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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. وبعـــد ..

في ظل التطورات والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر 
برعاية قيادتها الرشيدة ، وما تسعى إليه من تعزيز قيم اإلخالص 
وأداء العمل بالجودة المطلوبة، واستثمار ذلك في تحقيق التميز 
؛ خاصة وأنها تسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 
٢٠٣٠، وفي هذا العصر الذي عززت فيه الدول اهتمامها 
بالتعليم باعتباره ضرورة حياتية، وحقًا للجميع، ورأس مالها 
الحقيقـي ؛ ألنه اســتثمار لثروتهـا الحقيقيـة في اإلنســان الذي 
هـو األســاس للتنمية المســتدامة والشــاملة. 

في ظل ذلك كله ســعت دولة قطر إلى تطوير نظامها 
التعليمي، وسخرت له كافة الموارد والطاقات ؛ إيمانًا منها 

بضرورة أن يكون التوسع الكمي مصحوبًا بتطوير نوعي يعزز الجودة واإلتقان والتميز .

وفي ضوء أهمية التقدير والتحفيز كمحركين أساسيين للتميز؛ فقد تم تخصيص جائزة التميز العلمي 
لمجموعة من الفئات المهمة والمستهدفة في المنظومة التعليمية، نحتفل سنويًا بمبادراتهـم 
وإبداعاتهـم التي تقدم القدوة الحسنة لمزيــد مـن اإلنجازات؛ ألن الوصـول إلى القمـة يتطلب العمـل 
الدؤوب والســعي المتواصـل واإلرادة القويــة .

ولذلك فإننا - بتوفيق اهلل وعونه - سنركز جهودنا في المرحلة القادمة - وبمشاركة كافة 
المؤسسات التعليمية - على جعل مفهـوم التميز هدفًا للجميـع ، وذلك من خالل برامج ومبادرات 
إستراتيجية التعليم والتدريب ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ م ومشروعاتنا التربوية، واالستفادة مما تم تحقيقه من 
إنجازات، ومواجهة التحديات، ووضع الحلول المناسبة لها .

وختامًا ؛ فإن طريق التميز مفتوح للجميع ، ولكنه يتطلب اإلتقان واإلخالص والعزيمة .

واهلل ولي التوفيق..
 

د. محمد بن عبد الواحد الحمادي
وزير التعليم والتعليم العالي

                                               
بسم اهلل الرحمن الرحيم
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كلمة اللجنة التنفيذية للجائزة
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل ، والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن بناء األمم ونهضتها رهين بمدى رقي تعليمها وجودة نظامها التربوي ، فبقدر ما يقدم من رعاية 
واهتمام لذلك القطاع؛ بقدر ما يطيب الحصاد بأجيال واعدة تمتلك روح القيادة واإلنتاج واإلبداع بما 

يؤهلها وبجدارة لدفع عجلة التقدم وتحقيق النهضة المنشودة .

وتجسيدًا لهذه الرؤية انطلقت جائزة يوم التميز العلمي بهدف تأصيل ثقافة التميز وتعزيزها في 
الميدان التربوي، ورعاية المتميزين وتكريمهم ، وإذكاء روح التنافس بين التربويين؛ لتقديم أفضل 
، فالتميز واإلتقان واإلخالص مفاهيم متأصلة في ديننا  ما لديهم من ممارسات متميزة وهادفة 
الحنيف، يدعو إليها ويحض عليها ، فقد قال اهلل تعالى في محكم آياته : “ سابقوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واألرض ” الحديد/ آية ٢١ ، وفي ذلك دعوة صريحة للسعي للتميز، 

والتنافس في تحقيقه؛ بما يعود بالنفع  على المسلم وأمته.

وال شك أننا في دولة أبية جسدت معنى التميز في سياساتها ونظامها ، فهي تدعم التميـز دائمًا 
وتنتهجه، بدءًا بالرؤية السديدة لألمير الوالد سمو الشيـخ حمـد بــن خليفـة آل ثاني حفظه اهلل، 
والذي وضع لبنات األساس لدولة يشهد لها الجميع بالتفرد والتميز بفضل حكمته ورؤيته الثاقبة ، 
فقد حولها لورشة بناء ال تتوقف عن العمل واإلنتاج ، وعلى النهج نفسه سار حاكم دولتنا الغالية 
صاحب السمو أمير البالد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه اهلل،  والذي جاء خطابه األول 
دفعة قوية لتحقيق الجودة والتميز في األداء والعمل؛ حين قال سموه : ) أيها اإلخوة المواطنون، 
ليس التطور وارتفاع مستوى المعيشة ممكنًا من دون نمو اقتصادي، هذه مقولة بديهية، ولكن 
عندما يتعلق األمر بالتنمية البشرية ال يقتصر الموضوع على مفهوم النمو كزيادة في معدل دخل 
الفرد؛ بل يصبح الموضوع تحسن أدائه ونبل قيمه وجديته وإنتاجيته في العمل وإخالصه لوطنه.. فما 
الثروة دون هذا كله؟ .. ومن هنا؛ فإن قياس نجاحنا في التعليم والتنمية ال يكون فقط بما نستثمره 
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في هذه المجاالت؛ وإنما أيضا بالمخرجات التي نحصل عليها(.
ومن هنا؛ نوجه الدعوة لكل من ينتمي لحقل التربية والتعليم  - طلبة كانوا أو معلمين أو جامعيين 
أو باحثين أو مؤسسات تعليمية - لمن أدركوا عظم مسؤوليتهم ومهمتهم في بناء هذا الوطن 
المعطاء ، فأخلصوا عملهم وأتقنوا أداءهم ، وأطلقوا العنان لمهاراتهم وإبداعاتهم الكامنة، 
فندعوهم للمشاركة في هذه الجائزة التي تعد رافدًا رئيسًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ ؛ من 

خالل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تمثل التنمية البشرية أهم ركائزها.

واهلل ولي التوفيق ..

                                                                                                         اللجنة التنفيذية للجائزة
 

                                                                    

))                                                                                                                                             ((
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل، والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم..

إن رعاية وتشريف سمو األمير المفدى الحتفال يوم التميز العلمي، وتسليمه الشهادات والميداليات 
والجوائز  لنا- نحن الفائزين- وتكريمنا  وسط حضور مشهود، ثم االجتماع بنا للوقوف على إنجازاتنا 
والتعرف على طموحاتنا وتطلعاتنا ؛ لشرف عظيم وحدث نفاخر به األمم، وداللة حية على اهتمام 
سموه بمنظومة التعليم وبتربية النشء وإعداده للمستقبل، وهو وسام على صدورنا يضعنا أمام 
تحدٍّ كبير؛ مما يحتم علينا االستمرار في تعليم أنفسنا، وإعادة اكتشافها،  وشحذ هممنا، واالستثمار 

في تنمية مواطن اإلبداع والتميز لدينا؛ تنفيذًا  لمقولة سموه : قطر تستحق  األفضل من أبنائها«.

للتميز، وهي  الحاضنة  البيئة  لنا  التعليم وهيأت  الدعم لمنظومة  الرشيدة كل  لقد وفرت قيادتنا 
منظومة  يعول عليها  الكثير في بناء القدرات الوطنية، وتنمية رأس مال قطر البشري والمعرفي؛ 

تمهيدًا لتحقيق رؤيتها الوطنية، وإنجاز مشروعها النهضوي على كافة األصعدة. 

كما يعتبر هذا االحتفال بجوائز التميز برهانًا على اكتساب المتميزين  للمعارف العلمية وتسلحهم 
السمات  مجال  في  بل  فحسب،  األكاديمي  المجال  في  ليس  والتميز،  واالبتكار  اإلبداع  بأدوات 
الشخصية والتنمية الذاتية واإلسهامات المجتمعية والقيادية، وفوق ذلك كله؛ امتالكهم للرؤى 
العلمية  كمتطلب أساسي للقرن الحادي والعشرين؛ مما يفتح آفاقًا جديدة  لبلدنا قطر  لخوض غمار 

التنافسية على المستوى العالمي.

لذلك... نعاهد قيادتنا الرشيدة بأن نجاحنا في التعليم والتنمية لن يقاس بعد اليوم  بما نستثمره في 
هذه المجاالت فقط؛ بل يقاس  بنوعية المخرجات المتميزة لمؤسساتنا التعليمية وإسهامها الفاعل 
في تحقيق رؤية قطر الوطنية، كما نعاهدها على مواصلة المسيرة،  وأن نظل أوفياء لقطر وهي 
تحتضن اإلبداع، وترعى التميز واالبتكار،  فقطر التي أصبحت يشار إليها بالبنان حق ألبنائها أن يتميزوا،  

وأن يعبروا بها إلى مزيد من  التقدم والرقي.   

كلمة المتميزين 
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  وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر لرائد التميز، الذي قال عنه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
أمير البالد المفدى “إنه استطاع أن يحقق ثورة هادئة ومتدرجة وشاملة في كل مفاصل الدولة 
ويقدم   ، المنطقة  بضع سنين معجزًة حقيقيًة في هذه  ليصنع في  استثناء؛   بال  القطرية 
التميز  لرائد  التميز  يوم  في  فالشكر  التميز؟  قمة  ذلك  أليس  لشعوبها”،  فريدًا  نموذجًا 
وما  الطلبة،  نحن  لنا   ما قدمه  على   ) ثاني  آل  خليفة  بن  الشيخ حمد  الوالد  األمير  سمو   (

قدمه للعلم والعلماء، وما أسسه من نهضة علمية متميزة. 

أمورنا  أولياء  ذلك  بمن في  التميز؛  لكل من ساهم في صناعة هذا  الشكر موصول  أن  كما 
ومدارسنا ومعلمينا ومعلماتنا، وللقادة التربويين وسائر الشركاء اآلخرين؛ لدورهم في هذا 
االهتمام  العلم، وإيالئه مزيدًا من  لقيمة  الذي يعكس مدى وعي مجتمعنا وإعالئه  اإلنجاز، 

لثقافة التميز التي يجسدها احتفالنا بيوم التميز العلمي. 

وفي الختام؛ نتمنى  أن تكون هذه المناسبة مدعاة للتأمل في اإلتقان والجودة، وترسيخًا لثقافة 
التميز في سلوكنا وممارساتنا، وتوطينها في جميع مؤسساتنا وأجهزتنا الوطنية، وأن تكون 
مصدر إلهام وحافزًا لمنتسبي الوسط التربوي والتعليمي - على وجه الخصوص - لبذل مزيد من  
الجهود لتفعيل ثقافة التميز؛ تطبيقًا لقول رسولنا الكريم عليه أزكى الصالة والتسليم )إن اهلَل 

يحب إذا عمَل  أحدٌكم عماًل أن  يتقنه(.
نسأل اهلل أن يرزقنا الصدق واإلخالص والتميز في أقوالنا وأعمالنا وكل شؤوننا.

                                                                     المتميزون 
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جائزة حملة شهادة الدكتوراه 

جائزة حملة شهادة الماجستير

جائزة خريجي الشهادة الجامعية 

جائزة خريجي الشهادة الثانوية

جائزة الطالب المتميز للمرحلة اإلعدادية

جائزة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية 

جائزة المعلم المتميز

جائزة المدرسة المتميزة

جائزة البحث العلمي

جائزة حملة شهادة الدكتوراهبسم اهلل الرحمن الرحيم
جائزة حملة شهادة الماجستير

جائزة خريجي الشهادة الجامعية 
جائزة الحاصلين على الشهادة الثانوية 

جائزة الطالب المتميز للمرحلة اإلعدادية 
جائزة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية 

جائزة المعلم المتميز 
جائزة المدرسة المتميزة 

جائزة البحث العلمي 
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د. سارة صالح حسين محمد الخواجة

كلية العلوم الصحية والحيويةـ  جامعة حمد بن خليفة 

العلوم البيولوجية والعلوم الطبية 

أفضل اإلنجازات:

- نشري خمس عشرة مقالة علمية في المجالت الدولية منذ بداية مشروع الدكتوراه الخاص بي وهو أعلى معدل 
نشر تم لطالب في كلية العلوم الصحية, أبرزها مقالتي عن »مرض السكري لدى حديثي الوالدة في دولة قطر« 
والتي نشرت في مجلة عالمية، وحازت على جائزة »أكثر مقالة حازت على اهتمام العلماء سنة ٢٠١٩م« لمجلة 

Wiley العالمية.
- إعدادي أول دراسة وطنية أجريت في دولة قطر، تبحث في الخصائص اإلكلينيكية والجينية لمرض السكري أحادي 
الجين في السكان القطريين، مع تسليط الضوء على استخدام تكنولوجيا الخاليا الجذعية متعددة القدرات؛ إلظهار 
الجينوم  تسلسل  تطبق  التي  البالد  نوعه على مستوى  األول من  بحثي هذا  ويعتبر  للمرض،  نموذج خلوي جديد 
الكامل نحو تطوير الطب الدقيق في تحليل جينوم السكري لدى حديثي الوالدة، وقد ساهم في تأسيس أول مرجع 

جينوم قطري.
- تصدري ضمن أول ثالثة خريجين - وكأول خريجة قطرية - في تاريخ كلية العلوم الصحية والحيوية في جامعة 

حمد بن خليفة.
- حصولي على شهادة من جامعة هارفارد العريقة خالل برنامج الدكتوراه؛ من خالل االنضمام إلى برنامج يعزز 

مفاهيم العلوم الطبية وأحدث آليات العالج واألبحاث الطبية والحيوية.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في تقديم أفضل رعاية صحية لسكان دولة قطر، والمشاركة في السلك األكاديمي، ونقل العلم للجيل 
القادم من األطباء والعلماء في دولة قطر، وأن أكون مصدر إلهام للكثير من النساء القطريات؛ للتوجه إلى اإلبداع 
في المجال الطبي والعلمي؛ من خالل تحقيق أولويات أبحاث الطب الدقيق، وتوجيه القرارات الالزمة فيما يتعلق 

بالعالج األمثل؛ سعيًا لتحقيق رؤية اإلستراتيجية الوطنية الصحية لدولة قطر.

المـيـداليــة  البــالتـينيـة
فئـة الـدكتـوراه

االسم :  

الجامعة:

التخصص:
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د. منصور أحمد منصور السعدي اليافعي 

جامعة القاهرة

الحقوق – القانون العام

أفضل اإلنجازات:

– حصولي على عدة شهادات علمية، أخصها وأبرزها شهادة الدكتوراه، ونشر العديد من أبحاثي العلمية.
– دوري البارز كعضو مؤسس لجائزة المسؤولية االجتماعية في قطر. 

– إسهاماتي كعضو مؤسس وأمين سر لرابطة خريجي مركز قطر للقيادات.
 – مشاركاتي ضمن وفود الدولة لألمم المتحدة في مجال العمل االجتماعي. 

الطموحات المستقبلية:

أطمح في االستمرار في تطوير ذاتي عن طريق تعزيز بناء قدراتي »العلمية والعملية«؛ ألكون مرجعًا في مجال 
اختصاصي، وخدمة مجتمعي ببذل أقصى الجهود لتقديم المزيد من المبادرات والمشاريع االجتماعية المتميزة، 
وخدمة بلدي؛ بتسخير  كل خبراتي وإمكانياتي للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية وإستراتيجيتها التنموية.

                                                            

المـيـداليــة  البــالتـينيـة
فئـة الـدكتـوراه

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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أحمد عبداهلل علي الجبران البوعينين

جامعة قطر

اإلدارة الهندسية

أفضل اإلنجازات:

الجامعيين  بدورة  الثاني  المركز  على  لحصولي  الداخلية  ووزير  الوزراء  رئيس مجلس  معالي  قبل  من  تكريمي   –
الثانية )كلية الشرطة/ ٢٠١٧(.

