


 االتحاد القطري للرياضة المدرسية  02الصفحة 
   

 

 

 

 

 م املوضوع رقم الصفحة

 1 املقدمة 3

 2 امللخص 4

 3 مرحلة اإلعداد 5

 4 تشكيل فريق العمل 6

 5 استراتيجية فريق العمل 7

 6 الشركاء 8

 7 البطوالت التي نفذت  9

 8 الفئات العمرية املعتمدة  10

 9 نظام املنافسات 11

 10 املشاركين بنين  12

 11 املشاركات بنات 15

 12 اإلحصائيات 19

 



 االتحاد القطري للرياضة المدرسية  03الصفحة 
   

 

 المقدمة 
ة من اللجنة شّكل البرنامج  األوملبي املدرس ي حدثًا هامًا في دولة قطر، امتدت أصداؤه إلى الخارج، ولقي اإلشاد

 األوملبية الدولية التي دعت إلى تعميم مثل هذه التجربة في مختلف الدول.

إن هذه املبادرة التي جاءت تأكيدًا لالهتمام بطالبنا بمختلف فئاتهم العمرية، مؤكدة بذلك قيم الشراكة 

وتنشئتهم التنشئة  في رعاية أبناء ، ووزارة التعليم والتعليم العالي بين اللجنة األوملبية القطرية االستراتيجية

 السليمة نفسيًا، وصحيًا، ووجدانيًا، واجتماعيًا، وثقافيًا.

للبرنامج لقد أولت قيادتنا الواعية والحكيمة االهتمام الكبير بهذا الجانب والذي يوفر كل مقومات النجاح  

رفة للرياضة األوملبي املدرس ي على مختلف األصعدة واملستويات التي تقيمها الدوحة وتقدم إنجازات مش

 القطرية.  

ردوَد فعٍل  نطمح إلى تحقيِق املزيِد من التقدم بعد أن ملسنافي اللجنة املنظمة للبرنامج ونحن 
بأن الرياضة القطرية شهدت تطورًا واضحًا وحققت العديد من  إيجابية تلّوُح بنتائَج مشجعة

 رياضية الجماعية منها والفردية ،.املكاسب الرياضية في السنوات األخيرة في الكثير من األلعاب ال
 من خاللإلى النهوض بالرياضة املدرسية في دولة قطر من خالل العمل على تطويرها وصواًل 

واها الفني ، وذلك من خالل املشاريع والبرامج واألنشطة الرياضية والعمل على نشرها ورفع مست
 هالتنمية الرياضة املدرسية وتحديث دور إرساء الدعامة األساسية للمشروع الوطني و  تحقي

كمنظومة متكاملة تشمل األهداف واملحتوى وأساليب وما يرتبط بذلك من مساعدات وأدوات 
 .يتم تعميمها على كافة املؤسسات التعليمية بالدولــة 

 

 

تعزيز اإلبداع والتميز 
الرياضي المدرسي  

بالرياضة  والنهوض
المدرسية بدولة قطر 
من خالل العمل على 
تطويرها وفق أفضل 

المعايير العالمية 
تحقيقاً ألهدافها 

وفلسفتها والعمل على 
وضع وتحديث دورها 

 . كمنظومة متكاملة
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 الملخص 

ل أساسًا إلى النهوض بالرياضة املدرسية في دولة قطر من خال البرنامج االوملبي املدرس ييهدف 

وفق أفضل املعايير العاملية ومتابعتها ميدانيًا  ةالرياضية املدرسي ةاألنشط تطوير العمل على 

تحقيقًا ألهدافها وفلسفتها وتنظيم وتنسيق وتنفيذ املشاريع والبرامج واألنشطة الرياضية بين 

إرساء و  )مدارس الدولة ( والعمل على نشرها ورفع مستواها الفني ، وذلك من خالل تحقيق

وتطويرها و العمل على وضع وتحديث دور الدعامة األساسية لتنمية الرياضة املدرسية 

الرياضة املدرسية كمنظومة متكاملة تشمل األهداف واملحتوى وما يرتبط بذلك من مساعدات 

.وأدوات يتم تعميمها على كافة املؤسسات التعليمية بالدولــة   

ورفع  بمبادئ الحركة األوملبية فوالرياضة، والتعرينشر الوعي بأهمية التربية البدنية ان 
مستوى الثقافة الرياضية والصحية بين طالب وطالبات املدارس واستثمار التربية ملمارسة 

تعريف العاملين في مجال التربية البدنية و ة كوسيلة لتنمية الروح الرياضية األنشطة الرياضي
ايرة التطورات الحديثة في والرياضة باالتجاهات العاملية املعاصرة وتيسير السبل لهم، ملس

 .املجال
. 

سجل البرنامج في نسخته الثانية عشر نقلة نوعية من حيث عدد املدارس التي شاركت فعليًا في 
 كما يلي :املنافسات 

 من اصل ( مدرسة للبنين والبنات 333التي شاركت )العام  بلغ اجمالي املدارس  •

 مدارس الدولة بالتعليم الحكومي والخاص للبنين والبنات  
 
  

 

 

نسعى نشر الوعي بأهمية 
 في  الرياضة المدرسية
ضوء  بيئة جاذبة 
ومحفزة  للطالب 

والطالبات بمدارس الدولة 
لترسيخ ثقافة رياضية 

وذلك بإعداد وتأهيل 
القيادات الوطنية لتقديم 

أفضل البرامج والمشاريع 
 الالزمة لتحقيق ذلك .
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 مرحلة االعداد :
 .وضع اخلطة الرئيسية للحدث ومباشرة تنفيذها حسب الربانمج الزمين •

االجتماع مع وكيل الوزارة للشئون التعليمية العتماد اجندة الربانمج وإلصدار تعميم  •
 املنظمةللمدارس بتسهيل مهمة اللجنة 

 االجتماع التنسيقي مع مرشحي االحتادات الرايضية للربانمج . •

حمدد هبا مواعيد املعتمدة اعداد )الربانمج الزمين ( للبطوالت واملسابقات الرايضية  •
 املسابقات موزعة على املراحل التعليمية . 

