه -3 بكالوريوس في الدراسات  جامعة قطر 

 اإلسالمية

 



 

 

 المدرسة المحققة ألفضل النتائج في التقييم التربوي الشامل

 صاحب الترخيصاسم  فئة المدرسة

مدرسة علي بن أبي طالب اإلعدادية  -2
 المستقلة للبنين

 فهد أحمد المسلماني

 

 الميدالية الذهبية –البحث العلمي 

 اسم البحث  فئة البحث العلمي

اآلثار النفسية لقلق االمتحان على   غالية مهدي علي القحطاني -1

 التحصيل األكاديمي لطلبة المرحلة الثانوية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفائز بجائزة المعلم المتميز - المرحلة الثانوية 

 المدرسة التخصص المعلم

 الشيماء الثانوية المستقلة للبنات بكالوريوس شريعة وأصول دين خولة عبداهلل علي محمد المطوع

 

 

 الفائز بجائزة فئة حملة الدكتوراه ) البالتينية (

 الجامعة التخصص حملة الدكتوراه

 سيف محمد سيف الكواري -1
 محمد عبدالعزيز صالح مبارك الخليفي -2

  علوم التشفير اإللكتروني

 القانون التجاري

بريطانيا -جامعة باث    

 جامعة كاليفورنيا بيركلي

 

 