– تمثيلي قطر في أولمبياد بكين/ ٢٠٠8. 
 – حصولي على شهادة الماجستير باإلدارة الهندسية بتقدير امتياز وبالمعدل التراكمي )4(.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في إنهاء دراستي الحالية بمرحلة الدكتوراه؛ للمساهمة في تطوير كوادر وزارة الداخلية في أكاديمية 
الشرطة، واالرتقاء بقدراتنا لتمثيل وطننا الغالي قطر في المحافل اإلقليمية والدولية، كما أتطلع لاللتحاق ببرنامج 
القيادات المستقبلية بمركز قطر للقيادات، الذي يختص بتطوير المهارات القيادية وتجهيز قادة المستقبل في 

شتى القطاعات المهنية.  

                                                            

المــيداليــة  الذهبية
فئـة الـماجستير

االسم : 

الجامعة:

التخصص:

َ   ِ
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

ناصر محمد ناصر آل حباب الهاجري

 جامعة قطر 

القانون العام 

أفضل اإلنجازات:

-  تخرجي من جامعة قطر بدرجة البكالوريوس ثم درجة الماجستير في القانون العام؛ وبامتياز مع مرتبة الشرف 
لكل منهما. 

-  نشري أبحاثًا قانونية في مجالت علمية مرموقة حاصلة على أعلى التصنيفات اإلقليمية والعربية؛ مثل )المجلة 
الدولية للقانون( التابعة لكلية القانون بجامعة قطر.

-  فوزي في انتخابات المجلس الطالبي في عام ٢٠١6م كرئيس للمجلس الطالبي بجامعة قطر/ فرع كلية القانون، 
وتزكيتي كرئيس للجنة القانونية بالمجلس الطالبي. 

- حصولي على جائزة التميز األكاديمي )قائمة العميد( خالل مرحلة البكالوريوس سبع مرات متتالية.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في مواصلة مسيرتي األكاديمية والحصول على درجة الدكتوراه في مجال القانون الدستوري من أرقى 
المؤتمرات  في  المشاركة  خالل  من  منها  واالستزادة  المكتسبة  والمعارف  الخبرات  وتبادل  العالمية،  الجامعات 
والندوات المحلية والدولية، ونشر المزيد من األبحاث والكتب القانونية المتخصصة في القانون الدستوري والقوانين 

االنتخابية، هذا باإلضافة إلى تدريس بعض المقررات المتعلقة بمجال تخصصي في جامعتنا األم جامعة قطر.

                                                            

المــيداليــة  الذهبية
فئـة الـماجستير

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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فاطمة علي محمد صالح الجناحي

تكساس أي أند إم - قطر

الهندسة الكهربائية

أفضل اإلنجازات:

 – تخرجي في جامعة تكساس أي أند إم في قطر بامتياز مع مرتبة الشرف، وحصولي على درجة البكالوريوس في 
علوم الهندسة الكهربائية. 

– بروزي في مجال البحث العلمي؛ من خالل مشاركتي كطالب باحث في مشروع بحثيٍّ الممول من قبل صندوق 
قطر للبحث العلمي، وفوزي بجائزة أفضل أطروحة على مستوى فروع جامعة تكساس أي اند إم في مجال العلوم 
 IEEE وتقديمي ونشري عدة أوراق بحثية في مؤتمرات عالمية مثل ،)STEM( والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
.Photovoltaic Specialists Conference and the International Conference on Photovoltaic Science and Technologies

– تبوئي عدة مناصب قيادية خالل دراستي الجامعية؛ مثل المدير اإلعالمي لنادي السالم، وقائد الطالب الجدد خالل 
اللقاء التعريفي.

– فوزي بجائزة أفضل عرض تقديمي، وجائزة أفضل شركة طالبية للمرحلة الجامعية في مسابقة “مبادرة” لريادة 
األعمال المقامة من قبل شركة “إنجاز قطر”. 

الطموحات المستقبلية: 

العلمية  التميز طوال مسيرتي  بارزة في مجال الهندسة في قطر، وأن أكمل مسيرة  أطمح أن تكون لي بصمة 
والعملية، وأن أصبح عضوًا فعااًل له دوره في تقدم المجتمع، وله تأثيره اإليجابي على أفراده، وأن أمثل دولة قطر 

في المسابقات والمحافل الدولية خير تمثيل.

المــيداليــة  البــالتـينيـة
فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

مريم علي عبدالرحمن رفيع العمادي

تكساس إي أند أم - قطر

الهندسة الكهربائية

أفضل اإلنجازات:

– تفوقي في مجال تخصصي الدراسي الجامعي، وتخرجي في الجامعة بامتياز وبأعلى مرتبة شرف.  
ى دعمًا من الصندوق القطري لرعاية البحث  – إعدادي بحثًا - يتمحور حول العالج اإلشعاعي لسرطان الرئة - تلقَّ

العلمي، وتم عرضه في مؤتمرات دولية وعالمية مختلفة.  
– ابتكاري وإعدادي - ضمن فريق قمت بقيادته - مشروعًا لنظام حديث للري، يهدف إلى التقليل من إهدار المياه 
في دولة قطر، ويحفز على زيادة الزراعة، ويساعد في تشجيع االبتكارات الذكية، وقد فاز هذا المشروع بالمركز 

الثالث بين مشاريع التخرج. 
– اختياري كعضو في جمعيات شرف عالمية مثل جمعية “Phi Kappa Phi”، وهي من أقدم الجمعيات متعددة 
التخصصات وأكثرها انتقائية، وجمعية “Eta Kappa Nu”، وهي من أكبر الجمعيات المهنية لمهندسي الكهرباء 

واإللكترونيات. 

الطموحات المستقبلية:

أكون عضوًا فعااًل في مجتمع مزدهر، يسعى  وأن  الكهربائية،  الهندسة  بصمة في مجال  لي  تكون  أن  أطمح 
أفراده إلى تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠، وأن أستمر في مشوار التعلم ونشر البحوث العلمية التي تعود بالفائدة على 

الفرد والمجتمع وعلى دولتي قطر.

                                                            

المـيداليــة  البــالتـينيـة
فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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محمد ناصر محمد عبدالرحمن العبداهلل

وايل كورنيل - قطر

الطب البشري

أفضل اإلنجازات:

– التحاقي بمركز أبحاث األعصاب في مستشفى جامعة هارفرد ببوسطن، وعملي كباحث في هذا المجال.  
– التحاقي بمستشفى السرطان في مدينة نيويورك، وعملي ضمن الطاقم الطبي. 

 ١٩-Covid.عملي ضمن الطاقم الطبي كطبيب مساعد في أحد مستشفيات دولة قطر أثناء جائحة –
– عملي كباحث أول ضمن منهج البحث العلمي للجامعة، وعرض بحثي في معرض األبحاث السنوي للجامعة.

الطموحات المستقبلية:

طبيبًا  أصبح  وأن  مرضاي،  وتجاه  عملي  سبيل  في  المهارات  أفضل  وتقديم  الوقت  من  المزيد  بذل  في  أطمح 
استشاريًا في تخصصي، وأن أمتلك علمًا نافعًا ينتفع به؛ فأكمل مسيرتي العلمية دون توقف بالتدريس والتدريب 
لألجيال القادمة في إحدى الجامعات الطبية، وإنشاء مدرسة متكاملة ركيزتها التربية الصالحة والعلم النافع في 

المستقبل البعيد. 

المـيـداليــة  البــالتـينيـة
فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

سيف خالد سيف عيسى النصر

ليفربول جون مورس - بريطانيا

الهندسة الميكانيكية

أفضل اإلنجازات:

- استقبال ودعم الطالب المستجدين بجامعة ليفربول ببريطانيا؛ مع نيل شهادة شكر من عمادة الجامعة ومستشار 
وزير الدفاع القطري على ذلك.

- المساهمة في تنظيم بطولة )إصرار(.
- تنظيم حفل اليوم الوطني / ٢٠١6م في ليفربول ببريطانيا، والذي استضفنا فيه عددًا كبيرًا من الدبلوماسيين 

ومديري الجامعات وممثلي الشركات الراعية للعرض وعددًا كبيراًً من الطالب.
- تجميع المالبس وبعض المستلزمات الفائضة عن الحاجة، وتوزيعها على فقراء بريطانيا من المسلمين.

الطموحات المستقبلية:
أطمح في تنفيذ ما تعلمته من دراستي في سبيل تطوير وحل المشاكل التي تعاني منها دولة قطر؛ مثل ارتفاع 
ثاني أكسيد الكربون وأضراره على البيئة وباألخص في المصانع، وتحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠ بأفضل صورة، والسعي 

ُقدمًا إلى المساهمة في تحقيق التعدد االقتصادي ومنافسة الدول المتقدمة في التصنيع.

                                                            

المــيداليــة  البــالتـينيـة
فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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حمد محمد راشد آل إبراهيم المهندي

وايل كورنيل للطب - قطر

الطب العام

أفضل اإلنجازات:

- نشري ١٥ بحثًا علميًا. 
- تخرجي في الجامعة بتقدير امتياز. 

- تخرجي بمرتبة الشرف في مسابقة البحث العلمي. 
 - اقتناصي جائزة التميز في أبحاث الصحة العامة وطب المجتمع. 

الطموحات المستقبلية:

 أطمح في التخصص في طب وجراحة العيون، والعمل كطبيب إكلينيكي وكباحث علمي. 

المــيداليــة  البــالتـينيـة
فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

هيا راشد فضل الربيعة الكعبي

كارنيجي ميلون - قطر 

العلوم البيولوجية

أفضل اإلنجازات:
- عملي على تطوير بروتوكول عملي يزرع األورام بشكل ثالثي األبعاد وثنائي الخاليا؛ باستخدام خاليا سرطان 
الثدي والخاليا الليفية اليافعة، ويساعد هذا البروتوكول على اختبار حساسية األورام لعالجات السرطان المضادة، 

وعلى تسهيل عملية إيجاد عالج فعال قبل االنتقال للتجارب السريرية.
- تنظيمي العديد من الفعاليات الخيرية والدينية؛ مما أدى إلى اختياري ضمن ستة فائزين بجائزة الطالب القيادي 

لدفعة ٢٠٢٠ بحسب ترشيحات أعضاء هيئة التدريس والموظفين.
- تفوقي في المجال األكاديمي والبحثي، وتكريمي - بناء على ذلك - بمرتبة الشرف في الكلية وفي الجامعة 

.)University Honors and College Honors(
- دوري البارز في معرض »اغتيال كاميرا« إشرافًا وتنظيمًا بالتعاون مع المصور الفلسطيني محمد أسعد محيسن 
ضد  قطر  شباب  من  مجموعة  مع   - اإلسرائيلي«  واألبارتهايد  االحتالل  »مقاومة  أسبوع  فعاليات  ضمن  غزة  من 
التطبيع في الدوحة للدراسات العليا في مارس/ ٢٠١٩ - والذي أبرز معاناة الشعب الفلسطيني ومسيرات العودة 

الكبرى السلمية في غزة.

الطموحات المستقبلية:
بعد أن حصلت في هذا العام على قبولي في برنامج الطب ذي السنوات األربعة في جامعة وايل كورنيل؛ أطمح 
وطني  أخدم  كي  الطبية  اإلقامة  برامج  ألقوى  ذلك  بعد  أتقدم  وأن  الشرف،  وبمرتبة  بتفوق  فيها  التخرج  في 
وأرد له الجميل، كما أطمح باالستمرار في توظيف مهاراتي القيادية في تنظيم الفعاليات الخيرية والدينية في 

الجامعة وفي المجتمع.

                                                            

المـيـداليــة  البــالتـينيـة
فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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المـيـداليــة  الذهبية

فاطمة عادل محمد طيب مصطفوي

كارنيجي ميلون - قطر

نظم المعلومات

أفضل اإلنجازات:

– إتمامي بحثي العلمي - في إطار نظم المعلومات - حول موضوع يخدم فئة مهمشة في المجتمع القطري، 
وهي فئة )أصحاب الدخل المحدود من العمالة الوافدة(؛ حيث عمل البحث على فهم أهداف هذه الفئة وتصميم 

برنامج يساعدهم على تحقيق تلك األهداف.
– رئاستي مجلس الطلبة في الجامعة؛ التي أسهمت من خاللها - وبشكل بارز - في نشر أهمية خدمة المجتمع 

والوعي البيئي وتعزيز العالقات بين أفراد المجتمع الجامعي. 
– اقتناصي عددًا من الجوائز التي تؤكد مساهماتي وتفوقي األكاديمي؛ مثل جائزة »عالم أندرو كارنجي« التي 

قدمت لطالبين من دفعة ٢٠٢٠، وجائزة ”القيادة الطالبية” مع مرتبة الشرف.
– خدمتي المجتمعية األكاديمية من خالل دوري كمساعد مدرس في عدة مقررات لثالث سنوات، والذي يعتبر من 

األدوار المهمة في مشوار الطلبة األكاديمي في جامعة كارنيجي ميلون.

الطموحات المستقبلية:

لخدمة  سبيلي  ذلك  ليكون  والقانون؛  المعلومات  نظم  مجاالت  في  العليا  الدراسات  ببرامج  االلتحاق  في  أطمح 
المجتمع في المجال المهني؛ وباألخص في نطاق خدمة الفئات المهمشة، ومن منطلق إيماني بأهمية التعليم 

أطمح في خدمة مجتمعي القطري باالنضمام إلى سلك التعليم الجامعي.

فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المــيداليــة  الذهبية

البندري محمد عبداللطيف عبدالرحمن المانع 

كارنيجي ميلون - قطر 

إدارة األعمال

أفضل اإلنجازات:
- دوري البارز كنائب لرئيس المجلس الطالبي؛ حيث مثلت شؤون الطالب ونظمت العديد من الفعاليات لهم. 

- تنظيمي األنشطة والفعاليات المختلفة التي تعزز الجوانب الثقافية والبيئية واالجتماعية في الجامعة. 
- تطوعي في األنشطة والبرامج الوطنية والخيرية والفنية والثقافية والتعليمية. 

- فوزي بجائرة أفضل عضو في اللجنة األكاديمية في العام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١8م وبمرتبة الشرف الجامعية. 

الطموحات المستقبلية:
»المالية  بقطاع  المتعلقة  والمهارات  الخبرات  واكتساب  فيه،  والتميز  عملي  مجال  في  المثابرة  في  أطمح 

واالقتصاد”، ثم متابعة الدراسات العليا في مجال “االقتصاد وعلم البيانات”. 

                                                            

فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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المـيـداليــة  الذهبية

نورة عيسى علي حسين األنصاري

جامعة قطر

األدب اإلنجليزي واللغويات – اإلعالم

أفضل اإلنجازات:

- مشاركتي بأبحاث علمية في مجال اللسانيات في مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية، والعمل على نشر األبحاث.

- ختمي القرآن الكريم كاماًل حفظًا.

الطالب/  لفئة  العلمي  البحثي  الملصق  مسابقة  في  الجامعة  مستوى  على  بحثي  ملصق  أفضل  بجائزة  فوزي   -

.٢٠٢٠

- رئاستي تحرير مجلة )خريجون/ ٢٠١8( التابعة لرابطة الخريجين في جامعة قطر.