 .مع االحتادات الرايضيةاللوائح اليت تسري البطوالت  اعتماد •

 املنظمة للبطوالت والتأكد من وصوهلا املدارس .اصدار النشرات  •

 االجتماع الفين مع مدرسي الرتبية البدنية . •

 التواصل مع مدرسي ومدرسات الرتبية البدنية قبل البطولة .اعداد قائمة  •

 املؤمتر الصحفي لإلعالن عن الربانمج . •

 اعتماد نظام الدوري يف كافة املسابقات . •

 موزعة على اايم املتمدرس .وضع الربامج وفق اجملموعات  •

الفنية  االجهزةاعداد املالعب والتأكد من توفر كافة  وتنفيذ البطوالت اعتماد خطة  •
 )االجهزة واالدوات واحلكام ( .

 متابعة سري البطولة وفق القواعد املنظمة واحلرص على السلوك الرتبوي .تشكيل فريق  •

د هناية املباراة شامال النتائج وامساء املشاركني رفع التقرير الفين واالداري بعمع التأكيد على 
 طالب وفنني واعتماد النتائج .

 
 

 تشكيل فريق العمل :
اجمللس على التنسيق املباشر مع وزارة التعليم والتعليم العايل  حرص رئيس جملس ادارة االحتاد  واعضاء       

واللجنة االوملبية من خالل عقد اجتماع مشرتك حبضور سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العايل وسعادة وكيل وزارة 
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وكذلك اعتماد  التعليم والتعليم العايل للشئون التعليمية اسفر عن اعتماد فريق العمل املكلف مبهمة التنفيذ
 اسرتاتيجية العمل وجاء التشكيل كما يلي :

 اللجنة المنظمة:
 شكلت اللجنة املنظمة برائسة سعادة ربيعة الكعيب رئيس جملس ادارة االحتاد القطري للرايضة املدرسية

 انئبا لرئيس السيد علي امحد اهلتمي امني سر االحتاد القطري للرايضة املدرسية  •

 السيد عبد الرمحن املفتاح املدير التنفيذي لالحتاد  مديرا تنفيذايً للربانمج •

 عضوا جملس ادارة االحتاد  مديرا تنفيذاي ملسابقات البنات لولوة املري السيدة  •

 ابلوزارة عضوا الرتبية البدنية توجيه اخصائي  لينا زكاري  ةالسيد •

 السيد عبد العزيز الغامن الشئون الرايضية ابللجنة االوملبية عضوا . •

 للجنة .السيد الدكتور صالح امحد سامل اخلبري الفين ابالحتاد عضواً ومقررا  •
 الفريق الفني :)بنين (

 السيد عبد الرمحن املفتاح املدير التنفيذي  رئيساً  •

 ح امحد سامل عضواً السيد الدكتور صال •

 السيد وجدي بو صبار املدير الفين لبطولة كرة القدم •

 السيد امحد الطنطاوي املدير الفين ملسابقة كرة السلة •

 السيد هاشم الراوي مديرا لبطولة الطائرة •

 السيدة عبري البوعنني مديرة بطولة اجلمباز •

 السيد حممد مصطفى صقر مدير بطولة العاب القوى •

 سويد              املدير الفين لبطولة املبارزةالسيد خالد   •

 السيد ابراهيم عبد هللا املهندي املدير الفين لبطولة الرماية •

 السيد زايد ابو كركي املدير الفين لبطولة كرة الطاولة •

 السيد وحيد عليوة املدير الفين لبطولة التنس االرضي  •

 السيد هيثم عبد الحميد املدير الفني للسباحة •

 السيد   مختار قرط               املدير الفني لبطولة التكوندوا •

 السيد سلمان  الدوري            املدير الفني لبطولة الشطرنج •

 .ي لبطولة ذوي االحتياجات الخاصةاملدير الفن               السيد محمد سهيل •

 الفريق الفني ) بنات (
 السيدة فاتن البخيت  نائب مدير منافسات البنات  •
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 السيدة احالم فرج العبد الرحمن  العاب قوى  •

 فاتن محمد البخيت      كرة سلة /كرة سلة •

 عبير الكواري    كرة قدم •

 عبير البوعنين   الجمباز •

 كرة اليدمريم بشير العبد هللا     •

 العنود  النعيمي         الرماية •

 لينا سعيد زوكاري      السباحة •

 نوال الدوسري        تنس طاولة •

 
 استراتيجية فريق العمل :

رسيخ ثقافة رايضية تدعوا إىل ممارسة الرايضة من أجل ت يعمل الربانمج علىالتأكيد على ان  •
توفري البيئة اجلاذبة للطالب والطالبات مبا يشجع   •  واحلياة يف اجملتمع القطري ,الصحة

 . على ممارسة األنشطة البدنية

 .املدرسية التنافسية الرايضةاإلمكاانت املادية والبشرية ملمارسة  توفري • 

 .الرايضة أبنواعها يف مدارس الدولة لتحقيق أهداف الرايضة املدرسية وتطويرها نشر • 

ألكرب عدد ممكن من منتسيب  الرايضةوتطوير مستوى األداء الرايضي والتأكيد على ممارسة  دعم •

