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أ سامء الفائزين جبائزة المتزي العلمي

2020الدورة الثالثة عشرة 

ال ـين ال جيـز نبـابلمتي



المــدرســة االسم  م

مدرسة الرفاع االبتدائية للبنات اليربوعيأبوسنيدةهيا حمد علي  1

مدرسة أحمد منصور االبتدائية للبنين ياليافعاليهريبندر خليفة أحمد  2

البيان االبتدائية األولى للبنات المسيفريفاطمة ناصر حمد علي  3

البيان االبتدائية األولى للبنات هنديالمها عبد اهلل إبراهيم المطوي الم 4

البيان االبتدائية األولى للبنات الحرميديمة عبد اهلل محمد سلطان  5

البيان االبتدائية الثانية للبنات فاطمة محمد عبد الرب محمد السعدي  6

عمر بن الخطاب االبتدائية األولى للبنين يمييوسف أحمد عبد الرحمن سعيد النع 7

فئة طالب املرحلة االبتدائية 

امليدالية الذهبية
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فئة طالب املرحلة اإلعدادية : 2

امليدالية البالتينية 

المدرسة  االسم  م

مدرسة برزان إلاعدادية للبنات *ريم عادل علي السعدي اليافعي 1

مدرسة رقية إلاعدادية للبنات فجر ناصر محمد سعيد الجابري  2

 في فئة الطالب الابتدائي )* ( تدل العالمة 
ً
(ة التميزمواصل)على فوز املتقدم سابقا
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ة فئة طالب املرحلة اإلعدادي:تابع 

امليدالية الذهبية 
المدرسة  االسم  م

مدرسة سودة بنت زمعة إلاعدادية للبنات إيمان محمد أحمد يوسف الخاطر 1

مدرسة البيان إلاعدادية للبنات *نجالء عبد اللطيف مبارك عبد اللطيف السادة 2

أكاديمية قطر الدوحة نوف مبارك ناصر سالم آل خليفة 3

مدرسة البيان إلاعدادية للبنات *الريم ناصر فهد جاسم آل ثاني  4

مدرسة البيان إلاعدادية للبنات الدانة سمير سعيد الفقيه العمودي 5

مدرسة البيان إلاعدادية للبنات شما نواف راشد العجالن الكعبي 6

مدرسة زينب إلاعدادية للبنات *الدوسري ضابتريم أحمد مطر   7

مدرسة علي بن أبي طالب إلاعدادية للبنين خليفة وليد محمد إبراهيم الجناحي 8

مدرسة ألاحنف بن قيس إلاعدادية للبنين *أحمد علي محمد الكواري  9

 في فئة الطالب الابتدائي )* ( تدل العالمة 
ً
(ة التميزمواصل)على فوز املتقدم سابقا
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فئة طالب املرحلة الثانوية: 3

امليدالية البالتينية

المدرسة االسم م

ناتقطر للعلوم املصرفية وإدارة األعمال الثانوية للب *سارة أمري عبد اهلل أمحد الباكر 1

أكادميية قطر أمحد ياسر أمحد علي النعيمي 2

أكادميية قطر األصمخمنى فهد حممد علي  3

اإلميان الثانوية للبنات نوف حممد علي حسن قامسي  4

الشيماء الثانوية للبنات الغالية صاحل أمحد صاحل املنصوري 5

أم حكيم الثانوية للبنات نورة عبد الرمحن عبد اهلل سلطان لرم 6

أسبايرأكادميية  يالدهيمعبد الرمحن إبراهيم عبد اهلل عبيد  7

عمر بن اخلطاب الثانوية للبنني *عيسى حممد عيسى شاهني املناعي 8

 في فئة الطالب الابتدائي )* ( تدل العالمة 
ً
(ة التميزمواصل)على فوز املتقدم سابقا
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امليدالية الذهبية 

المدرسة االسم م

البيان الثانوية للبنات باخميسفاطمة عبد هللا علي عبد هللا  1

البيان الثانوية للبنات املهنديالبنعيدآمنة عتيق مبارك  2

أكاديمية قطر مريم حسن لحدان الحسن املهندي 3

البيان الثانوية للبنات نور فيصل داوود سلمان الصايغ 4

أكاديمية ألارقم للبنات ظبية محمد عبد هللا خميس الخليفي 5

البيان الثانوية للبنات حصة ناصر أحمد يوسف السويدي 6

إلايمان الثانوية للبنات رومية سعد غانم العلي املعاضيد 7

البيان الثانوية للبنات أمل عبد هللا سيف الجفالي النعيمي 8

البيان الثانوية للبنات الريم علي خليفة آل جهام الكواري  9

البيان الثانوية للبنات مريم عبد العزيز جاسم أحمد الكواري  10

البيان الثانوية للبنات مريم عيس ى سعد الجفالي النعيمي 11

البيان الثانوية للبنات موزة علي أحمد سعد الكعبي  12

أكاديمية ألارقم للبنات شيخة محمد عبد هللا خميس الخليفي 13

علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية للبنين الدحبجفهد حمد خميس حمد  14