الطموحات المستقبلية:

الشغف، كما  هذا  منها  اكتسبت  التي  األم  جامعتي  للتدريس في  ألعود  العليا؛  الدراسات  استكمال  أطمح في 

أسعى إلى ترسيخ وقت كاف لمجال األبحاث اللسانية التي تخص دراسة اللغة العربية؛ وذلك سعيًا مني لسد النقص 

البحثي الموجود، وإلى توعية الناس بأهمية تخصص اللسانيات وحقيقته التي تشكل على الكثير.. ومع تركيزي 

وتنمية حبي  والثقافي،  الديني  الجانب  تطوير نفسي في  إلى  دائمًا  والبحثي؛ سأسعى  األكاديمي  الجانب  على 

للقراءة، ومواصلة العمل التطوعي والمجتمعي. 

فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  الذهبية

تيماء أحمد حمد الحسن المهندي

كارنيجي ميلون - قطر

إدارة األعمال

أفضل اإلنجازات:

– فوزي بشهادة الفاي كابا فاي )Phi Kappa Phi(؛ التي تمنح للطالب ذوي النزاهة والمعايير األخالقية العالية، 

والذين يتصدرون المراكز األولى دراسيًا على دفعاتهم، والمتخرجين بمرتبة الشرف.

القطريين بجامعة كارنيجي ميلون؛ حيث نظمت مشاريع ونشاطات تقدر  الطالب  نادي  البارز كقائدة في  – دوري 

وتعزز الثقافة القطرية.

– تطوعي في مختلف األنشطة االجتماعية والبيئية؛ مثل رفع الوعي بسرطان الثدي، وتنظيف شواطئ قطر.

 .)Japanese Language Proficiency Test( حصولي على شهادة في إتقان التحدث باللغة اليابانية –

الطموحات المستقبلية:

 Certified Financial( أي  إف  السي  شهادة  على  وحصولي  واالستثمار  األعمال  مجال  في  خبرة  اكتسابي  بعد 

Analyst(؛ أطمح أن يكون لي مشروعي الخاص؛ وهو إنشاء شركة استثمارية لتطوير وتنمية المشاريع القطرية 

المحلية، ومساعدتها على االكتتاب في بورصة قطر؛ آملة أن يسهم ذلك في تنويع اقتصاد قطر، وبناء اقتصاد 

قائم على المعرفة، يتماشى مع رؤية قطر ٢٠٣٠.

                                                            

فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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المـيـداليــة  الذهبية

حمد عبداهلل طايس عبداهلل الجميلي

جامعة قطر

القانون

أفضل اإلنجازات:

– تمثيلي دولة قطر في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته بالدورة التاسعة.

المناخ/  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  التفاقية   COP25 األطراف  الدول  مؤتمر  في  مشاركتي   –

مدريد. 

– مشاركتي في ملتقى الشباب القطري الثالث في جلسة نقاشية حول المجلس الطالبي بجامعة قطر. 

 – تأهلي للمرحلة النهائية في النسخة الثالثة من جائزة “أخالقنا”. 

الطموحات المستقبلية:

أطمح في إكمال الدراسات العليا في القانون الخاص، والعمل في المجال األكاديمي، كما أسعى لحفظ القرآن 

الكريم بالقراءات العشر المتواترة، وأرغب خالل السنوات الخمس القادمة في إنشاء مركز تدريب تربوي؛ يهتم 

بإقامة أنشطة تربوية للشباب والنشء في دولة قطر. 

فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  الذهبية

دانة نضال أحمد خليل أسعد

جورج تاون - قطر

العلوم في الشؤون الدولية )السياسة والثقافة( – اللغة العربية

أفضل اإلنجازات:

– تقلدي  أدوارًا قيادية - أعطيت لي خالل فترة الدراسة - ساهمت في تطوير وتشكيل شخصيتي المستقلة القوية.

– تعلمي كيفية استخدام البرامج التكنولوجية المختلفة من أجل توصيل أبحاثي ونتائجي األكاديمية بطريقة واضحة.

– قيامي بالعديد من األنشطة الخيرية محليًا ودوليًا.

 – دراستي لبعض المواد في الخارج خالل الفترة الصيفية من الدراسة الجامعية سمحت لي بتمثيل بلدي، وفهم 

وجهات نظر وتوجهات من ينتمون إلى خلفيات ثقافية مختلفة.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في توظيف معرفتي وخبرتي العلمية على الوجه األمثل لخدمة وبناء بلدي الغالي مستقباًل، كما أطمح في 

مواصلة مسيرة المثابرة واالجتهاد كتحدٍّ ذاتي لي في الحفاظ على هذا التميز.

                                                            

فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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المــيداليــة  الذهبية

فهد محمد فهد الغراب المري

كلية الشرطة - قطر

القانون والعلوم الشرطية

أفضل اإلنجازات:

– ظفري بالمركز األول على الدفعة في الكفاءة القيادية. 
– إحرازي المركز ١١ على ١8٩ متسابقًا في بطولة “صملة” الصحراوية عام ٢٠١٧م.

– مشاركتي ضمن فريق الكلية للمناظرات في بطولة المناظرات للجامعات باللغة العربية عام ٢٠١٩م.
 – مشاركتي ضمن “قوة الواجب” لتأمين المحاجر خالل أزمة كوفيد-١٩ عام ٢٠٢٠م. 

الطموحات المستقبلية:

أطمح في إصدار مشروع يسهم في حل مشكلة »التوسع غير المنضبط«، والمذكورة ضمن التحديات التي تواجه 

رؤية قطر ٢٠٣٠، والذي سيحدد بدوره مسار التنمية في البلد، وذلك من خالل طرح آلية واضحة وملزمة مركزها 

االستدامة، تلجأ إلى الرقابة والمتابعة لحوكمة المشاريع والبرامج. 

فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  الذهبية

دانة نضال أحمد خليل أسعد

جورج تاون - قطر

العلوم في الشؤون الدولية )السياسة والثقافة( – اللغة العربية

أفضل اإلنجازات:

– تقلدي  أدوارًا قيادية - أعطيت لي خالل فترة الدراسة - ساهمت في تطوير وتشكيل شخصيتي المستقلة القوية.

– تعلمي كيفية استخدام البرامج التكنولوجية المختلفة من أجل توصيل أبحاثي ونتائجي األكاديمية بطريقة واضحة.

– قيامي بالعديد من األنشطة الخيرية محليًا ودوليًا.

 – دراستي لبعض المواد في الخارج خالل الفترة الصيفية من الدراسة الجامعية سمحت لي بتمثيل بلدي، وفهم 

وجهات نظر وتوجهات من ينتمون إلى خلفيات ثقافية مختلفة.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في توظيف معرفتي وخبرتي العلمية على الوجه األمثل لخدمة وبناء بلدي الغالي مستقباًل، كما أطمح في 

مواصلة مسيرة المثابرة واالجتهاد كتحدٍّ ذاتي لي في الحفاظ على هذا التميز.

                                                            

فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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المــيداليــة  الذهبية

بجاد منيخر سعيد عبدالرحمن الهاجري

كلية الشرطة 

القانون وعلوم الشرطة 

أفضل اإلنجازات:

– حصولي على المركز الثالث على منسوبي وزارة الداخلية بكلية الشرطة. 

– فوزي بالمركز األول في دورة إعداد مدربي المشاة واألسلحة.

– ظفري بلقب »أفضل متحدث في بطولة المناظرات المحلية”.  

 – مشاركتي في بطولة المناظرات الدولية والمحلية. 

الطموحات المستقبلية:

أسعى إلى أن أكون عنصرًا فعااًل في مجتمعي، وصاحب دور بارز في تطويره والرقي به، وذلك من خالل تطوير 

واكتساب العديد من المهارات التي تساعد على ذلك، كما أسعى إلى تطوير الجانب األكاديمي لديَّ واكتساب 

الخبرات الهادفة التي تمكنني من االلتحاق بهيئة التدريس؛ من أجل المساهمة في تطوير قدرات األجيال القادمة 

وتأهيلها؛ تحقيقًا لركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر ٢٠٣٠. 

فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  الذهبية

مها عمر محمد إبراهيم التميمي

كارنيجي ميلون - قطر

العلوم البيولوجية 

أفضل اإلنجازات:

– فوزي بجائزة اإلنجاز األكاديمي المتميز )Outstanding Academic Achievement Award(؛ لحصولي على أعلى 

البيولوجية، والتخرج بمرتبة الشرف، باإلضافة إلى  العلوم  معدل تراكمي بين خريجي دفعة ٢٠٢٠ في تخصص 

دخولي ضمن قائمة العميد ٣ مرات.

– اختياري ضمن رحلة جامعية )Women Trip( ألمثل قطر في السويد والدنمارك في عدة مؤتمرات وحلقات نقاشية  

.)UN Women( تتمركز حول دور المرأة وحقوقها، والتي عقدت من قبل هيئة األمم المتحدة للمرأة

– إعدادي بحثًا علميًا يهدف لمعالجة مرض السرطان على المدى البعيد؛ من خالل تطوير األدوية لمعالجة السرطان 

الخاليا  استجابة  لتحفيز  )JNK and GST(؛  البروتين  بين  التفاعل  دراسة  حول  البحث  وتمركز  كفاءتها،  وزيادة 

السرطانية للعالج.

– تأسيسي وترؤسي نادي “الفكر )Thought Club( في الجامعة، والذي لقي نجاحًا كبيرًا أدى إلى فوزه بجائزة 

أفضل نادٍ جديد تم إنشاؤه )Best New Club Award(، ومن ثم اعتماده في الجامعة كنادٍ ثابت. 

الطموحات المستقبلية:

العليا في جامعة جونز  لذلك سأكمل دراساتي  السرطان؛  المستقبلية اإلسهام في عالج مرض  أهم طموحاتي 

هوبكنز األمريكية بتخصص التكنولوجيا البيولوجية؛ مما سيفيدني في صناعة وتطوير األدوية المعالجة للسرطان، 

وعلى المدى البعيد؛ أطمح في فتح شركة - في قطر - متخصصة في إنتاج وتصدير األدوية؛ مما سيجعل قطر 

دولة مستقلة بذاتها في هذا المجال. 

فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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اسم الفائز كامالً باللغة العربية )كما في البطاقة الشخصية(

Bajad Menaikher saeed al-hajriاسم الفائز كامالً باللغة اإلنجليزية )كما في البطاقة الشخصية(

الطالب الجامعي – الميدالية الذهبية فئة الجائزة 

كلية الشرطة اسم المدرسة/ الجامعة

القانون وعلوم الشرطة التخصص )كما ورد في إفادة التخرج( 

66158588رقم التواصل 

 تتتتتتت تتتتتتتتت

أهم اإلنجازات:
– حصولي على المركز الثالث على منسوبي وزارة الداخلية بكلية 

الشرطة. 
فوزي بالمركز األول في دورة إعداد مدربي المشاة واألسلحة.	 

– ظفري بلقب »أفضل متحدث في بطولة المناظرات المحلية”.  
 – مشاركتي في بطولة المناظرات الدولية والمحلية. 

الطموحات المستقبلية: 
أسعى إلى أن أكون عنصراً فعاالً في مجتمعي، وصاحب دور بارز في تطويره والرقي 
ذلك،  على  تساعد  التي  المهارات  من  العديد  واكتساب  تطوير  خالل  من  وذلك  به، 
كما أسعى إلى تطوير الجانب األكاديمي لديَّ واكتساب الخبرات الهادفة التي تمكنني 
القادمة  األجيال  المساهمة في تطوير قدرات  أجل  التدريس؛ من  بهيئة  االلتحاق  من 

وتأهيلها؛ تحقيقاً لركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030. 

المـيـداليــة  الذهبية

عبداهلل خالد يوسف العمري

كلية أحمد بن محمد العسكرية

العالقات الدولية

أفضل اإلنجازات:

– إحرازي المركز األول على منسوبي قوات الدفاع الجوي األميري القطري.

- حصولي على المركز األول في تخصص العالقات الدولية بكلية أحمد بن محمد العسكرية ٢٠١٩م.

- تكريم سمو األمير لي بحصولي على المركز الثالث في النتيجة المشتركة بكلية أحمد بن محمد العسكرية.

– ظفري بالمركز األول بفريق الكلية في مسابقة رئيس األركان للحواجز العسكرية )مقدام( ٢٠١8م.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في إكمال الدراسات العليا؛ ونيل شهادتيِّ الماجستير والدكتوراه، بإذن اهلل تعالى وعونه وتوفيقه.

فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  الذهبية

راشد سعد راشد النفيحي الكبيسي

كلية الشرطة

القانون وعلوم الشرطة

أفضل اإلنجازات:

– اقتناصي المركز األول في درجات السلوك والمواظبة بكلية الشرطة.

– نيلي المركز الثاني في تخصص القانون والعلوم الشرطية.

– حصولي على المركز الثالث في المجموع العام والنتيجة المشتركة.

 – ظفري بالمركز األول في دورة أمن وحماية الشخصيات.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في نيل درجتيّ الماجستير والدكتوراه في القانون؛ ليتسنى لي فتح مكتبي الخاص لالستشارات القانونية، 

ذاتي،  لتطوير  عديدة  مجاالت  في  والتطوع  مرتفع،  بمعدل  واجتيازه   )ILTS( ببرنامج  االلتحاق  في  أطمح  كما 

واالطالع الدائم على وسائل التكنولوجيا الحديثة بهدف التطوير المستمر، كما أطمح في التدرب المكثف للحصول 

على لقب المحاضر؛ ليتسنى لي تقديم الورش المختلفة في مجال عملي؛ وبالصورة الهادفة المثلى.

                                                            

فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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المـيداليــة  الذهبية

وضحة شاهين عيسى الحيي النعيمي

جامعة قطر

الشؤون الدولية، مسار األمن الدولي والدبلوماسية، 
فرع اللغة اإلسبانية

أفضل اإلنجازات:

– المشاركة في تنظيم مؤتمرات عدة مع وزارة الخارجية، أهمها )اتفاق إحالل السالم في أفغانستان(.

– إنشاء منصة إلكترونية مختصة بالعالقات الدولية.

– تمثيل دولة قطر في اجتماع الجمعية الشبابية السادس والعشرين.

 – عرض بحث التخرج في المنتدى األول للبحوث الطالبية لقسم العلوم االجتماعية في جامعة قطر.

الطموحات المستقبلية:

أطمح أن أكون شخصية ذات تأثير إيجابي في دفع شباب قطر إلى التميز، وذلك من خالل االستثمار األمثل لمجال 

تخصصي من الناحيتين العلمية والعملية على حد سواء؛ ألسهم بذلك في تقدم وسمو دولة قطر عالميًا؛ وتحقيق 

رؤيتها الوطنية ٢٠٣٠.

فئـة الطالب الجامعي

االسم : 

الجامعة:

التخصص:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  البــالتـينيـة

عبداهلل خالد حمد سريع الكعبي

طارق بن زياد الثانوية

أفضل اإلنجازات:

- َظَفري بالميدالية البرونزية في مسابقة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين الذي عقد في هولندا/ ٢٠١٧.

- إحرازي المركز الثاني في أولمبياد األحياء القطري/ ٢٠١٩.

- اقتناصي الميدالية الذهبية في »مناهزات اللغة العربية« بدورتها الثالثة التي عقدت في سلطنة عمان/ ٢٠١٩.

- فوزي بالمركز األول في مسابقة »ُكتاَّب المستقبل« بنسختها الثالثة/ ٢٠١8.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في السعي - بعد التوكل على اهلل بهمة عالية ومبادئ ثابتة وإصرار وعزيمة – إلى تحقيق النجاح والتميز 

في المجال الذي اخترت االلتحاق به منذ الصغر وهو )الطب(، وآمل - وأنا أخطو اليوم أولى خطواتي فيه - أن أقدم 

أفضل ما لدي للوصول إلى هذه المهنة السامية واالرتقاء بها، وتسخير نفسي لخدمة الوطن وتحقيق رفعته التي 

ال تكون إال بأيدي أبنائه وإنجازاتهم.