 .للبنني والبنات الدولةمدراس 

 والنفسيةءة البدنية والذهنية والرتبية البدنية ورفع الكفا ابلرايضةاجملتمع القطري  اهتمام حتفيز •

 .والصداقة لسعادةوتنمية الشعور اب

 .الرايضيةونشر القواعد  الرايضيةاملبادئ والقيم والروح  تدعيم •
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 .املوهوبني رايضياً ورعايتهم لصاحل املنتخبات الوطنية اكتشاف •

 .وجعل الرايضة جزء من الثقافة يف أواسط مدارس الدولة متميزة وتربويةبيئة رايضية  توفري •

 الشركاء :
 )الشؤون التعليمية ( .وزارة التعليم و التعليم العايل ➢

 وزارة الصحة,  ➢

 وزارة الثقافة والرايضة. ➢

 اللجنة األوملبية القطرية. ➢

 االحتاد القطري للرايضة املدرسية. ➢

 جلنة التقييم و املتابعة )اللجنة املنظمة (. ➢

 املؤسسات التعليمية ابلدولة. ➢

 اهليئات التدريسية و الرتبوية. ➢

 املدارس احلكومية ➢

 أولياء األمور. ➢

 مؤسسة قطر. ➢

 جلنة رايضة املرأة. ➢

 اهليئات و املؤسسات اخلاصة برعاية ذوي االحتياجات اخلاصة. ➢

 اخلاصة.االحتاد القطري لرايضة ذوي االحتياجات  ➢

 االحتادات الرايضية الوطنية. ➢

 أكادميية اسباير. ➢

 مستشفى أسبتار. ➢

 اإلعالم بشىت أنواعه.  ➢
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 االفتتاح مبدرسة طارق بن زايد الثانوية 
اكتوبر  16شهدت النسخة الثانية عشر االنطالقة من مدرسة طارق بن زايد الثانوية يوم 

يف ثالثة حبضور كبار املسئولني بوزارة التعليم والتعليم العايل واللجنة االوملبية القطرية 2018
 رايضات )كرة القدم /كرة الطائرة/كرة الطاولة (
ليمية داللة وأتكيد على امهية اشراك املؤسسات وكانت فكرة االفتتاح من احد املؤسسسات التع

 التعليمية يف احتضان فعاليات الربانمج .
 
 

 تفعيل الشراكة مع اسباير واالحناد القطري لكرة القدم )جلنة التطوير (
شهدت النسخة الثانية عشرالتفعيل العملي بني اللجنة املنظمة للربانمج واكادميية اسباير وجلنة 

د القطري لكرة القدم حيث مت وضع كافة االمكاانت املتوفرة لدى كل من الشركاء التطوير ابالحتا
لصاحل منافسات كرة القدم وصوال لتوفري البيئة اجلاذبة للمشاركني للكشف عن اقصى ما ميلكون من 
امكاانت بدنية ومهارية وقد سامهت مالعب اسباير والكاد الفين لالكادميية من العمل على اكتشاف 

 د من املواهب لصاحل االكادميية واالندية .العدي
 

 اخلتام يف اسباير 
هنائيات النسخة الثانية عشر على مالعبها ليتحول 2019ابريل//18يوم  قبة اسباير تنضتحا

اخلتام اىل مهرجان رايضي شارك به كبار املسئولني من وزارة الرتبية والتعليم واللجنة االوملبية 
 واالحتادات الرايضسة ومدراء املدارس الذين شاركوا ابنائهم فرحة التتويج ابلبطوالت .

ايضية الدور الكبري يف جناح اليوم اخلتامي من خالل النقل املباشر لكافة وكان لقناة الكأس الر 
 .منافسات النهائي 
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 مدارس البنني مدارس البنات املنافسات 
 ثانوي إعدادي مستوى 2 1مستوى  ثانوي إعدادي ابتدائي م
 كرة القدم 1

 بنني /بنات
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

 كرة اليد 2
 بنات

✓  ✓  ✓      

 كرة السلة 3
 بنني /بنات

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 كرة طائرة 4
 بنني /بنات

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  تنس أرضي 5
 ألعاب قوى 6

 بنني/بنات
✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓ 

 اجلمباز 7
 بنني /بنات

✓    ✓  ✓    

 الرماية 8
 بنني /بنات

 ✓  ✓    ✓  ✓ 

 التايكواندو 9

 بنني /بنات
 ✓  ✓    ✓  ✓ 

 طاولةتنس  10
 بنني /بنات

 ✓  ✓    ✓  ✓ 

 الشطرنج 11
 بنني /بنات

 ✓  ✓    ✓  ✓ 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ السباحة 12
ذوي االحتياجات  13

 اخلاصة
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

 الرايضات وااللعاب املعتمدة للنسخة الثانية عشر 
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 الثانية عشر المعتمدة للنسخةالفئات العمرية 

 المرحلة السنية فئات البنين

 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009مواليد :  النموذجي/المستوى األول 

  2008 – 2007مواليد :  النموذجي/ الثانيالمستوى 

  2006 – 2005 – 2004مواليد :  المستوى اإلعدادي

 2003 - 2002 – 2001مواليد :  المستوى الثانوي

 المرحلة السنية فئات البنات

  2013- 2012-2011 -2010 -2009- 2008-2007 مواليد : المستوى االبتدائي

 2006 - 2005 - 2004مواليد :  المستوى االعدادي 

 2003 -2002 - 2001مواليد :  المستوى الثانوي
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 نظام المنافسات

 

 لعاب الفرديةاال 

 

 

 

 

 االلعاب الجماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النهائيات  التصفيات التأهيلية الجمباز 