أكاديمية املها للبنات هيا علي أحمد الجهام الكواري  15

البيان الثانوية للبنات املها فؤاد حسن علي فخرو  16

فئة طالب املرحلة الثانوية: تابع 
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فئة الطالب اجلامعي: 4

امليدالية البالتينية

الجامعة االسم م

قطر-جامعة كارنيجي ميلون  عائشة عبد الرحمن الدرويش فخرو  1

قطر –جامعة تكساس أي أند إم  *فاطمة أحمد عبد هللا أحمد النعمة 2

قطر –جامعة تكساس أي أند إم  أحمد جمال أحمد الكواري  3

جامعة قطر دانة عيس ى ألانصاري  4

جامعة قطر عائشة عادل الجابر 5

جامعة قطر  عائشة مبارك سعيد آل إبراهيم املهندي 6

قطر–جامعة جورج تاون  خالد عبد الحميد محمد عبد هللا معرفية  7

كلية أحمد بن محمد العسكرية عبد هللا على محمد فهد الخاطر 8

كلية الشرطة راشد صقر فهد املريخي 9

كلية أحمد بن محمد العسكرية املسيفري سعد جمعه سلطان  10

 في فئة الطالب الابتدائي )* ( تدل العالمة 
ً
(ة التميزمواصل)على فوز املتقدم سابقا

7



امليدالية الذهبية

الجامعة االسم  م

جامعة قطر علياء صباح سعيد آل كليب الكواري  1

جامعة قطر العنود علي سالم سنيد الدعية 2

قطر-نورث ويسترن  علياء عبد العزيز محمد الخاطر  3

قطر-نورث ويسترن  نوف عبد العزيز  عبد الرحمن السبيعي 4

جامعة قطر املها علي حسن سالم الخلف 5

جامعة قطر السعدي اليافعيحيدرهعافية علي  6

كلية الشرطة خالد حمود شمالن العنزي  7

جامعة قطر إيمان محمد أحمد ألانصاري  8

جامعة قطر أفنان أحمد العولقي 9

قطر-نورث ويسترن  الدربستيشيخة خالد يوسف  10

جامعة قطر نور أحمد محمد السيد  11

جامعة قطر ضحى يعقوب حجي سلطان املالكي 12

تابع فئة الطالب اجلامعي
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الجامعة الاسم م

جامعة قطر عائشة خالد عبد هللا محمد املال 13

جامعة قطر عائشة خليفة ناصر املسند املهندي 14

جامعة قطر شيخة محمد أحمد السبيعي 15

كلية أحمد بن محمد العسكرية فرهود بندر فرهود زايد الهاجري  16

كلية الشرطة عبد العزيز جمال محمد ناصر النعيمي 17

كلية أحمد بن محمد العسكرية عبد هللا طارق عبدهللا فرج العبدهللا  18

كلية أحمد بن محمد العسكرية شاهين أحمد شاهين عيس ى الغانم 19

كلية الزعيم-جامعة اكس مارسيل حمد عبد العزيز فالح عبدهللا الدوسري  20

جامعة قطر نور هاشم محمد علي املشهداني 21

امليدالية الذهبية

تابع فئة الطالب اجلامعي
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فئة البحث العلمي للمرحلة الثانوية: 5

المدرسة االســـم  م

مدرسة أم أيمن الثانوية للبنات فّي متعب طالب الصعاق املري  1

امليدالية الذهبية 
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فئة املعلم املتميز: 6

املرحلة االبتدائية

المدرسة االســـم  م

عبد هللا بن زيد آل محمود النموذجية بنين الفهيديالبندري علي حمد زايد  1

الخور -أكاديمية قطر  الشمري الغيثيمنال سطم دعسان  2

املرحلة اإلعدادية

لم يتقدم أحد للجائزة: ُحــجـبت 

املرحلة الثانوية

المدرسة االســـم  م

سودة بنت زمعة إلاعدادية للبنات وضحة حمد صالح أبو شريدة 

العذبة
1
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التخصص الجامعة االســم م

ماجستير الطاقة الشمسية جامعة حمد بن خليفة محمد إبراهيم سالم محمد الحوسني 1

فئة محلة شهادة املاجستري : 7

اجملال العلمي

اجملال األدبي

التخصص الجامعة االســم م

ماجستير القانون العام  جامعة قطر آمنة محمد أحمد يوسف الخاطر 1
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التخصص الجامعة االســم

العلوم الطبية ألاساسية كلية لندن املنهاليأفنان صالح غيثان سعيد / دكتورة

محلة شهادة  الدكتوراهفئة : 8

اجملال العلمي

اجملال األدبي

التخصص الجامعة االســم

التنمية املستدامة حمد بن خليفة نيسعود خليفة سعود ثاني آل ثا/ دكتور 
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فئة املدرسة املتميزة: 9

مدير المدرسة المدرسة

ة قطر للعلوم املصرفية وإدارة ألاعمال الثانوي

بنين
أحمد يوسف محمد يوسف املحمود

سارة عيس ى محمد الحمدان  آل شريمعلي بن عبد هللا النموذجية بنين

املدارس احلكومية 

مدير المدرسة المدرسة

ُحجبت

املدارس اخلاصة 
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