                                                            

فئـة الطالب الثانوي

االسم : 

المدرسة:
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المــيداليــة  البــالتـينيـة

منيرة أمير عبداهلل أحمد الباكر

البيان الثانوية

أفضل اإلنجازات:

- ظفري بالمركز األول على مستوى دول مجلس التعاون في معرض “صناع” العالمي، والمقام في دولة الكويت 

أكبر معرض لالختراعات في الشرق األوسط - بمشروع “جهاز كشف وإزالة األلغام”.

- فوزي بالمركز األول في مسابقة “صانع” على مستوى مدارس قطر تحت رعاية النادي العلمي القطري وشركة “ابتكار”.

- إحرازي المركز األول في مسابقة “القادرات على االبتكار الرقمي” تحت رعاية وزارة المواصالت واالتصاالت.

 - اقتناصي درع االمتياز ألفضل مشروع وتصميم هندسي في برنامج “اختراعات قطر” المقام في جامعة تكساس 

إي أند إم بقطر.

الطموحات المستقبلية:

إيمانًا مني بأن قطر تستحق األفضل من أبنائها، وانطالقًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠؛ أتطلع إلى تحقيق 

ونظم  التكنولوجيا  مجال  في  رفيع  جامعي  تعليمي  لمستوى  والوصول  تخصصي،  مجال  في  والتميز  اإلبداع 

المعلومات، ونيل شهادة الماجستير في األمن السيبراني ألحمي بلدي في المجال التكنولوجي، ومواصلة اإلنجازات 

في بناء جيل واٍع علميًا؛ ألكون أحد القادة الذين يلبون تطلعات القيادة الرشيدة باإلسهام في نهضة قطر ورد 

جميلها.

                                                            

فئـة الطالب الثانوي

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  البــالتـينيـة

عبدالعزيز علي عبداهلل الفطيس المري

أكاديمية قطر - الدوحة

أفضل اإلنجازات:

- انضمامي لبرنامج “المبتكرين الشباب” تحت رعاية صاحبة السمو  الشيخة موزا بنت ناصر، منذ عام ٢٠١٥م و إلى اآلن.

وجامعة  شيكاغو،  وجامعة  هوبكنز،  جونز  لجامعة  التابعة  عالميًا  والمتميزين  الموهوبين  ببرامج  التحاقي   -

كارنيجي ميلون  – أمريكا، وجامعة هارفارد منذ عام ٢٠١4م.

- قيادتي الفريق القطري الممثل لمدارس قطر، وتحقيق العديد من االنتصارات في المسابقات العالمية، والفوز 

في الدور الفردي والدور الثنائي وكذلك الجماعي.

عالمية  رياضية  رخصة  على  وحصولي  والكاراتيه،  والجودو  للتايكوندو  القطري  االتحاد  في  كالعب  بروزي   -

للتايكوندو.

الطموحات المستقبلية:

أطمح أن أكون سياسيًا، وأن أخدم وطني، وسأضع دائمًا نصب عيني ما قاله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني “قطر تستحق األفضل من أبنائها”؛ لذا سأسعى دائمًا لتقديم األفضل.

فئـة الطالب الثانوي

االسم : 

المدرسة:
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المـيـداليــة  البــالتـينيـة

خالد فهد خالد ثاني آل ثاني

الحياة العالمية الخاصة

أفضل اإلنجازات:

– فوزي بالمركز األول في مسابقة “تمكين األجيال” البحثية، وكان موضوعها المحدد »فيروس كورونا”.

– إعدادي بحثًا عن األطعمة المعدلة جينيًا في برنامج جامعة كارنيجي ميلون الصيفي.

– تنسيقي لمبادرة تجميع األلعاب لألطفال المرضى في مستشفى حمد العام. 

– اقتناصي ميدالية الحاكم العام لكندا للتميز العلمي مع مرتبة الشرف.

الطموحات المستقبلية:

أطمح أن أستمر في مسيرتي مع التميز العلمي بدراسة العلوم الطبية في جامعة وايل كورنيل بقطر، وأن أصبح 

- بعد أن أنهي برنامج الطب بنجاح بإذن اهلل - طبيبًا رائدًا في العلوم الطبية وفي تقديم الرعاية الصحية للمرضى 

والمحتاجين. 

فئـة الطالب الثانوي

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المــيداليــة  الذهبية

هيا محمد ضامي الفريجي الرويلي 

أم أيمن الثانوية 

أفضل اإلنجازات:

- تخرجي بمعدل مرتفع والتحاقي بجامعة تكساس إي أند إم في قطر في تخصص الهندسة الكهربائية.  

- خوضي غمار المسابقات المختلفة؛ ومن بينها تمثيل قطر بأولمبياد الفيزياء الدولي، واقتناصي الميدالية الفضية 

عيد  لمؤسسة  التابعة  “ثوابت”  مسابقة  في  األول  بالمركز  وظفري  الفلك،  لعلم  الرابع  الوطني  قطر  بأولمبياد 

الخيرية ومسابقة “صناعة مجد” التابعة لمركز “الريادة” للفتيات. 

-  مساهماتي الوطنية والتطوعية الفعالة؛ كدوري في مبادرة “قاف” لتشجيع القراءة، واختياري سفيرة لمبادرة 

“أخالقنا” ومبادرة “بست باديز” ومبادرة “زراعة مليون شجرة”، وتطوعي في اليوم الرياضي للدولة، وفي مركز 

“تمكين”، ومركز »إحسان« لرعاية كبار السن.

 - بصماتي في مجال البحث العلمي وابتكار األفكار؛ كابتكاري “مبددًا للضباب، وعدادًا لإلخالء”، وفكرتي حول 

“استخدام األلياف الضوئية في إضاءة األنفاق”.

الطموحات المستقبلية:

أطمح أن أصبح مهندسة كهربائية ناجحة؛ وأن أستمر في التميز العلمي ألصل ألعلى المراتب؛ إيمانًا مني بمقولة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني )قطر تستحق األفضل من أبنائها(، وأن أكون عنصرًا فعااًل في المجتمع 

القطري؛ فأسهم في صناعة جيل متمكن قادر على منافسة اآلخرين في شتى المجاالت؛ وأصبح عضوًا مشاركًا في 

بناء مستقبل قطر واألخذ بيدها نحو التقدم واالزدهار، وتحقيق رؤيتها الوطنية لعام ٢٠٣٠.

فئـة الطالب الثانوي

االسم : 

المدرسة:
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المـيـداليــة  الذهبية

مريم حمد عبدالواحد علي الحمادي 

أكاديمية األرقم 

أفضل اإلنجازات:

- ظفري بالمركز األول على مستوى الدولة ألفضل صورة في مسابقة “Art in Science” ضمن مسابقة )البيرق( 

تحت رعاية جامعة قطر.

الثاني في مسابقة “وجه وجهتك” على مستوى الدولة، ودعوة الفريق للمنافسة  – فوزي مع فريقي بالمركز 

على مستوى العالم.

– برمجتي لروبوت يهدف إلى جمع القمامة ورميها في المكان المخصص لها.

- التحاقي عن جدارة بجامعة وايل كورنيل لدراسة الطب، ومساهماتي فيها بإعداد األنشطة الجديدة الهادفة، 

وإبراز شخصيتي منذ الفصل األول.

الطموحات المستقبلية:

من طموحاتي المستقبلية أن أتخرج في تخصص الطب، وأساهم في تقدم وإثراء مجال الرعاية الصحية في دولة 

قطر، وأن يكون لي دور بارز في حل قضايانا المستندة على ثوابتنا الدينية؛ خاصة القضية الفلسطينية، وأن أستخدم 

واختراع  ابتكار  أدخل مجال  أن  أطمح  الطبي، كما  للدعم  والمحتاجين  الفقيرة  األقلية  لمساعدة  تخصصي  مجال 

األجهزة الطبية النافعة، وغيرها من اختراعات تخدم العالم في مجاالت أخرى.

فئـة الطالب الثانوي

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  الذهبية

الشيماء أحمد محمد عبدالفتاح المصلح

قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية

أفضل اإلنجازات:

الميدالية  الشرق األوسط وحصولي على  الحادي عشر لالختراعات في  الدولي  المعرض  - تمثيلي دولة قطر في 

الفضية وتكريمي من قبل وزارة الثقافة والرياضة بالدولة، وتمثيلي دولة قطر أيضًا في معرض الكويت الدولي 

وفي مسابقة الشيخة فادية سعد العبد اهلل آل الصباح )في دولة الكويت(. 

المدرسة  إدارة  قبل  من  وتكريمي  ٢٠١8-٢٠١٩م،  األكاديمي  العام  في  الطالبي  للمجلس  رئيسة  اختياري   -

لتحقيقي رؤية ورسالة المدرسة.

- تمثيلي مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال في ملتقى التوظيف واالبتعاث، وفي اللقاءات التعريفية 

للمدارس اإلعدادية.

- مشاركتي في جائزة )تحالف الحضارات(  ٢٠١٩ التي أقيمت تحت رعاية اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة 

والعلوم، وفي ملتقى الشباب القطري الثالث ضمن برنامج )تحدي األفكار( في المجال التشغيلي، وملتقى إمباور 

 .٢٠١٩

الطموحات المستقبلية:

أتطلع إلى إكمال دراسة البكالوريوس في مجال هندسة الحاسب، ألصبح رائدة فيه، وأن أترك بصمة إيجابية في 

جميع المجاالت؛ وأمثِّل دولتي قطر في المحافل الداخلية والخارجية ألكون سببًا في نهضتها وأرد الجميل لها، 

كما أطمح أن أكون قدوة حسنة في حياة اآلخرين.

فئـة الطالب الثانوي

االسم : 

المدرسة:
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المــيداليــة  الذهبية

مريم ناصر ناصر الجفالي النعيمي

البيان الثانوية

أفضل اإلنجازات:

– اقتناصي الميدالية الفضية في أولمبياد الفيزياء الخليجي الثالث بسلطنة عمان  ٢٠١٩.

– فوزي بالمركز الثاني في أولمبياد الفيزياء الوطني  ٢٠١٩.

– ظفري بجائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام للمرحلة االبتدائية في مملكة البحرين  ٢٠١٥، واستمراري 

في تفوقي بجميع المراحل الدراسية وإحرازي المعدل ٩٩.٢٩٪ في الشهادة الثانوية العامة بالمجال العلمي.  

 – تطوعي في أبرز المحافل الرياضية، والعلمية، والدينية، والتوعوية.

الطموحات المستقبلية:

أسعى إلى إكمال مسيرة التفوق في المرحلة الجامعية، ومواصلة االجتهاد بعدها من أجل هذا الوطن المعطاء، 

وأطمح أن تكون لي بصمة واضحة في مجال الهندسة الكيميائية، وأن أسهم في رؤية قطر لتحقيق االكتفاء 

الذاتي في الصناعات الكيميائية الدوائية وغيرها من الصناعات األساسية، كما أسعى إلى أن يكون لي دور بارز 

وفعال في جعل دولة قطر ضمن مصاف الدول المتقدمة. 

فئـة الطالب الثانوي

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  الذهبية

ريم إبراهيم عبداهلل عبدالكريم الجناحي

أكاديمية قطر - الدوحة

أفضل اإلنجازات:

.)MUN( رئاستي لنادي األمم المتحدة النموذجي -

- مشاركتي في مبادرة »شكرًا لكم« مع مركز “أجيال” التربوي.

- مشاركتي في إخراج المسرحية السنوية ٢٠١٩، وبروز موهبتي في التمثيل.

.FameLab بلوغي المرحلة النهائية في مسابقة -

الطموحات المستقبلية:

أفكر حاليًا في االلتحاق بتخصص يفيد الدولة كمجال »صحة المرأة«، وأطمح أن أصبح طبيبة في المستقبل ألخدم 

وطني بالدرجة المثلى، كما أتطلع أن أكون قدوة ألبناء الجيل القادم؛ من خالل اهتمامي بدراستي وعملي في 

المستقبل؛ ليكون لي أثر عليهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم ومواهبهم في سبيل تحقيق طموحاتهم.

                                                            

فئـة الطالب الثانوي

االسم : 

المدرسة:
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المـيـداليــة  الذهبية

منى أحمد ناصر العاطف اليافعي

قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية 

أفضل اإلنجازات:

- فوزي في مسابقة )إنجاز قطر( بأفضل شركة ذات تأثير مجتمعي.

- فوزي بالمركز األول في مسابقة )وجه وجهتك(.

- استضافتي في برنامج )جيم( لحصولي على المرتبة الثالثة في الثانوية العامة على مستوى المدارس التخصصية 

للدولة.

 - استضافتي في برنامج )الصباح رباح( للتحدث عن إطالق موقع )موهبة(.

الطموحات المستقبلية:

شهادة  على  للحصول  الدراسية  مسيرتي  وإكمال  العلمي،  التميز  بجائزة  المشاركة  في  االستمرار  إلى  أتطلع 

الدكتوراه في أحد تخصصات القطاع المالي، وتقلد أحد المناصب في وزارة المالية لخدمة الوطن، وأن أصبح ذات 

تأثير اجتماعي إيجابي فعال في دولة قطر، وذات دور رائد في توعية المجتمع بأهمية المساهمات المجتمعية، 

وأن يكون لدي مشروعي الخاص لالعتماد الكلي على نفسي. 

فئـة الطالب الثانوي

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  الذهبية

العنود أحمد علي محمد الكبيسي

قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية 

أفضل اإلنجازات:

- فوزي في مسابقة “إنجاز قطر” ٢٠١8.

- فوزي في مسابقة “األمن الغذائي التعليمي”٢٠٢٠. 

- مشاركتي في معرض المشروعات الصغيرة.

-  تطوعي في مركز رعاية وتمكين األيتام “دريمة”.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في الحصول على شهادة الدكتوراه بعد ٧ سنوات من اآلن، وإنشاء أكبر مكتبة في العالم داخل قطر، 

وسأسميها مكتبة »اقرأ«، فنحن لم نخلق عبثًا؛ بل ال بد أن نترك بصمة في الحياة ألنها ستتحدث عنا يومًا ما، وألن 

المشوار لم ينتهِ بالنسبة لي؛ سأسعى إلى أن أجعل قطر تفتخر بي دومًا؛ اقتداًء بكلمة سمو األمير »قطر تستحق 

األفضل من أبنائها«، وأسأل اهلل أن يجعلني خير من يمثل دولتي قطر في بناء نهضتها وإعالء شأنها. 

                                                            

فئـة الطالب الثانوي

االسم : 

المدرسة:
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المـيـداليــة  الذهبية

فيّ متعب طالب الصعاق المري 

أم أيمن الثانوية 

أفضل اإلنجازات:

– فوزي بجائزة التميز العلمي لفئة البحث العلمي في العام األكاديمي ٢٠١٩-٢٠٢٠م. 

– مشاركتي في أحد المحافل الدولية من خالل عرض ورقة عن أسلحة الدمار الشامل في مؤتمر خاص بدول آسيا.

والملصق  وأخالقنا،  مجد،  وصناعة  “الروبوت،  كمسابقات  المسابقات؛  من  العديد  في  متقدمة  مراكز  إحرازي   -

البحثي”.

هادفة  مبادرة  وهي  للقراءة،  “قاف”  مبادرة  في  كمشاركتي  التطوعي؛  العمل  عبر  المجتمعية  مشاركاتي   -

بذوي  الخاصة  باديز”  “بست  الخيرية، ومشاركتي مع منظمة  عيد  لمؤسسة  “ثوابت”  المدرسة، ومبادرة  أسستها 

االحتياجات الخاصة.