 النهائيات مباشرة  العاب القوي 

 النهائيات التصفيات مرحلة االختبار السباحة

 النهائيات ثاني / نصف النهائيال الدور / التمهيدي االول الدور

 تأهل أفضل فريقين التأهل مباشرة نظام الدوري  
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 أوال: المشاركين بنين
 اللعبة عدد املدارس املشاركة عدد الطالب

  املستوى االول  64 960

 

 كرة القدم

 

الثانياملستوى  67 990  

 املستوى الثالث 54 954

 املستوى الرابع 46 828

مستويات أربع 231 3732  االجمالي 

  املستوى االول  17 204

 

 كرة الطائرة

 املستوى الثاني 19 228

 املستوى الثالث 23 276

 املستوى الرابع 29 348

 االجمالي اربع مستويات 88 1056

  املستوى االول  39 492

 

 كرة السلة

 املستوى الثاني 45 540

 املستوى الثالث 35 420

 املستوى الرابع 41 492

 االجمالي اربع مستويات 160 1944

سنوات 8تحت  3 8   

 

 التنس االرض ي

سنوات 10تحت  7 17  

سنوات 12تحت  11 20  



 االتحاد القطري للرياضة المدرسية  14الصفحة 
   

 

سنة 14تحت  6 13  

سنة 18-16تحت  15 17  

 االجمالي خمسة مستويات 31 75

  املستوى االول  16 63

 

 الجمباز

 املستوى الثاني 11 37

 االجمالي مستويين 27 100

  املستوى االول  14 278

 

 العاب القوى 

 املستوى الثاني 34

 املستوى الثالث 32 263

 املستوى الرابع 29 247

 االجمالي اربع مستويات 109 788

  املستوى االول  33 63
 

 التايكواندو

 املستوى الثاني 17 34

 املستوى الثالث 13 22

 املستوى الرابع 13 24

 االجمالي اربع مستويات 76 143

  املستوى االول  10 36
 

 املبارزة

 املستوى الثاني 12 24

 املستوى الثالث 12 31

 املستوى الرابع 7 15

 االجمالي اربع مستويات 41 106

  املستوى الثالث 8 45



 االتحاد القطري للرياضة المدرسية  15الصفحة 
   

 

 الرماية املستوى الرابع 15 84

 االجمالي اربع مستويات 31 129

 الشطرنج جميع املستويات 33 120

 االجمالي مستويات 33 120

  املستوى االول  24 162
 

 السباحة

 املستوى الثاني 21 96

 املستوى الثالث 17 110

 املستوى الرابع 16 88

 االجمالي مستويات اربع 78 456

  املستوى االول  11 23
 

 تنس طاولة
 )فردي(

 املستوى الثاني 13 30

 املستوى الثالث 20 56

 املستوى الرابع 20 55

 االجمالي اربع مستويات 64 164

  املستوى االول  6 23
 

 تنس طاولة
 )فرق(

 املستوى الثاني 11 43

 املستوى الثالث 20 78

 املستوى الرابع 19 79

مستويات أربع 56 223  االجمالي 

ألعاب القوى لذوي  جميع املستويات 57 490
 االحتياجات الخاصة

 االجمالي مستويات 57 490



 االتحاد القطري للرياضة المدرسية  16الصفحة 
   

 

 اإلجمالي  9406
 

 المشاركات بنات  ثانيا:

 اللعبة عدد املدارس املشاركة عدد الطالبات

  املستوى الثاني 46 644
 كرة القدم

 املستوى الثالث 38 532

 املستوى الرابع 36 504

 االجمالي ثالث مستويات 120 1680

  املستوى الثاني 19 194
 كرة الطائرة

 املستوى الثالث 14 157

 املستوى الرابع 15 157

 االجمالي ثالث مستويات 48 508

  املستوى الثاني 39 382
 كرة السلة

 املستوى الثالث 38 399

 املستوى الرابع 30 320

 االجمالي ثالث مستويات 107 1101

  سنوات 8تحت  5 18
 

 التنس االرض ي

 سنوات 10تحت  2 6

 سنة 12تحت  6 17



 االتحاد القطري للرياضة المدرسية  17الصفحة 
   

 

 سنة 14تحت  6 9

 سنة 18-16تحت  5 9

 االجمالي خمسة مستويات 24 59

  املستوى األول  36 143

  املستوى الثاني 31 116
 الجمباز

 االجمالي 1توي مس 67 259

  املستوى الثاني 35 284
 ألعاب القوى 

 املستوى الثالث 34 229

 املستوى الرابع 14 114

 االجمالي ثالث مستويات 73 627

  املستوى الثاني 16 37
 التايكواندو

 املستوى الثالث 12 24

 املستوى الرابع 8 12

 االجمالي ثالث مستويات 28 73

 املبارزة الثانياملستوى  7 14

 املستوى الثالث 5 12

 املستوى الرابع 9 19

 االجمالي ثالث مستويات 21 45

 الرماية املستوى الثالث 5 30

 املستوى الرابع 10 58

 االجمالي مستوين 15 88



 االتحاد القطري للرياضة المدرسية  18الصفحة 
   

 

  املستوى الثاني 32 98
 كرة اليد

 املستوى الثالث 24 104 

 املستوى الرابع 19 92

 االجمالي ثالث مستويات 75 294

  املستوى الثاني 28 125
 السباحة

 املستوى الثالث 18 63

 املستوى الرابع 12 41

 االجمالي ثالث مستويات 58 229

 الشطرنج جميع املستويات 21 76

 االجمالي ثالث مستويات 21 76

  املستوى الثاني 7 7

 تنس الطاولة
 املستوى الثالث 6 6 )فردي(

 املستوى الرابع 6 6

 االجمالي ثالث مستويات 19 19

  املستوى الثاني 7 28
 تنس الطاولة

 )فرق(

 املستوى الثالث 6 24

 املستوى الرابع 6 24

 االجمالي ثالث مستويات 19 76

ألعاب القوى لذوي  جميع املستويات 44 227
 االحتياجات الخاصة

 االجمالي مستويات 44 227



 االتحاد القطري للرياضة المدرسية  19الصفحة 
   

 

