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 أوالً: امليدالية البالتينية
 الطالب اجلامعي- الفئة البالتينية

 

 م الطالب الجامعة 

قطر -جامعة تكساس ايه اند ام  

 

 بكالوريوس هندسة كيميائية

 1 مريم عبد الرازق أحمد المير

 

 الطالب الثانوي- الفئة البالتينية
 م الطالب  الجامعة

 1 مريم يوسف علي عبيدان  مدرسة البيان الثانوية المستقلة

  محمد أحمد هاشم السادة  مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية المستقلة

  مريم محمد سعيد عبد هللا  مدرسة البيان الثانوية المستقلة

 أكاديمية قطر الخاصة
 

  علي حمد علي آل ثاني

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فئة احلاصلني على الدكتوراه

 م الدكتور التخصص الجامعة

 -جامعة بريتش كولومبيا
اكند  

 1 د. أيمن محمود محمد أربد علوم الحاسب

 

 فئة املعلم املتميز
 م المعلم المرحلة المدرسة

مدرسة الشيماء الثانوية 

 المستقلة للبنات 
 1 منى نافع حسن العبيدلي المرحلة الثانوية

    

 

 

 

 

 



 

 

 ثانيًا: امليدالية الذهبية
 الطالب اجلامعي- الفئة الذهبية

 م الطالب الجامعة 

قطر -جامعة نورث ويسترن  

 بكالوريوس العلوم في االتصال
 1 لولوه يعقوب يوسف الجفيري

 جامعة قطر
 بكالوريوس هندسة كهربائية

 2 أحمد علي أحمد الكواري

 جامعة قطر

 بكالوريوس إدارة و اقتصاد/مالية
 3 شهد جمال ناصر العوامي الهاجري 

قطر -جامعة جورجتاون  

بكالوريوس الشئون الدولية/الثقافة 

 والسياسة

  الشيخة الجوهرة حسن أحمد علي آل ثاني

 

فخرية قدمت للطالب الجامعي  راشد محمد راشد الفهيدي المريجائزة    

 

 الطالب الثانوي- الفئة الذهبية
 م الطالب المدرسة 

 1 محمد راشد محمد السليطي مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية المستقلة

 2 فاطمة محمد علي المعاضيد  مدرسة البيان الثانوية المستقلة

 3 ريم راشد مبارك الخليفي   مدرسة البيان الثانوية المستقلة

 



  جواهر شفيع راشد المري  مدرسة السيلية الثانوية المستقلة

  العنود حمد آل سعد الكواري مدرسة البيان الثانوية المستقلة

  ندى محمد وفا عرقجي   كلية الدوحــة الخاصة

  ظبية جمعة عبد هللا الكبيسي  أكاديمية قطر الخاصة

  فاطمة سالم اليزيدي اليافعي  مدرسة قطـــر الثانوية المستقلة

  سارة يوسف عبد هللا المهيزع مدرسة الشمال الثانوية المستقلة

 

 فئة املدرسة املتميزة
 م المدرسة صاحب الترخيص

مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية  جميل الشمري 

 المستقلة للبنين

1 

  مدرسة الخليج اإلنجليزية الخاصة  

المدرسة المحققة ألفضل النتائج في 

 اختبارات التقييم التربوي الشامل
مدرسة ميمونة االبتدائية المستقلة 

 للبنات

 

   

 

 فئة البحث العلمي املتميز
 م الباحث المدرسة

" مدرسة الرسالة الثانوية 

 المستقلة بنات
 وصال النهدي عن بحثها بعنوان

 "عالقة السرعة بالحوادث المرورية"
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