الطموحات المستقبلية:

وذلك  المتميزة؛  القطرية  المرأة  وتمثيل  الجامعي،  الطالب  لفئة  العلمي  التميز  جائزة  اقتناص  طموحاتي  أهم 

بالسعي إلى تقلد المناصب القيادية التي تؤهلني لإلسهام بفاعلية في تحقيق الفائدة المرجوة لألجيال القادمة. 

فئـة الطالب الثانوي

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  الذهبية

الجازي جمال أحمد عمران الكواري

البيان الثانوية

أفضل اإلنجازات:

– اقتناصي جائزة التميز العلمي لفئة طالب المرحلة االبتدائية عام ٢٠١٥م، ولفئة طالب المرحلة اإلعدادية عام 

٢٠١8م.

- ظفري بالمركز األول ضمن الفئة الذهبية في الدورة الرابعة من مسابقة “صانع” لعام ٢٠١٩م.

- فوزي بأفضل مشروع صديق للبيئة في مسابقة الشيخة فادية سعد العبداهلل الصباح للبحث العلمي واالبتكار 

لعام ٢٠٢٠م.

مشاركاتي  خالل  ومن  التوالي،  على  لسنتين  النفسية  الصحة  جماعة  في  وعضو  كقائد   البارزة  إسهاماتي   -

بالمسابقات واألنشطة والفعاليات غير الصفية األخرى؛ كتنظيمي أنشطة عديدة بمركز مصادر التعلم بالمدرسة؛ 

العلمية؛  الفعاليات  من  وبالعديد  قراءتي”،  من  نشر  “دار  بمسابقة  ومشاركتي  القراءة”،  “كرنفال  فعالية  مثل 

كمعرض STEM Albayan، ومعرض “علماء الرياضيات”.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في استكمال مسيرة التفوق والتميز في دراستي الجامعية ودراساتي العليا، وأن أكون عضوًا فعااًل في 

المجتمع ومثااًل يحتذى به؛ وذلك إرضاًء لوالدَيَّ وردًا لجميلهما ولما قدماه لي من جهود وتشجيع مستمر، كما 

أطمح أن أسهم في تطوير دولتي قطر والعمل على تحقيق رؤيتها الوطنية لعام ٢٠٣٠م؛ ألنها تستحق األفضل 

من أبنائها كما قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه اهلل ورعاه.

فئـة الطالب الثانوي

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  الذهبية

مريم طارق حارب محمد المهندي

أكاديمية األرقم للبنات

أفضل اإلنجازات:

يتعلق  بحث  عن  لألبحاث  الوطني  المعرض  في  الهندسة  مجال  في  الثاني  المركز  على  وحصولي  مشاركتي   –

باألطفال المصابين بالتوحد؛ كونه أول بحث قطري بحت يخص هذه الفئة من المجتمع.

– دوري القيادي في تنظيم حفل اليوم الوطني المقام في المدرسة لسنتين متتاليتين، وحرصي على إثراء هذا 

اليوم باألنشطة الهادفة للتعبير عن حبي لوطني الغالي. 

العدوى  انتقال  احتماالت  وتقلص  الكثيرة،  بمميزاتها  الطبية  القطاعات  تخدم  طبية  طائرة  وإعدادي  تصميمي   –

للعاملين في هذا القطاع كما في وقتنا الراهن مع تفشي جائحة كورونا.

– فوزي في مسابقة البيرق لألبحاث ببحث يخص الزراعة وكيفية تقليل المياه المستخدمة فيها.

الطموحات المستقبلية:

بعد أن وفقني اهلل إلى االلتحاق بجامعة وايل كورنيل للطب؛ وضعت نصب عيني - ومن خالل تخصصي في مجال 

النساء والوالدة - أن أوظف الطب لخدمة المرأة حول العالم، وأجعل لي بصمتي الخاصة المميزة في هذا المجال 

وغيره من محطات حياتي، وأن أستمر في التميز العلمي في مسيرتي المستقبلية؛ سعيًا لرفعة وطني ورايته. 

فئـة الطالب الثانوي

االسم : 

المدرسة:
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المـيـداليــة  الذهبية

أروى عبداهلل محمد عبداهلل النعمة

اإليمان الثانوية 

أفضل اإلنجازات:

– حفظي سبعة أجزاء من القرآن الكريم بإتقان، واكتسابي - إْثرَ ذلك - القدرة على تحفيظ اآلخرين كتابنا الكريم، 

واجتيازي مسابقات القرآن المدرسية خالل العامين )٢٠١8م و٢٠١٩م( بتقدير ممتاز.

– تخرجي بشهادة الثانوية العامة بنسبة ٩8,6٩٪، وتفوقي المدرسي أكاديميًا وسلوكيًا.

– تعدد مواهبي وحرصي على تنميتها، كإتقاني الخط العربي الديواني، وموهبتي في الكتابة ككتابة المقاالت 

المعارض  لوحاتي في  باألكريليك وعرض  الرسم  وبراعتي في  وايل كورنيل،  مثل  والجامعات  للمدارس  الرسمية 

الفنية، وإجادتي انتقاء األزياء وتنظيم عروض لها مع محالت شهيرة في حدود الدين والتقاليد. 

– إسهاماتي ونجاحي في التأثير على اآلخرين وتوعيتهم الدينية؛ من خالل القيام بطرح معلومات دينية وثقافية 

.@thakir.qa  عبر صفحتي الرسمية الخاصة في اإلنستغرام

الطموحات المستقبلية:

وبعد  ثانيًا،  أواًل ووطني  ديني  ونصرة  تأثير قوي في خدمة  ذات  اإلسالمية؛  التربية  أكون معلمة في  أن  أطمح 

اكتساب الخبرة الكافية أطمح في تأسيس معهد ديني دعوي ذي منهج متكامل يناسب العصر الحديث، إذ أرى 

نفسي في المستقبل داعية تقدم كل ما يحتاجه الجيل القادم من معرفة دينية، وتأسيس قوي لشخصيته الدينية، 

وذلك من خالل تقديم الدورات والمحاضرات والبرامج الهادفة.

فئـة الطالب الثانوي

االسم : 

المدرسة:



53

بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  البــالتـينيـة

طالب سعيد طالب هادي دهمان 

قطر للعلوم والتكنولوجيا 

أفضل اإلنجازات:

– ظفري بالمركز األول في مسابقة “القصة القصيرة” للمرحلة اإلعدادية ضمن االحتفالية السنوية السابعة للبرنامج 

الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة )ترشيد(.

– فوزي في مسابقة الشيخ جاسم ومسابقات القرآن الكريم للمدارس سنويًا وحصولي على التقدير “امتياز”.

– مشاركتي في العديد من الورش والدورات من قبل عدة جهات في الدولة، وتقديمي عدة محاضرات ودروس 

لزمالئي.

 – مشاركتي في العديد من المسابقات الداخلية والخارجية للشطرنج وإحرازي المراكز المتقدمة فيها.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في إكمال دراستي الجامعية وما بعد الجامعية، وخدمة وطني وديني في مجال الطب، والمساهمة في 

تحقيق رؤية قطر الحبيبة لعام ٢٠٣٠. 

فئـة الطالب المتميز للمرحلة اإلعدادية

االسم : 

المدرسة:
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المـيـداليــة  البــالتـينيـة

غالية غيث محمد آل مطر الكواري 

البيان اإلعدادية 

أفضل اإلنجازات:

– اقتناصي الميدالية البالتينية للتميز العلمي لطالب المرحلة االبتدائية في الدورة الحادية عشرة  ٢٠١8، والذي كان 

تتويجًا لسنوات من التفوق ودافعًا لي لتقديم المزيد. 

– َظَفري بالمركز األول في مسابقة »تصميم كراسة مذكرات«، والتي نظمها مركز »أدب الطفل« على مستوى 

دولة قطر وسلطنة عمان. 

الثاني  وبالمركز  اليومية”،  حياتنا  األخالقية على  القيم  “أثر  القصيرة  القصة  األول في مسابقة  بالمركز  – فوزي 

في مسابقة “أفضل رسمة” تحت شعار” يا وطني ها أنا ذا«؛ ومسابقة تحدي الظعاين الذي نظمها مركز “شباب 

الظعاين”.

- تطوعي ومشاركتي في العديد من المبادرات الخيرية والفعاليات والورش التي نظمتها المراكز الشبابية في 

الدولة.

الطموحات المستقبلية:

أتطلع إلى أن أجعل من فوزي بهذه الجائزة في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية دافعًا لي لمواصلة مسيرة التميز؛ 

حتى أسهم في رفعة ونهضة بلدي؛ »فقطر تستحق األفضل من أبنائها«.

                                                            

فئـة الطالب المتميز للمرحلة اإلعدادية

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المــيداليــة  البــالتـينيـة

الجوري معاشي رويكي القعيقعي الرويلي

روضة راشد المشتركة

أفضل اإلنجازات:

– َظَفري بالمركز الثاني في مسابقة “المؤلف المسرحي الواعد”.

– اقتناصي المركزين الثالث والرابع معًا في مسابقة »وياك« التابعة لمركز »أصدقاء الصحة النفسية”.

– فوزي بالمركز الثالث في مسابقة “فعاليات المسرح” في اليوم الوطني. 

– إسهاماتي اإلبداعية المتميزة؛ كتأليفي قصة بعنوان “إعاقتي وراء نجاحي”، والتي تم عرضها بمعرض الكتاب 

)٢٠١٩/ ٢٠٢٠(، وابتكاري وتصميمي مشروع “المكنسة صديقة البيئة” الذي تبناه النادي العلمي.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في استكمال الدراسة الجامعية وما بعد الجامعية كالماجستير والدكتوراه، وأن أصبح محامية ألدافع عن 

الحقوق، كما أطمح في االستمرار في تنمية موهبة التأليف لدي بالمستقبل، وأن أخدم وطني الحبيب قطر.

فئـة الطالب المتميز للمرحلة اإلعدادية

االسم : 

المدرسة:
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المــيداليــة  البــالتـينيـة

العنود علي راشد علي الجالهمة

آمنة بنت وهب اإلعدادية 

أفضل اإلنجازات:

– ظفري بالمركز الثاني في مسابقة “القصة القصيرة” التابعة لشركة ”كتاتيب” التعليمية التربوية وتدشين القصة 

وطباعتها. 

– مشاركتي في معرض “قلم رصاص” في كتارا بلوحة فنية تصف البيئة القطرية. 

– فوزي بالمركز الثالث في مسابقة “القصة القصيرة” في مركز “دعم الصحة السلوكية”. 

– مشاركتي في المسير الوطني عام ٢٠١٧م. 

الطموحات المستقبلية:

أطمح في دراسة األمن السيبراني؛ ألحمي دولتي قطر من أي خطر يهددها، وأن يكون لي دور فعال في المساهمة 

في تنميتها وتطويرها، وأن أصبح من أبرز سيدات المجتمع القطري، وتكون لي بصمة يحتذي بها اآلخرون.        

                                                            

فئـة الطالب المتميز للمرحلة اإلعدادية

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  البــالتـينيـة

مطر أحمد مطر ضابت الدوسري

عمر بن الخطاب اإلعدادية 

أفضل اإلنجازات:

الثالث على مستوى دولة قطر في  – ظفري بالمركز األول في مسابقة )أوائل الطلبة( ٢٠١8- ٢٠١٩، وبالمركز 

البطولة الوطنية الثانية عشرة للروبوت.

فيها،  شاركت  التي  القرآن  مسابقات  جميع  في  )ممتاز(  المعدل  وإحرازي  الكريم،  القرآن  من  أجزاء  حفظي   –

 )Goi Peace Foundation( من قبل الحكومة اليابانية ومؤسسة جوي للسالم )ومشاركتي في مسابقة )المقالة

بطوكيو وحصولي على شهادة شكر من المؤسسة.

- تفوقي األكاديمي، وتقلدي العديد من المناصب القيادية في المدرسة، وتنظيمي بعض الورش التدريبية فيها.

- مشاركتي في العديد من اإلسهامات التطوعية والدينية والرياضية في الدولة، وحصولي على شهادة شكر من 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )UNHCR( لدوري التطوعي الفعال مع المؤسسة.

الطموحات المستقبلية:

أهم طموحاتي مواصلة مسيرة التميز، وااللتحاق بكلية الزعيم محمد بن عبداهلل العطية الجوية، وأن يكون لي 

دور بارز في تطوير القوات الجوية وخدمة الوطن والحفاظ على أمنه.

فئـة الطالب المتميز للمرحلة اإلعدادية

االسم : 

المدرسة:
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المــيداليــة  الذهبية

الجازي خليفة أحمد اليهري اليافعي

البيان اإلعدادية 

أفضل اإلنجازات:

- اقتناصي الميدالية الذهبية في جائزة التميز العلمي لفئة طالب المرحلة االبتدائية في دورتها الحادية عشرة 

للعام ٢٠١8م. 

- َظَفِري بالميدالية البرونزية ضمن فريق Robo Warriors في أولمبياد قطر الوطني للروبوت.

- إحرازي التقدير )امتياز( في مسابقات القرآن الكريم للمدارس لعشر سنوات متتالية، وفي مسابقة الشيخ جاسم 

بن محمد بن ثاني في حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم. 

- فوزي بالمركز الثالث في مسابقة الرسم »ليلة القرنقعوه« للعام ٢٠٢٠م التي نظمها مركز »إبداع الفتاة«، 

وبمراكز متقدمة أخرى في مسابقات الرياضيات الذهنية الداخلية والخارجية.

الطموحات المستقبلية:

النواحي، وأن أصبح طبيبة  المزيد من اإلنجازات في مختلف  لتحقيق  التميز، والسعي  أطمح في مواصلة مسيرة 

ألساهم في تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠، وأن أرفع اسم بلدي عاليًا.

                                                            

فئـة الطالب المتميز للمرحلة اإلعدادية

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  الذهبية

شهد صالح علي حسين بهزاد

أكاديمية الجزيرة

أفضل اإلنجازات:

– تأليفي قصة باللغة اإلنجليزية نشرت في كتاب مطبوع، ومشاركتي في فعاليات “تحدي القراءة” في متحف الفن 

اإلسالمي.

– إنشائي موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لنشر معلومات باللغة اإلنجليزية عن قطر كدليل سياحي مخصصًا لألطفال.

- بلوغي المرحلة النهائية في المسابقة الوطنية للبحث العلمي على مستوى الدولة.

 – تقديمي عرضًا مسرحيًا على مسرح )درب الساعي( خالل احتفاالت الدولة باليوم الوطني.

الطموحات المستقبلية:

تحقيق  في  والمساهمة  اهلل،  شاء  إن  القادمة  الدراسية  المراحل  جميع  في  التميز  مسيرة  مواصلة  في  أطمح 

النهضة لوطني وجعله في مصاف الدول المتقدمة، كما أتطلع إلى دراسة القانون الدولي في إحدى الجامعات 

الرائدة في هذا المجال، وأن تكون لي بصمة واضحة في تمثيل قطر في جميع المحافل الدولية.

فئـة الطالب المتميز للمرحلة اإلعدادية

االسم : 

المدرسة:
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الميــداليــة  الذهبية

سارة عبدالرحمن حسين عبدالرحمن المطوع

   آمنة بنت وهب اإلعدادية

أفضل اإلنجازات:

عام  واالبتكار  العلمي  للبحث  الوطنية  المسابقة  في  اإلعدادية  المدارس  مستوى  على  الثاني  بالمركز  َظَفري   –

٢٠١٩-٢٠٢٠م.