 اإلجمالي  5361
 



شطرنج رمايةطاولة تنسأرضي تنسمبارزةسباحةقوى ألعابجمبازيدتايكوندوسلةطائرةقدم المدارس أعداد
33131312920820566013 ابتدائية مرحلة المدارس عدد

31921810081438500اعدادي المدارس عدد

238154804331340 ثانوي المدارس عدد

8730492427202037111514413االجمالي

خاصة احتياجاتشطرنجرمايةطاولة تنسأرضي تنسمبارزةسباحةقوى ألعابجمبازتايكوندويدسلةطائرةقدم المدارس أعداد
13626234241862010825ابتدائية مرحلة المدارس عدد

761714401942115011اعدادي المدارس عدد

137151140166603608 ثانوي المدارس عدد

3319584812245316101511844االجمالي

 خاصة احتياجاتشطرنجتايكوندورمايةطاولة تنسأرضي تنسمبارزةسباحةقوى ألعابجمبازسلةطائرةقدم المدارس أعداد
27921131311236086أول مستوي المدارس عدد

20141981513214045ثاني مستوي المدراس عدد

18141201515511574013اعدادي المدارس عدد

17161001611301477015 ثانوي المدارس عدد

8253622159501253914231157االجمالي

شطرنجرمايةطاولة تنسأرضي تنسمبارزةسباحةقوى ألعابتايكوندوجمبازسلةطائرةقدم المدارس أعداد
37818324122867011أول مستوي المدارس عدد

4752631319231178010ثاني مستوي المدراس عدد

3692309171775600اعدادي المدارس عدد

2913310313841810 ثانوي المدارس عدد

14935986495070301929121االجمالي

29

بناتفرقخاص 

بناتفرق حكومي

األولمبي للفرقتقرير البرنامج

بنينحكومي فرق

بنينفرقخاص



خاصة إحتياجاتشطرنجرمايةطاولة تنسأرضي تنسمبارزةسباحةقوى ألعابجمبازتايكوندويدسلةطائرةقدم المدارس أعداد
461939351344262676702125ابتدائية مرحلة المدارس عدد

3815382214027185965011اعدادي المدارس عدد

361530151202099161008 ثانوي المدارس عدد

120481077528677358212419152144للبنات للفرق اإلجمالي

16805801101294732596272294559958876227الطالب عدد

خاصة احتياحاتشطرنجرمايةطاولة تنسأرضي تنسمبارزةسباحةقوى ألعابتايكوندوجمبازسلةطائرةقدم المدارس أعداد
6417391637122411127817أول مستوي المدارس عدد

6719451128322512118415ثاني مستوي المدراس عدد

5423350243222820134013اعدادي المدارس عدد

4629410192411415158015 ثانوي المدارس عدد

23188160277610978413164313357بااللعاب  للبنين الفرق  اجمالي

37321056194410014378845610675387129120490الطالب عدد

العدد
115

95

108

78

223

110

333

 والبنات للبنين الحكومية المدارس إجمالي
 والبنات للبنين الخاصة المدارس إجمالي
 األولمبي بالبرنامج المشاركة المدارس إجمالي

29

بنين حكومي
 الفئة

 بنين خاص
 بنات حكومي
 بنات خاص

خاص وحكوميللبناتوالطالب للفرقاإلجمالي

خاص وحكوميللبنينوالطالبللفرقاإلجمالي

التقرير للمدارس المشاركة بالبرنامج األولمبي
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التقرير للمدارس المشاركة بالبرنامج 



 خاصة احتياجاتشطرنجرمايةطاولة تنسأرضي تنسمبارزةسباحةقوى ألعابجمبازتايكوندويدسلةطائرةقدمالمدرسة اسمم
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيللبنات االبتدائية ميمونة مدرسة1
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيبنات االبتدائية االنصارية الرحمن عبد بنت الشفاء2
ابتدائيابتدائيابتدائي للبنات االبتدائية محمد صالل ام3
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيللبنات االبتدائية سلمة أم4
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيللبنات االبتدائية األندلس مدرسة5
ابتدائيابتدائيللبنات االعدادية االبتدائية الظعاين6
ابتدائيابتدائيابتدائيللبنات االبتدائية الخور7
ابتدائيابتدائيللبنات اإلبتدائية حمزة بنت أمامه8
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيالمستقلة االبتدائية خويلد بنت خديجة9

ابتدائيابتدائيبنات االبتدائية الهداية10
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيللبنات االبتدائية الرفاع11
ابتدائيابتدائياالبتدائيه النهضه12
ابتدائيابتدائي للبنات االبتدائية الذخيرة13
ابتدائيابتدائيلللبنات االبتدايية الشقب14
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيللبنات االبتدائية بروق15
ابتدائيابتدائي الجيدة محمود امنة16
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائي للبنات االبتدائية الوكير مدرسة17
ابتدائيابتدائي بنات االبتدائية قطر مدرسة18
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائي للبنات المستقلة اإلبتدائية جحش بنت زينب19
ابتدائيابتدائي للبنات األبتدائية الحارث بنت جويرية20
ابتدائي للبنات االبتدائية النهضة21
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيللبنات االبتدائية الخنساء22
ابتدائيللبنات االبتدائية المرخية23
ابتدائيابتدائي للبنات االبتدائية طيبة24
ابتدائيللبنات األبتدائية هانئ أم25
ابتدائيابتدائيابتدائيبنات االبتدائية زكريت26
ثانوي-اعدادي- ابتدائيللبنات االبتدائية راشد روضة مدرسة27
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائي االولى االبتدائية البيان28
ابتدائيابتدائي- ابتدائيابتدائياإلبتدائية محمد بنت موزة مدرسة29
ابتدائيابتدائيابتدائي عبدالمطلب بنت صفية30
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيبنات االبتدائية السعدية حليمة مدرسة31
ابتدائيللبنات المستقلة االبتدائية السالم32
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيللبنات االبتدائية الخوارزمي مدرسة33
ابتدائيابتدائيابتدائيللبنات االبتدائية الثانية البيان34
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيبنات االبتدائية بكر أبي بنت أسماء35
ابتدائيابتدائيبنات االبتدائية العبيب36
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيبنات االبتدائية كعب بنت نسيبة37
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيبنات االبتدائية الوكرة38
ابتدائيابتدائيابتدائيللبنات االبتدائية الفالح39
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيللبنات االبتدائية سمية40
ابتدائيللبنات الهدى41
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيبنات االبتدائية األزور بنت خولة42
ابتدائي ثانوي-اعدادي-ابتدائيثانويابتدائيللبنات المشتركة مسعيد43
ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيبنات االبتدائية التعاون44

المدرسي االولمبي بالبرنامج عشرة الثانية بالنسخة المشاركة بنات الحكومي المدارس باسماء كشف



ابتدائيابتدائيللبنات المشتركة دخان45
ابتدائيابتدائيابتدائيبنات االبتدائية هاجر46
اعدادياعدادياعدادي  للبنات االعدادية االقصى47
اعدادي اعدادي اعدادي للبنات االعدادية قطر مدرسة48
ابتدائياعدادي اعدادياعدادي للبنات االعدادية االبتدائية الظعاين49
اعدادي اعدادي اعدادي للبنات  االعدادية الخور مدرسة50
اعدادياعدادي اعدادي اعدادي للبنات  االعدادية الوكرة51
اعدادياعدادياعدادي اعدادي للبنات االعدادية كعب بنت رفيدة مدرسة52
اعدادياعدادي اعدادي اعدادي  بنات االعداداية الزهراء فاطمة53
اعدادي اعدادياعدادي اعدادياعدادي اعدادي اعدادي اعدادي للبنات األعدادية معيذر54
اعدادي اعدادي اعدادي االعدادية البيان55
اعدادياعدادي اعدادي اعدادي اعدادي للبنات االعداديه وهب بنت امنه56
اعدادياعدادي للبنات االعدادية االبتدائية الكعبان57
اعدادياعدادي اعدادي  االعدادية برزان58
اعدادي اعدادي اعدادياعدادياعدادي  للبنات االعدادية زمعة بنت سودة59
اعدادي اعدادي للبنات االعدادية حفصة 60
اعدادي اعدادي اعدادي للبنات الثانوية االعدادية الشحانية61
اعدادياعدادي للبنات الثانويه اإلعدادية الشمال62
اعدادي اعدادياعدادي بنات االعدادية زينب63
اعدادياعدادياعدادي اعدادي بنات االعدادية محمد بنت موزة64
اعدادياعدادي اعدادي االعدادية الوجبة65
اعدادي بنات االعدادية غرناطة66
اعدادي بنات االعدادية وهب بنت امنة67
اعدادي اعدادي بنات الوليد بنت فاطمة68
اعدادياعدادي اعداديبنات االعدادية القبطية مارية69
اعدادياعدادي بنات االعدادية الخور70
اعدادي بنات االعدادية سكينة71
اعدادي اعدادي للبنات المشتركة دخان72
اعدادياعدادي اعدادي بنات االعدادية رقية73
ثانويثانويثانويثانويثانويللبنات الثانوية الكوثر74
ثانويثانوي بنات الثانوية بكر ابي بنت عائشة75
ثانوي ثانويثانويثانويثانويثانويثانويثانويبنات الثانوية  أروى76
ثانويثانويللبنات الثانوية الخور مدرسة77
ثانويثانويثانويثانويثانويثانويللبنات اثانوية ايمن ام78
ثانويثانويثانويثانويثانويثانويثانوي للبنات الثانوية الوكرة79
ثانويثانويثانويثانويثانويثانويالعدوية رابعة80
ثانويثانويثانوي للبنات الثانوية السيلية81
ثانويثانويثانويثانويثانوي للبنات الثانوية حكيم أم مدرسة82
ثانويثانويثانويللبنات الثانوية االعدادية الشحانية83
ثانويالثانوية راشد روضة84
ثانويثانويثانويثانويثانوي للبنات الثانوية البيان85
ثانويثانوي سفيان ابي بنت هند86
ثانويللبنات الثانويه اإلعدادية الشمال87
ثانويبنات الثانوية الرسالة88
ثانويثانويثانويثانويثانويبنات الثانوية زبيدة89
 ثانويثانويثانويبنات الثانوية جاسم بنت روضة90
اعدادي بنات الثانوية االعدادية الغويرية91
ثانويثانويثانويثانويثانويثانويثانويبنات الثانوية االيمان92
ثانويثانويثانويثانويبنات الثانوية قطر93
ثانويبنات الثانوية الشيماء94
ثانويثانويللبنات المشتركة دخان95
ثانويللبنات الثانوية االعدادية الشحانية96
ثانويثانويثانويثانويبنات الثانوية محمد بنت روضة97
 ثانويثانوي الثانوية اليزيد ابي بنت اسماء98