– فوزي في مسابقة “تربية“ لإلبداع/٢ في مجال التصميم الجرافيكي.

– فوزي في برنامج “التميز العلمي” في أكاديمية “األرقم”.

– مشاركتي وبروزي في البرنامج التربوي “مهندسة الحياة”.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في مواصلة مسيرتي في عالم التميز، والمساهمة في خدمة المجتمع من خالل المشاركات والمبادرات 

المختلفة، وكذلك العمل على صقل مواهبي في مجال الرسم والتصميم والبرمجة، وأن أسعى جاهدة في خدمة 

وطني ورفع اسمه عاليًا وتحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠.

                                                            

فئـة الطالب المتميز للمرحلة اإلعدادية

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  البــالتـينيـة

فهد مسعود إبراهيم محمد نابينا 

أكاديمية قطر - الوكرة

أفضل اإلنجازات:

– تفوقي وتميزي العلمي طوال المرحلة االبتدائية.

–إنجازاتي في مجال االبتكار؛ كابتكاري لوحة للتواصل مع جدي، وإنشائي موقعًا إلكترونيًا للقراءة، وكذلك تطبيقًا 

بعنوان “حياكم” لنشر الثقافة القطرية والترويج للسياحة المحلية لمن سيزور قطر عام ٢٠٢٢.

– مشاركتي في المسابقات المحلية والدولية التي تشرفت خاللها بالتكريمات والجوائز القيمة.

- إسهاماتي الوطنية والتطوعية والبيئية والرياضية العديدة.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في مواصلة طريقي إلى التفوق والتميز بإذن اهلل، وأن أكون عنصرًا فعااًل في تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠، 

ورفع اسمها عاليًا في المحافل الدولية؛ إيمانًا مني بأن قطر تستحق األفضل من أبنائها، وأن فوزنا ليس إال دافعًا 

إلى المزيد من التميز واإلنجاز.

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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المـيـداليــة  البــالتـينيـة

روضة نايف عبداهلل الصديقي العمادي

أكاديمية األرقم 

أفضل اإلنجازات:

– حفظي سبعة أجزاء من القرآن الكريم، ومشاركاتي العديدة في مسابقات القرآن.

– إعدادي بحثًا علميًا حول إمكانية استثمار “المصابيح الموفرة” في إنبات النبات.

ـــ قيامي بابتكار روبوت ينظم عملية الدخول لدورة المياه.

ـــ تصميمي وإنتاجي كمامات تعبر عن حبي لبلدي قطر، وتوزيعها على معارفي وأصدقائي. 

الطموحات المستقبلية:

أطمح أن أصبح كاتبة قصص لألطفال؛ أغرس من خاللها القيم األخالقية والهوية الوطنية بأسلوب شائق ومغامرات 

ممتعة؛ ألسهم بذلك في تنشئة جيٍل واٍع ومثقف يخدم مجتمعه. 

                                                            

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  البــالتـينيـة

مريم فيصل حمد العبدالرحمن آل ثاني 

أكاديمية قطر - الوكرة 

أفضل اإلنجازات:

- إعدادي بحثًا علميًا عن تحويل الطاقة الحركية للبحار وغيرها إلى طاقة كهربائية.

- ترشيحي سفيرة وقائدة معاونة للمدرسين في صفوف المرحلة االبتدائية.

- إسهاماتي العديدة ضمن األنشطة والفعاليات الرياضية والتطوعية داخل وخارج المدرسة، ومهاراتي المتنوعة 

في مجال اإللقاء وتصميم الفيديوهات التعليمية الهادفة.

– مشاركاتي الوطنية البارزة؛ كمشاركتي بكّل فخر في »مسيرة العلم القطري« مع اللجنة األولمبية، وإجرائي 

المقابالت مع شخصيات قطرية مثابرة وبارزة. 

الطموحات المستقبلية:

أطمح أن يكون لي دور بارز في رفع اسمي واسم وطني الحبيب قطر عاليًا؛ وذلك بمواصلة رحلة التعلم اإلبداعي، 

والحصول على الشهادات العليا قدوة بأفراد أسرتي، ودراسة الطب كوالدتي، ودراسة علوم الفضاء إن شاء اهلل. 

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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المـيـداليــة  البــالتـينيـة

روضة مبارك خميس مبارك المناعي

البيان االبتدائية الثانية 

أفضل اإلنجازات:

- تفوقي الدراسي وإحرازي أعلى الدرجات العلمية، واكتسابي العديد من المهارات التي صقلت شخصيتي كطالبة 

علم طوال فترة دراستي السابقة. 

– مشاركتي في األنشطة الطالبية في المدرسة، وبثي روح المنافسة الشريفة بين زميالتي للوصول إلى أعلى 

درجة من االستفادة المرجوة من تلك األنشطة، والتي تنعكس على خدمة مدرستي والمجتمع.

لتنمية  والتدريبية  التعليمية  الورش  وفي  المجتمع،  لخدمة  تهدف  التي  التطوعية  األعمال  في  مساهمتي   -

المهارات اإليجابية والمتعلقة بالتعليم والتعلم.

- تقديمي األفكار والمبادرات اإلبداعية لخلق بيئة لالبتكار واإلبداع، ومعرفة مدى تأثير تلك األفكار عند تطبيقها 

ونتائجها على حياتنا اليومية.

الطموحات المستقبلية:

طموحي أن أكون قاضية في المستقبل لتحقيق العدالة ورفع الظلم عن المظلومين، وتطبيق مبدأ المساواة في 

الحقوق، وأن أقضي بين الناس بحكم الشرع، ألن لدي إيمان شديد بواجبي تجاه وطني قطر، وبمدى أهمية دوري 

في خدمة مجتمعي كقاضية، فالوالء ليس شعارًا بل هو فعل وترجمة لمشاعر االنتماء للوطن وحبه.

                                                            

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  البــالتـينيـة

مها ناصر عبدالرحمن ناصر آل ثاني

أكاديمية قطر - الدوحة

أفضل اإلنجازات:

- دوري البارز في توعية فئة األطفال نحو فيروس كورونا بطريقة مبتكرة، وذلك بإكسابهم المعلومات بطريقة 

البسمة على وجوههم فضاًل عن   - بذلك   - الصحي؛ ألرسم  الحجر  نسخ منها ألطفال  بإرسال  التلوين وتطوعي 

توعيتهم، وقد تبنت الفكرة مبادرة »قطر تقرأ« التابعة لمؤسسة قطر وجهات أخرى بالدولة.

-  تركي بصمة تعبر عن حبي لبلدي في أحد أهم األماكن اإلستراتيجية الهامة التي ستشهد حدثًا رياضيًا عالميًا 

في دولتي الحبيبة قطر؛ عن طريق تزيين ملعب إستاد البيت بإحدى لوحاتي.

نقوم من خالله ضمن حمالت  والذي  بمؤسسة قطر،  الناشطين  فريق  التوعية في  لقسم  إسهاماتي كرئيسة   –

منظمة بالتوعية البيئية والمجتمعية، ومن أهمها حملة »التقليل من استخدام البالستيك«.

 -  تمثيلي لدولتي الحبيبة قطر خير تمثيل وبجدارة؛ وذلك باقتناصي المركز األول على مستوى العالم العربي على 

مناقشتي التي تم طرحها ضمن سباق »تحدي أضواء العالم العربي« المقام في والية نيويورك.

الطموحات المستقبلية:

أطمح أن ألتحق بالمهنة التي أحلم بها منذ الصغر وازداد تعلقي بها أثناء أزمة كورونا عندما رأيت دور الطبيب 

والممرض؛ أال وهي مهنة الطب، وأن يعينني اهلل بها على خدمة دولتي قطر في هذا المجال ورفع اسمها عاليًا.

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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المــيداليــة  البــالتـينيـة

ظافر عبداهلل ظافر حمد الدوسري

الشحانية النموذجية 

أفضل اإلنجازات:

– تأليفي العديد من القصص، منها “خالد والزراعة، قدوتي خالد بن الوليد، قطر المستقبل، وغيرها«.

 – إطالقي مبادرة ظافر بن عبداهلل البيئية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة والحياة الفطرية، وتدعم رؤية 

قطر٢٠٣٠ في المجال البيئي، وسميت المبادرة باسم “مبادرة ظافر بن عبداهلل البيئية” تحت شعار “لتصبح قطر 

خضراء”.  

بآالف  القطري  البر  زراعة  منها  الخاص،  ومن خالل مشتلي  الذكر  مبادرتي سابقة  عديدة ضمن  بأعمال  قيامي   -

األشجار، وتوزيع فسائلها وشتالتها على األفراد والمدارس، ودعم وزارة البلدية في حملة المليون شجرة وحملة 

إطالق الطيور المستوطنة. 

– حصولي على العديد من التكريمات على مبادرة “ظافر” البيئية، منها تكريم وزير البلدية والبيئة لي في قمة 

قطر لالستدامة، وتكريم أصدقاء البيئة لي، وتكريم العديد من المدارس لي أيضًا.

- فوزي في العديد من المسابقات الداخلية والخارجية، منها “اقرأ وارتِق للقرآن الكريم”، ”وقطر مهد الرياضة”، 

”وقطر في عيون الصغار”، ”والبحث العلمي”، وغيرها.  

الطموحات المستقبلية:

أفعال،  إلى  األمير  أقوال سمو  بترجمة  القادمة  وألتزم خالل مسيرتي  أخدم وطني  أصبح مهندسًا،  أن  طموحي 

وعلى رأسها )قطر تستحق األفضل من أبنائها(؛ لتكون لي بذلك بصمة واضحة في تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠.

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  البــالتـينيـة

عبداهلل هالل عبداهلل الحسن المهندي

أكاديمية قطر- الخور

أفضل اإلنجازات:

- ظفري بالمركز األول عالميًا في مسابقة الماث العالمية  Math Quest – تحدي البناء بإسطنبول، وذلك بمشاركة 

١8 دولة أوروبية.

 - فوزي بالمركز الثالث عالميًا في مسابقة )يوسي ماس العالمية - الحساب الذهني( بماليزيا )أون الين(.

- ترشيح اختراعي )الدراجة حامية الجو( للحصول على براءة االختراع.

– إنشائي موقعًا إلكترونيًا يدعو إلى تعزيز السالم على مستوى قطر والعالم.

الطموحات المستقبلية:

للروبوتات، وشخصية مهمة في المستقبل؛  أطمح أن أكون مهندسًا للحاسوب، ومخترعًا قطريًا بارعًا، ومبرمجًا 

االقتصادية؛ من  التنمية  لعام ٢٠٣٠ في مجال  به رؤيتها  الهدف اسم قطر عاليًا، وأخدم  بتحقيقي هذا  ألرفع 

خالل تقديم اختراعات ومشاريع في برمجة الروبوتات، التي ستطور دولتي الحبيبة قطر في المستقبل؛ لذا فإنني 

لن أتوقف عن التعلم.

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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المـيـداليــة  البــالتـينيـة

العنود مبارك محمد حمد الهتمي

أكاديمية قطر - الدوحة

أفضل اإلنجازات:

والعمل  ٢٠١٩-٢٠٢٠م؛  عام  الدوحة   - قطر  بأكاديمية  الطالبي  المجلس  كترؤسي  قيادية؛  مناصب  تبوئي   -

خالله على برامج تدريبية تطويرية لطالب مدارس قطر، وتنظيم الفعاليات الصفية وغير الصفية، وترؤسي فريق 

»الشاهين«؛ والذي قمنا خالله بمتابعة سلوكيات الطالب وتقييمها، ووضع الخطط العالجية لهم. 

)دريمة( وجمعية قطر  بالتعاون مع مؤسسة  قرقيعانكم(  وقرقيعاني  أشارككم  )بإنتاجي  مبادرتي  تأسيسي   -

الخيرية، والتي ُأجريت معي - بعدها - العديد من اللقاءات الصحفية؛ لنشري فكر ريادة األعمال لدى من هم في سني.

القطرية؛  للبيئة  المستدامة  التنمية  دعم  في  جهودي  على  والبيئة  البلدية  وزير  سعادة  قبل  من  تكريمي   -

البيئة،  أصدقاء  جمعية  ورئاستي  البيئة،  لحماية  توقيع   ١٠٠٠ كجمع  البيئية؛  الفعاليات  من  بالعديد  ومشاركتي 

وتطوعي بحملة تنظيف شاطئيّ سميسمة والعريش برعاية مركز »أصدقاء البيئة«.

- اختراعي معقمًا آليًا أثناء أزمة كورونا كوفيد ١٩، وإهداؤه لجدتي الغالية؛ وبمتطلباتها الخاصة التي تناسب 

ظروفها وعمرها، وأعتبر هذا أهم إنجاز لي أفتخر به. 

الطموحات المستقبلية:

أطمح في تنظيم معارض فنية تبرز الجانب الفني والثقافي والعلمي لقطر، وتخصيص ريعها لدعم التعليم في 

الدول النامية، وإكمال دراستي بجامعة فرجينيا كومنولث ألسخر علمي لخدمة بلدي، وأن أكون عضوًا فعااًل في 

البشرية  تخدم  أِلَْن  سأسعى  التي  وبمبادراتي  والبرامج  الفعاليات  في  الهادفة  بالمشاركة  المجتمعية  الخدمة 

أبنائها  التميز العلمي للمرحلة اإلعدادية؛ ألني مؤمنة بأن قطر تستحق األفضل من  جمعاء، والمشاركة بجائزة 

كما قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
                                                            

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  البــالتـينيـة

الجوهرة ثاني علي سعود آل ثاني

البيان االبتدائية الثانية

أفضل اإلنجازات:

- الفوز في مسابقات هادفة ومنوعة )رياضية، دينية، اجتماعية، ووطنية(؛ كان لها أثر إيجابي في صقل وتطوير 

مهاراتي، مثل مسابقة )إعالمي المستقبل(، ومسابقة الجمباز اإليقاعي، ومسابقة القرآن الكريم، وغيرها.

- المساهمة في توعية المجتمع؛ من خالل ابتكار منتجات متنوعة قمت بنشرها على وسائل التواصل االجتماعي، 

مثل اختراع منتج للوقاية من جراثيم دورات المياه العامة، ولعبة )دوروا العيدية(، التي تساعد الجيل الجديد على 

تعلم المصطلحات القطرية بطريقة مسلية، ودليل الوجبات المدرسية الصحية في ظل جائحة كورونا.

- تخطي صعوبات التعلم عن بعد وعدم تأثيره على مستواي األكاديمي المتميز.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في مواصلة طريق التميز، والمشاركة في الدورات القادمة لجائزة التميز العلمي إن شاء اهلل، كما أطمح 

في االلتحاق بكلية القانون، واستكمال الدراسات العليا؛ ألصبح محامية أدافع عن دولتي الحبيبة قطر في المحافل 

الدولية.

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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المـيـداليــة  الذهبية

فيصل علي محمد صالح الجناحي

جابر بن حيان االبتدائية 

أفضل اإلنجازات:

– تفوقي الدائم وإحرازي نسبة ٩٥٪ فأعلى طوال المرحلة االبتدائية.

– حفظي أربعة أجزاء من القرآن الكريم، ومشاركتي في مسابقات القرآن المدرسية، وحصولي على تقدير “امتياز” 

طوال السنوات الخمس السابقة.

– مشاركتي في العديد من المسابقات، أهمها مسابقة الشيخ جاسم بن محمد للقرآن الكريم، ومسابقة “التهجئة 

العربية”، ومسابقة “اقرأ وتعلم”. 