 ثانويثانويبنات المصرفية قطر99
اعدادياإلعدادية معبد أم100
اعدادي-  ابتدائيالنور مركز101
ابتدائيالواحة مركز102
ابتدائيالعالمي الدوحة مركز103
ثانوي- اعدادي-  ابتدائيالشفلح مركز104
ثانوي- اعدادي-  ابتدائيالشامل التمكن مركز105
ثانوي- اعدادي-  ابتدائيللبنات القطرية الجمعية106
ابتدائياإلبتدائية السالم مدرسة107
ثانوي- اعدادي-  ابتدائيالسمعية التربية108

خاصة احتياجاتشطرنجرمايةطاولة تنسأرضي تنسمبارزةسباحةقوى ألعابجمبازتايكوندويدسلةطائرةقدم المدارس أعداد
13626234241862010825ابتدائية مرحلة المدارس عدد

761714401942115011اعدادي المدارس عدد

137151140166603608 ثانوي المدارس عدد

3319584812245316101511844االجمالي



شطرنجرمايةطاولة تنسأرضي تنسمبارزةسباحةقوى ألعابجمبازيدتايكوندواسلةطائرةقدمالمدرسة اسمم

1Al Andalus Schoolثانوياعدادي- ابتدائي  اعداديابتدائي ثانويثانوي

2Al Arqam Academyثانويثانويثانوي- اعدادي

3Al Alashbal International Schoolابتدائيابتدائي

4Al Jazeera Academyاعدادي- ابتدائي-
ثانوي

-ابتدائي 
ثانوي- اعدادي

اعدادي- ابتدائي ابتدائي ابتدائيابتدائي

5Al Khor International School - CBSEاعدادي- ابتدائي-
ثانوي

-اعدادي- ابتدائي
ثانوي

اعدادي-ابتدائياعدادي- ابتدائياعدادي- ابتدائي  اعداديثانويابتدائي

6Al Khor International School (BC)اعدادي 

7Al Maha Academy For Girlsاعدادي- ابتدائي-
ثانوي

ابتدائيابتدائي

8Al Manar International School (السد)ابتدائي اعدادي

9Al Manar International School - Izhgawaابتدائيابتدائيابتدائيثانوي-ابتدائي

10Al Manar International School (Al Dafna)ابتدائيابتدائيابتدائي

11Al Mogtamaa Schoolابتدائي ثانوي- اعدادي-
اعدادي

- اعدادي - ابتدائي اعدادي
ثانوي

 اعدادي

12Al Noor Language Schoolابتدائي  اعدادي-
اعدادي

ابتدائياعدادي- ابتدائي

13Al-Fursan Private Schoolابتدائي

14Alhamadابتدائي

15Alkon International Schoolاعدادي- ابتدائي-
ثانوي

16American Academy School (Al Matar)ابتدائي ابتدائي-
اعدادي

ابتدائياعداديابتدائياعدادياعدادياعدادي- ابتدائي

17American Academy School (Al Thumama)ثانوي

18Awfaz Global School (ازغوى )اعدادي- ابتدائي-
ثانوي

19Awfaz International School (Dafna)ابتدائياعدادي- ابتدائي

20Bhavan's Public School (Al Matar Campus)ابتدائيثانوي- اعدادي

21Bhavan's Public School (New Salata Campus)ابتدائي

المدرسي االولمبي بالبرنامج عشرة الثانية بالنسخة المشاركة بنات الخاصة المدارس باسماء كشف



22Birla Public Schoolاعدادي- ابتدائي-
ثانوي

اعدادي - ابتدائي اعدادي- ابتدائيثانوي اعدادي
ثانوي-

- ابتدائياعدادي- ابتدائي
- اعدادي 
ثانوي

ابتدائي

23Blyth Academy Qatarثانوي-  اعدادي

24Bright Future International School (المستقبل)اعداديثانوي- اعداديثانوي- ابتدائي ثانوي- اعدادي 

25British International  Schoolثانوي- اعدادي

26Charlemagne Maghreb International Schoolابتدائي

27Charemagne Maghreb Schoolاعدادي- ابتدائي  اعدادي

28DeBakey High School for Health Professionsابتدائيثانوي- اعدادي اعدادي

29Doha Academy (Al Waab)اعداديثانوي-اعدادي ابتدائيابتدائيثانوي- اعدادي 

30Doha Modern Indian School DMISاعدادي- ابتدائي-
ثانوي

ابتدائيثانويثانوي-اعدادي-ابتدائي اعدادي- ابتدائي ابتدائياعداديثانوي- اعدادي

31Doha Modern Indian School MESاعدادي- ابتدائي-
ثانوي

- ابتدائي
-اعدادي
ثانوي

اعدادي- ابتدائيثانوي-اعدادي- ابتدائيثانويثانوي- اعدادي

32DPS Modern Indian Schoolابتدائيثانوي- اعدادي -
-اعدادي
ثانوي

- ابتدائي اعدادياعدادي-ابتدائي ابتدائيابتدائيثانوي
ثانوي- اعدادي

ابتدائي

33Ebla International Schoolابتدائياعداديابتدائيثانوياعدادي

34Edisson Academy (Al Markhiya)ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائي

35GEMS american academyاعدادياعدادي اعدادي 

36German International Schoolاعدادي اعدادي

37Global Academyاعدادي 

38Green Park Schoolابتدائيابتدائي

39Greenwood International Schoolابتدائي

40Hayat Universal Schoolثانويثانويثانوي

41Ideal Indian Schoolاعدادي- ابتدائي-
ثانوي

42Iqra English Schoolابتدائيابتدائيابتدائيابتدائي

43Jordanian Schoolاعدادي- ابتدائي-
ثانوي

 اعدادي

44Lebanese School (Hitmi)اعداديثانوي-ابتدائيابتدائيابتدائي 

45Middle East International Schoolاعداديابتدائياعداديثانويثانوي 

46Newton British Schoolابتدائي

47Newton International Academy(بروه)ابتدائيثانوي- اعدادي ثانوي-اعدادي- ابتدائيابتدائيابتدائي