– مشاركتي في إعداد بحث علمي بعنوان »أثر المدرسة المتخصصة في تحقيق التنمية البيئية الزراعية المستدامة 

بدولة قطر ٢٠٣٠«، وإحرازي به المركز األول على مستوى المدرسة.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في المحافظة على تفوقي وإحراز أعلى الدرجات العلمية طوال مسيرتي الدراسية، والعمل بإخالص لخدمة 

وطني قطر.

                                                            

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  الذهبية

مريم أحمد محمد عبد الفتاح المصلح  

البيان االبتدائية األولى 

أفضل اإلنجازات:

- اختياري سفيرة من سفيرات الثقافة القطرية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة.

 - تكريمي في مسابقة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني لحفظ القرآن الكريم ثالث سنوات متتالية.

- تكريمي كمدربة صغيرة للورش التابعة لمركز نوماس.

 - تكريمي في النادي العلمي إلجرائي التجارب العلمية الهادفة.

الطموحات المستقبلية:

التميز العلمي والفوز  لتتسنى لي المشاركة مجددًا في جائزة  أطمح في المحافظة على مستواي األكاديمي؛ 

بها في جميع المراحل الدراسية، كما أطمح في استكمال حفظ القرآن الكريم كاماًل، ومضاعفة سعيي في طلب 

العلم؛ ألنفع بذلك كله وبكل إنجاز أسعى لتحقيقه نفسي وبلدي قطر.

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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المـيـداليــة  الذهبية

خالد عبدالباسط أحمد عبدالرحمن الشيبي

أكاديمية قطر - الدوحة

أفضل اإلنجازات:

- َظَفري بجائزة التعليم ما قبل الجامعي )PUE AWARD( لعام ٢٠٢٠م على مستوى مدارس مؤسسة قطر. 

- فوزي بلوحتي الفنية التي تزين بها أحد جدر ان إستاد المدينة التعليمية، وتشرفي بالمشاركة في إلقاء كلمة 

افتتاحه.  

- اختياري سفيرًا بيئيًا ألكاديمية قطر - الدوحة بالتعاون مع مجلس قطر للمباني الخضراء.

- ترشيحي قائدًا لمجموعة )Activists in Action( في مدرسة أكاديمية قطر - الدوحة. 

الطموحات المستقبلية:

أطمح أن أخدم وطني وأرد له الجميل باالجتهاد والتفوق في المدرسة، ثم االلتحاق بجامعة هارفارد والدراسة 

في مجال االقتصاد والمالية، و أطمح ان أكون وزيرًا للمالية و رجل أعمال ناجح كجدي )يوسف حسين كمال(. 

                                                            

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المــيداليــة  الذهبية

روضة منصور محمد باشي القصابي

أكاديمية قطر - الدوحة

أفضل اإلنجازات:

- مشاركتي في مسابقات الشطرنج، وفوزي فيها بجوائز عدة على المستوى المحلي والدولي، واقتناصي لقب 

»بطلة منتخب قطر للشطرنج«.

- مساهمتي في مبادرة متحف قطر الوطني “من عائلتنا لعائلتكم” لألطفال، التي تهدف إلى توجيه أولياء األمور 

والعائالت – مع ظروف جائحة كورونا – نحو توظيف التعلم باللعب ألطفالهم؛ باستخدام مواد يومية بسيطة، وعن 

.childrensmuseum.qa@ ..طريق ورش تعليمية تثقيفية مبتكرة

- إسهاماتي في الفعاليات التطوعية والخيرية، وأبرزها “اليوم العالمي للعمال” الذي صادف يومه رمضان، إذ قمت 

فيه بإعداد وطبخ وجبة اإلفطار، وتوزيعها على العمال تقديرًا لجهودهم المبذولة. 

- تعلمي )اللغة الفرنسية( على مدى السنوات التي مضت؛ إيمانًا مني بأن اللغة وسيلة مهمة في التقاء الثقافات 

وفهمها؛ خاصة مع تبدل متطلبات الحاضر والمستقبل.

الطموحات المستقبلية:

على الصعيد العلمي أطمح أن أنال أعلى درجات العلم وبتفوق، وعلى الصعيد االحترافي أتمنى أن أمثل منتخب 

بلدي للشطرنج خير تمثيل، وعلى الصعيد اإلغاثي أسعى إلى فتح مركز لحماية الحيوانات المهددة باالنقراض، أما 

الطموح الكبير فهو أن أستمر في خدمة وطني المعطاء من خالل مجال عملي، وأن أترك بصمة مؤثرة في هذا 

العالم؛ تعود عليه وعلى وطني بالنفع والخير؛ ليرفرف اسمه عاليًا في جميع المجاالت.

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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المــيداليــة  الذهبية

جميلة يوسف شعبان إبراهيم السادة 

البيان االبتدائية الثانية 

أفضل اإلنجازات:

-  فوزي بالمركز األول على مدارس قطر في مسابقة “إعالمي المستقبل”/ ٢٠١8م.

- حصولي على المركز الثاني على مدارس قطر في مسابقة الرسم “أعتز بشعبي والمقيمين”/ ٢٠١٩م.

- مشاركتي ضمن فريق مدرستي في حملة “قطر تستحق األفضل من أبنائها«. 

- مشاركتي في المؤتمر الصحفي “جائزة الدولة ألدب الطفل” أمام عدد كبير من الُكتاَّب، والذي تم تكريمي فيه. 

الطموحات المستقبلية:

أبرز طموحاتي الكثيرة إكمال دراستي لنيل شهادتيِّ الماجستير والدكتوراه؛ ألصل بهما إلى أعلى المراتب فأكون 

وزيرة للتعليم بإذنه تعالى؛ إذ لدي أفكار وتصورات ال حصر لها أود تحقيقها تهدف إلى تطوير التعليم.

                                                            

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المــيداليــة  الذهبية

شيخة زايد حسن الضاعن العجمي

البيان االبتدائية األولى

أفضل اإلنجازات:

- فوزي في مسابقات القرآن المدرسية على مدى ثالث سنوات. 

- قيامي بإسهامات وأعمال إبداعية مختلفة - وطنية وبيئية ودينية وتطوعية - نالت استحسان الجميع.

- مشاركتي في العديد من األنشطة المدرسية في مختلف المجاالت.

- إعدادي بحثًا يطرح فكرة تطبيق يساعد أولياء األمور على معرفة مدى تداول الدواء.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في رد الجميل لدولتي قطر وخدمتها بالدرجة المثلى؛ وذلك من خالل المجال الذي أطمح إلى التخصص فيه 

مستقباًل، أال وهو الهندسة والتصميم الداخلي.

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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المـيـداليــة  الذهبية

عبداهلل حمد محمد عامر القحطاني 

أحمد منصور االبتدائية 

أفضل اإلنجازات:

– إحرازي المركز األول في مسابقة “الرسم والتصوير” للمرحلة االبتدائية؛ والخاصة باللجنة الوطنية القطرية للتربية 

والثقافة والعلوم عام ٢٠١8 – ٢٠١٩م.

– ظفري بالمركز األول في مسابقة Spelling bee  عام ٢٠٢٠م.

– حصولي على المركز الثالث في مسابقة “داعية عصره“ باللغة اإلنجليزية.

– فوزي بالمركز الثاني على مستوى المرحلة االبتدائية في قطر بلوحة )هذه قطر(.

الطموحات المستقبلية:

أهم طموحاتي المستقبلية أن أكون مبرمجًا، إذ آمل من خالل إبداعاتي ومهاراتي البرمجية أن تكون لي بصمة 

بارزة في جعل قطر دولة رقمية؛ تستخدم التكنولوجيا في جميع مجاالت الحياة؛ ألسهم بذلك في تحقيق رؤية 

قطر ٢٠٣٠. 

                                                            

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المــيداليــة  الذهبية

عائشة علي جاسم محمد الخليفي

البيان االبتدائية األولى

أفضل اإلنجازات:

زراعة وكرسي  - وهي حوض  األثاث  من  لقطع  تدويري  كإعادة  التدوير؛  إعادة  مجال  المتميزة في  إبداعاتي   –

وطاولة - بعد تعزيزها بإضافات ومزايا مبتكرة، وفوزي بهذه األعمال بالمركز األول في مسابقة إعادة التدوير.

– مشاركتي في العديد من المسابقات الداخلية والخارجية، منها مسابقة في إعداد مفكرة تشمل جميع إنجازاتي 

وأفكاري.

– مشاركتي في العديد من األنشطة المدرسية واإلسهامات المجتمعية المتنوعة في مختلف المجاالت.

 – حرصي البارز على صقل وتنمية قدراتي ومواهبي بالمشاركة في الورش والدورات الهادفة.

الطموحات المستقبلية:

واقتناص  الشهادات  أرقى  ونيل  والعملي،  العلمي  المستويين  والتفوق على  النجاح  أطمح في مواصلة مسيرة 

جوائز التميز؛ ألصبح طبيبة ناجحة ذات شخصية مهمة في وطني؛ أعالج الناس وأحافظ على صحتهم من األمراض، 

كما أطمح أن أكون بعدها وزيرة للصحة؛ لها إسهاماتها وبصماتها البارزة في مجال الصحة، ألكون بذلك شخصًا 

ذا تأثير إيجابي فعال، أسهم في تقدم المجتمع وأرفع اسم وطني عاليًا.

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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اسم الفائز كامالً باللغة العربية )كما في البطاقة الشخصية(

SHAIKHA ZAYED H A AL-AJMIاسم الفائز كامالً باللغة اإلنجليزية )كما في البطاقة الشخصية(

طالب المرحلة االبتدائية – الميدالية الذهبيةفئة الجائزة 

ااسم المدرسة/ الجامعة

-التخصص )كما ورد في إفادة التخرج( 

55543724رقم التواصل 

 تتتتتتت تتتتتتتتت

أهم اإلنجازات:

الطموحات المستقبلية:

المــيداليــة  الذهبية

لطيفة جاسم محمد البنغيث الكواري

أم صالل محمد االبتدائية 

أفضل اإلنجازات:

– منحي ِزمام القيادة في العديد من المناسبات والتشكيالت الجماعية، أهمها دوري القيادي في المجلس الطالبي.

– حصولي على المراكز األولى في المسابقات المتعلقة بمجال صقل الهوايات والمواهب وتنميتها.

– اهتمامي بالجانب الديني من خالل المثابرة على الظفر بالمراكز األولى في مسابقات حفظ القرآن الكريم.

– مشاركتي في مسابقات محلية ودولية ساهمت في تنمية مهاراتي وتطوير ذاتي وقدراتي.

الطموحات المستقبلية:

طموحي جزء ال يتجزأ من طموح وطني ورؤيته العظيمة، إذ أطمح - خالل مسيرتي العلمية والعملية بإذن اهلل - 

في رد الدين لدولتي الحبيبة قطر، وألن قطر تستحق األفضل من أبنائها؛ فإني سأعمل جاهدة على المشاركة في 

بناء مستقبلها، ورفع علمها عاليًا في جميع المحافل الدولية، والنهوض بجيل واعد متمسك بالقيم األخالقية 

والدينية.

                                                            

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  الذهبية

المها حسين علي المرفدي اليافعي

النهضة االبتدائية

أفضل اإلنجازات:

– تفوقي األكاديمي بامتياز طوال السنوات الدراسية.

بدرب  الوطني  اليوم  كفعالية  والفنية،  والتطوعية  والرياضية  الوطنية  المجتمعية  الفعاليات  في  إسهاماتي   –

الساعي، وفعالية “جولة العلم” في المدينة التعليمية، وفعاليتيِّ )بازار الصغار( و)بيوت الخير( التابعتين لجمعية 

قطر الخيرية، ومشاركتي في تفعيل الركن الشعبي في البطولة الدولية لمناظرات الجامعات بدولة قطر، وفي 

حملة )من أجل قطر خلك في البيت(؛ وذلك بإعداد بعض الفيديوهات التوعوية للمجتمع.

– مشاركتي في العديد من البرامج والورش التدريبية في المدرسة والمراكز الشبابية حضورًا أو تقديمًا، والتي 

ساهمت في تنمية مواهبي وصقل شخصيتي؛ َكِورش الرسم والطبخ، والقراءة وتأليف القصص، واألشغال اليدوية 

والتصوير، وغيرها.

- مشاركتي في العديد من المسابقات المدرسية والمحلية والخارجية، وحصولي مع الفريق المشارك على المراكز 

قطر،  في  العدالة”  أجل  من  “التعليم  ومسابقة  وطنك”،  “ازرع  ومسابقة  قانوني”،  “سند  كمسابقة  المتقدمة؛ 

ومسابقة “صدى” في األردن، ومسابقة الرسم لألطفال في بلغاريا. 

الطموحات المستقبلية:

البناء  عجلة  تحريك  في  بارزة  بصمة  لي  أصنع  وأن  التعليمية؛  مسيرتي  في  والتميز  التفوق  مواصلة  في  أطمح 

ألنها  لعام٢٠٣٠؛  رؤيتها  وتحقيق  الدولية،  المحافل  في  عاليًا  اسمها  رفع  أجِل  من  لقطر؛  والنهضة  والتطور 

قدمت لنا الكثير وتنتظر منا اإلبداع والتميز في مختلف المجاالت؛ وبهذا فهي تستحق منا األفضل. 

فئـة الطالب المتميز للمرحلة االبتدائية

االسم : 

المدرسة:
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المـيـداليــة  البــالتـينيـة

سميرة نعمان فاضل أبو ارحمة العمادي        

مدرسة البيان الثانية

 االبتدائية 

أفضل اإلنجازات:

- إعدادي وإنتاجي الدروس المصورة - الخاصة بالتعلم عن بعد - لمادة اللغة العربية للمستوى الدراسي السادس 

للعام الدراسي )٢٠١٩ – ٢٠٢٠م( بفصليه األول والثاني.

- دوري البارز في الظفر بالمركز األول لفريق مدرستي في مسابقة “مناظرات قطر” ضمن فعاليات اليوم الوطني/ 

٢٠١٩ – ٢٠٢٠م.

- تطوعي في مركز رعاية األيتام “دريمة” ومركز “أمان” ثالثة أعوام على التوالي؛ بهدف تدريس األيتام مادة 

اللغة العربية في المراحل الدراسية الثالثة.

- تمثيلي دولة قطر في هيئة األمم المتحدة، واعتمادي كمدرب دولي محترف في مجاالت التعليم المختلفة، إذ 

قدمت ورشًا تدريبية في مؤتمرات أقيمت في دولة قطر وجمهورية لبنان ودولة الكويت؛ ليتم إدْراجي بعدها 

ضمن قائمة “النساء القطريات األكثر تأثيرًا في الوطن العربي”.  

الطموحات المستقبلية:

أطمح في نشر ثقافة جائزة التميز العلمي لفئة المعلم - التي تحمل في طياتها معايير عالية الجودة لتطبيقها 

للمعلمين  رابطة  بإنشاء  التقديم لها.. وتحت شعار “معلم وأفتخر”؛ أحلم  الصفية - والتشجيع على  الحصة  في 

القطريين  إخوتنا  جذب  مهمة  لنا  لتؤول  الجنسين؛  من  الهمم  ذوي  من  التدريس  بمهنة  الشغوفين  القطريين 

ومعلمات  معلمي  إلى  الشغف  هذا  لنقل  الثانوية؛  المدارس  في  بالجوالت  فنقوم  التدريس،  لسلك  والقطريات 

المستقبل؛ لينضموا إلينا في مهنة األنبياء. 

 فئة المعلم المتميز 

االسم : 

المدرسة:

المرحلة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  البــالتـينيـة

أحمد األمعط مخلف الرمالي الشمري          

أكاديمية قطر للقادة

اإلعدادية

أفضل اإلنجازات:

- القيام بالعديد من المبادرات التربوية إعدادًا وإشرافًا، مثل )سفراء التراث، كتاب وسناب، المتنافسون(.

– خدمة المجتمع من خالل المحاضرات والندوات التراثية والتعاون مع المؤسسات المجتمعية.

– تقديم ورش تدريبية للزمالء والموظفين حول التراث وتكنولوجيا التعليم.

درجة  سابقًا  نيلي  وأثراها  عززها  والتي  التربوية-  المواقع  في  ونشرها   - والتربوية  العلمية  البحوث  إعداد   –

الماجستير في اإلدارة التربوية .

الطموحات المستقبلية:

أطمح في إكمال الدراسات العليا وتطوير التعليم في بلدي الحبيب قطر، وأن أجعل لي بصمة بارزة في ذلك، كما 

أطمح في تقديم العديد من المبادرات والمساهمات التربوية والتعليمية والقيادية لخدمة المجتمع.

                                                            

 فئة المعلم المتميز 

االسم : 

المدرسة:

المرحلة:



82

المـيـداليــة  البــالتـينيـة

عبداهلل محمد عبداهلل سعد النصف                   

حسان بن ثابت

الثانوية

أفضل اإلنجازات:

– المساهمة مع المؤسسات المجتمعية المتنوعة بتقديم محاضرات دينية توعوية متنوعة.

– المشاركة مع المؤسسات المجتمعية في أعمال تطوعية متنوعة تخدم المجتمع.

– االجتهاد في إعداد البحوث اإلجرائية، والوصول بها إلى التصفيات النهائية.

– حث الطالب وإعدادهم لخوِض غمار المسابقات المتنوعة مع المؤسسات المجتمعية وإحرازهم المراكز األولى 

والمتقدمة فيها.

الطموحات المستقبلية:

أطمح في المضيِّ قدمًا- كعضو فعال ومؤثر - في خدمة وطني عمومًا، وخدمة الميدان التعليمي بشكل خاص؛ 

وذلك عن طريق االستمرار في تطوير الذات، ونقل الخبرات للزمالء، وتحقيق المزيد من اإلنجازات التي تخدم بلدي 

الحبيب قطر.

                                                            

 فئة المعلم المتميز 

االسم : 

المدرسة:

 المرحلة:
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بالتميز نبني األجيال 
سنة14

المـيـداليــة  البــالتـينيـة

مريم سالم أحمد صالح البكري                          

اإليمان 

 الثانوية

أفضل اإلنجازات:

- بلوغي المرحلة الذهبية لفئة المنسق في مبادرة »متميزون في التربية البدنية«/ ٢٠١٩-٢٠٢٠.

- كوني المعلمة الوحيدة الحاصلة على الرخصة المهنية للمستوى الثالث في التربية البدنية حتى الوقت الحالي/ 

.٢٠٢٠

- تقديمي ورشة على مستوى وزارة التعليم والتعليم العالي بحضور ٥4 معلمة من جميع المراحل التعليمية في 

دولة قطر.

- تقديمي درس مشاهدة لجميع المراحل التعليمية في دولة قطر/ ٢٠١8 - ٢٠١٩. 

الطموحات المستقبلية:

 أطمح في تخريج أجيال طموحة ومتميزة كتميزي، وإكمال دراساتي العليا، واالنضمام إلى الكادر التربوي في 

الوزارة، وتمثيل قطر في المحافل الدولية.

                                                            

 فئة المعلم المتميز 

االسم : 

المدرسة:

المرحلة:
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موزة بنت محمد االبتدائية للبنات

   علياء صالح سلطان الهديفي الكواري

أفضل اإلنجازات:

- الحصول سنويًا على مراكز متقدمة في جائزة البحث العلمي والبحث اإلجرائي. 

- حصول ٢٩ من معلمات المدرسة على الرخص المهنية. 

- ارتفاع التحصيل األكاديمي لدى المدرسة مقارنة بالمدارس األخرى في جميع السنوات؛ وذلك استنادًا إلى ما ورد 

في الشبكة الوطنية. 

- تعتبر المدرسة مركز دمج نموذجي لذوي االحتياجات الخاصة؛ يستضيف جميع ضيوف الدولة لالطالع على التجربة، 

كزيارة وفد األوروجواي والوفد العماني للمدرسة.

الطموحات المستقبلية:

- أن نكون سفراء التميز لفئة/ المدرسة المتميزة.

- حصول المدرسة على شهادة Microsoft Show case school؛ حيث جاٍر العمل منذ العام الماضي على تشجيع 

التنمية المهنية الذاتية، وحصول 6 من المعلمات على شهادة »المعلم الخبير لمايكروسفت«.

- كون المدرسة عضوًا في اليونسكو نأمل بعمل شراكات مع مدارس من دول أخرى لالطالع على تجاربها المميزة 

لتطبيقها على أرض الميدان.

فئة المدرسة المتميزة    

المدرسة : 

اسم المديرة:
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المـيـداليــة  الذهبية

حمزة بن عبد المطلب اإلعدادية للبنين

محمد عبداهلل محمد البلوشي

أفضل اإلنجازات:

– تفعيل برامج متنوعة لرفع التحصيل األكاديمي مثل برنامج » ناجح«.

– تفعيل تتبع الخطط بأنواعها مع قياس األثر لكل خطة. 

– تفعيل االستبانات بشكل تخصصي وبناء التوصيات وفقًا لتحليلها وتنفيذ تلك التوصيات.

أثر ذلك على  المحلي، وقياس  المجتمع  المسابقات والتواصل مع مؤسسات  إنجازات متنوعة من خالل  – تحقيق 

التحصيل والعملية التعليمية وبيئة التعلم.

الطموحات المستقبلية:

- االستمرار في تحقيق التميز بمختلف صوره وفي جميع مجاالت العمل بالمدرسة.

- المحافظة على أسلوب العمل المتميز داخل بيئة التعلم في المدرسة. 

- غرس بذور التميز في نفوس أبنائنا الطالب، وتنميتها بالوسائل المجدية.

- التجهيز للمشاركة في مسابقات دولية بين المؤسسات التربوية.

                                                            

 فئة المدرسة المتميزة    

المدرسة:

اسم المدير : 
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                        فئة البحث العلمي

تم حجب هذه الجائزة لعدم تحقيق المعايير المطلوبة
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الرئيس التنفيذي للجائزة

الدكتورة / حمدة حسن عبد الرحمن 
بوظاعن السليطي

الرئيس التنفيذي 
للجائزة 

أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية 
والثقافة والعلوم  

وزارة التعليم والتعليم العالي

لجنة التطوير

رئيس اللجنة الدكتورة/ مباركة صالح علي األكرف
أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المشارك  

قسم العلوم التربوية  
 كلية التربية - جامعة قطر

مستشار التعليم العالي  عضوالدكتور/ عبد اهلل الهزايمة
وزارة التعليم والتعليم العالي

مدير هندسة األصول عضوالدكتور/  راشد سلطان الكواري
  شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة

العميد المساعد للشؤون األكاديمية عضوالدكتورة/ عائشة أحمد محمد سلطان فخرو
 كلية التربية - جامعة قطر

عضوالدكتورة/ موزة ناصر عيسى آل منيف الكعبي
مديرة المركز العربي للتدريب التربوي 

لدول الخليج

اللجنة التنفيذية

رئيس اللجنة  السيد/ علي عبداهلل  البوعينين
القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد 

لشؤون الخدمات المشتركة  
 وزارة التعليم والتعليم العالي

القائم بمهام مدير إدارة العالقات العامة واالتصال عضوالسيد/ محمد أحمد البشري
سابقًا -  وزارة التعليم والتعليم العالي

مدير إدارة الشؤون المالية واإلداريةعضو السيد/ علي مبارك المري
 وزارة التعليم والتعليم العالي

استشاري أكاديمي بمكتب سعادة الوزير عضوالسيدة/ عائشة عيد السليطي
 وزارة التعليم والتعليم العالي

مصمم رسوم أول عضو السيد/  علي أحمد سلمان 
 وزارة التعليم والتعليم العالي

خبير أنشطة أول  عضو السيدة/ موزة أحمد المهندي
  وزارة التعليم والتعليم العالي

لجان الجائزة
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لجنة تحكيم الطالب - المرحلة االبتدائية

استشاري تعليم - قطاع الشؤون التعليميةرئيس اللجنة السيدة/إيمان سويد سالم جوهر
 وزارة التعليم والتعليم العالي

استشاري تعليم - إدارة التعليم المبكر عضو السيدة/ أسماء سعد محمد الكعبي 
 وزارة التعليم والتعليم العالي

عضو السيدة/  سيناء شمسان
خبير توجيه مناهج أول بإدارة شؤون المدارس 

الخاصة - قطاع شؤون التعليم الخاص 
 وزارة التعليم والتعليم العالي

استشاري شؤون المعلمين عضوالسيدة/ سميرة عبداهلل محمد أحمد الخوري
 وزارة التعليم والتعليم العالي

استشاري  - إدارة  التوجيه التربوي  عضوالسيدة/ مريم مبارك راشد الكواري  
 وزارة التعليم والتعليم العالي

موجهة للغة العربية سابقًاعضو السيدة/ العنود سعيد المالكي الجهني

أخصائية مسار علمي -التعليم المبكر عضوالسيدة/ عائشة علي المسيفري 
  وزارة التعليم والتعليم العالي

لجنة تحكيم الطالب - المرحلة اإلعدادية

رئيس اللجنة السيدة/  غادة سلطان يوسف سلطان لــرم
خبير  تعليم - مكتب وكيل الوزارة المساعد 

للشؤون التعليمية  
 وزارة التعليم والتعليم العالي

عضوالسيدة/  شيخة علي الصوفي اليافعي
استشاري تقييم طلبة العلوم 

 مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم 
 وزارة التعليم والتعليم العالي

عضوالسيدة/ إلهام أحمد القايد
استشاري توجيه للغة العربية
 إدارة شؤون المدارس الخاصة
 وزارة التعليم والتعليم العالي

عضوالسيدة/ انتصار محمد سلطان المهندي
استشاري توجيه للغة العربية
 إدارة شؤون المدارس الخاصة
 وزارة التعليم والتعليم العالي
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لجنة تحكيم الطالب - الحاصل على الشهادة الثانوية

استشاري تعليم  ) سابقًا (رئيس اللجنة السيدة/   حصة سليمان عبداهلل الحمادي 
وزارة التعليم والتعليم العالي

استشاري تعليم - إدارة شؤون المدارس عضو السيدة/ هيفاء جاسم إبراهيم الباكر
وزارة التعليم والتعليم العالي

استشاري تعليم - إدارة شؤون المدارس عضو السيدة/ مريم علي جمعة الفضالة السليطي 
  وزارة التعليم والتعليم العالي

استشاري تعليم - إدارة شؤون المدارس عضو السيدة/  هند إبراهيم عبدالعزيز العبدالغني 
  وزارة التعليم والتعليم العالي

لجنة تحكيم الطالب الحاصل على الشهادة الجامعية

عميد كلية التربية  رئيس اللجنةالدكتور/  أحمد عبدالرحمن العمادي
 جامعة قطر

مدير مركز البحوث التربويةعضوالدكتور/ عبد اللطيف أحمد سالمي 
كلية التربية - جامعة قطر

رئيس قسم  العلوم االجتماعية  عضو الدكتورة/ فاطمة علي حسين الكبيسي
 جامعة قطر

منسق بعثات أول عضواألستاذة/ فاطمة خالد الدوسري 
 وزارة التعليم والتعليم العالي

لجنة تحكيم - البحث العلمي المتميز

المدير التنفيذي رئيس اللجنة الدكتور/ عبد الستار كاظم محمد الطائي
 الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

خبير البرامج التعليمية والتوعوية البحثية عضوالدكتور/  عبد اهلل أحمد الكمالي
 الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

خبير أكاديمي في البحوث والتطوير عضوالدكتور/  عبدالناصر علي األنصاري 
 وزارة الدفاع

األستاذ الدكتور/ عبد العزيز عبدالرحمن
عضو  كمال العمادي

 أستاذ علم نفس غير متفرغ  
 كلية التربية - جامعة قطر 

رئيس تحرير مجلة البحوث التربوية
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لجنة تحكيم - المعلم المتميز

مدير إدارة تقييم المدارس رئيس اللجنة السيدة/ منى محمد أحمد الكواري
 وزارة التعليم والتعليم العالي

األستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية  عضوالدكتورة/ ريم خالد أبو شاويش
 كلية التربية - جامعة قطر

عضو السيدة/ موزة شاهين حسن المالكي الجهني
رئيس قسم اإلحصاء 

  إدارة السياسات واألبحاث التربوية 
 وزارة التعليم والتعليم العالي

مدير برامج اإلثراء األكاديمي عضو السيدة/ حصة خميس  الكبيسي
  مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

لجنة تحكيم - الماجستير

رئيس قسم العلوم النفسية رئيس اللجنة الدكتورة/ أسماء عبداهلل محمد العطية
 كلية التربية - جامعة قطر

خبير أكاديمي - مكتب رئيس كلية عضو الدكتور/  يوسف حايك
شمال األطلنطي في قطر

أستاذ بمعهد الدوحة للدراسات العليا عضوالدكتور/ سلطان زهدي بركات
مدير مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساني  

لجنة تحكيم - الدكتوراه

مستشار بمكتب رئيس جامعة قطر  رئيس اللجنة الدكتور/ درويش عبدالرحمن  العمادي

عضوالدكتور/  محمد خليل النجداوي
بروفسور ومستشار أول 

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية 
جامعة قطر 

العميد المشارك للشؤون األكاديمية عضوالدكتور/ عبد المجيد سالم حمودة
 جامعة قطر
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لجنة تحكيم - المدرسة المتميزة

المدير العام بأكاديمية قطر للقادة رئيس اللجنة االستاذ/ جميل كتيم ربيعان الشالقي الشمري
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

مديرة  أكاديمية قطر- مشيربعضو السيدة/  مها زايد القعقاع الرويلي                 
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

استشاري تعليم  مدارس - قطاع شؤون التعليم  عضوالسيدة/ عائشة محمد صفر  الخنجي
وزارة التعليم والتعليم العالي

استشاري تقييم مدارسعضو السيدة/ أشجان ماجد الخليفي   
 مكتب الوكيل المساعد لشؤون التقييم

مدير المركز الوطني للتطوير التربوي عضو الدكتور/ عبد اهلل أبو تينة
 جامعة قطر

أخصائي تقييم مدارس - قطاع شؤون التقييم عضوالسيدة/ لولوة عيسى محمود منيف الكعبي
وزارة التعليم والتعليم العالي 
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مجلس األمناء لجائزة التميز العلمي

سعادة الدكتور/ محمد بن عبدالواحد الحمادي
وزير التعليم والتعليم العالي

رئيس مجلس أمناء جائزة التميز العلمي.

الدكتور/ نبيل السالم
عضو مجلس األمناء - عضو الصندوق القطري للبحث العلمي - مؤسسة قطر.

األستاذ الدكتور/ مازن عمر حسنة
عضو مجلس األمناء -  كلية الهندسة - جامعة قطر.

السيدة/ بثينة النعيمي
عضو مجلس األمناء - رئيس التعليم ما قبل الجامعي - مؤسسة قطر.

الدكتورة/ حمدة حسن السليطي
الرئيس التنفيذي للجائزة 

أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم
وزارة التعليم والتعليم العالي.

السيد/ علي عبداهلل البوعينين
رئيس اللجنة التنفيذية - عضو مجلس األمناء

القائم بمهام الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة
 وزارة التعليم والتعليم العالي.
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