48Newton Lagoon(الدفنة)اعدادي- ابتدائي-
ثانوي

ابتدائيابتدائياعدادي- ابتدائيثانوي- اعدادي

49Noble International Schoolاعدادي- ابتدائي-
ثانوي

50Noor Al Khaleej International Schoolابتدائيابتدائي اعدادي اعدادي

51Olive International School (Doha)اعدادي- ابتدائي

52Scholars` International Schoolابتدائيابتدائيابتدائي



53Oscar Academyابتدائي

54Oxford English Schoolابتدائي

55Pak Shama Schoolاعدادي- ابتدائي-
ثانوي

- ابتدائي 
ثانوي

-اعدادي- ابتدائي
ثانوي

اعدادي-ابتدائيابتدائيثانوي- اعدادي

56Pakistan International Schoolابتدائي

57Palestinian Schoolثانوي

58Philippine International School Qatar ابتدائي -
ثانوي-اعدادي 

ثانوي-  اعدادي

59Phoenix Private Schoolاعدادي- ابتدائي

60Qatar Turkish Shoolابتدائي

61Rajagiri Public Schoolابتدائي اعدادي

62Royal International Schoolابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيابتدائياعدادي-ابتدائي ابتدائيابتدائيابتدائي

63Shantiniketan Indian Schoolثانوي-اعدادي - ابتدائيثانوي-اعدادي اعدادي- ابتدائي ثانوي-ابتدائي

64Spectra Global Schoolابتدائي

65Step One Internationalابتدائيابتدائيابتدائي

66Summit Academyابتدائي

67The Cambridge International School (tcs) اعدادي- ابتدائيثانوي- اعداديالهالل

68The Cambridge School (cis)اعدادي- ابتدائياعدادي- ابتدائيالمعمورة-
ثانوي

اعدادي

69The Gulf English School(المعمورة)اعدادي- ابتدائي-
ثانوي

ثانويثانوي- اعداديابتدائي اعدادي

70The Next Generation(عين خالد)ابتدائي اعدادي اعدادي

71Tunisian Schoolثانوياعدادي- ابتدائيابتدائيثانوي-اعدادي-ابتدائي اعدادي

72International School CHOUEIFATابتدائي

73Lycee Franco-Qatarienne bonabart (الوعب)ابتدائي

74Lycee Franco-Qatarienne Voltaire (الوعب)اعداديابتدائيثانوي-  اعدادي

75Doha Embassy Turkish Schoolاعدادي- ابتدائي

76Doha Academy Salwaابتدائي

ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائيبرايتون الدولية77

اعدادي- ابتدائيالمدرسة الفنلندية الخاصة78

شطرنجرمايةطاولة تنسأرضي تنسمبارزةسباحةقوى ألعابجمبازيدتايكوندوسلةطائرةقدم المدارس أعداد
32131312920820566013 ابتدائية مرحلة المدارس عدد

31921810081438500اعدادي المدارس عدد

238154804331340 ثانوي المدارس عدد

8630492427202037111514413االجمالي



 خاصة احتياجاتشطرنجتايكوندورمايةطاولة تنسأرضي تنسمبارزةسباحةقوى ألعابجمبازسلةطائرةقدمالمدرسة اسمم
ابتدائي1م1م1مبنين النموذجية رباح بن بالل1
ابتدائي2م-1م2م-1م2م2م ــــــــــــ 1مبنين النموذجية القادسية2
1م1م1م1مبنين النموذجية الوكير3
ابتدائي1م2م-1م2م-1م2م1مالنموذجية الشروق4
1م1مبنين النموذجي المنار5
2م2م1مبنين النموذجية القدس6
ابتدائي2م2م2م2م2مالنموذجية حطين7
ابتدائي1م2م-1م2م-1م2مالنموذجية تركي بن عبدهللا8
ابتدائي2م-1م1م1م1مبنين النموذجي العربي الخليج9
ابتدائي1م 1م1م1م1م1م1م النموذجية وقاص ابي بن سعد10
2مبنين النموذجية الشمال11
ابتدائي1م1م1م1م النموذجية حارثة بن المثنى12
ابتدائي1م1مبنين النموذجية الدايل عبدالحميد13
ابتدائي2م2م-1م2م-1م2م-1م2م ـــــــــــــ1م بنين النموذجية ناجي كمال14
ابتدائي1م2م-1م2م2مبنين النموذجية الشحانية15
ابتدائي1م1مبنين النموذجية عبدالرحمن بن سعود16
1م1م1م1م1مبنين النموذجية حنيفة ابي17
2م-1م1م1م النموذجية الزبير بن عبدهللا18
ابتدائي1م1م1مبنين النموذجية الرشاد19
ابتدائي2م1م1م1م1م بنين النموذجية الوفاء20
1م2م بنين النموذجية الذخيرة21
1م1مبنين النموذجية بن مالك22
1م2م-1م2م-1م2م-1م2م-1م2م ــــــــــــ 1ممحمود ال زايد بن عبدهللا23
2م1م2م-1م2م2م ـــــــــــــ1مبنين النموذجية االخالص24
1م النموذجية االنصاري ايوب ابو25
1م1م1م االولى الخطاب بن عمر26
2م2م النموذجية ثاني ال جاسم بن عبدهللا27
2م2م-1م2م-1م2م-1م2م ــــــــــــــ1مبنين النموذجية الخور28
1مبنين النموذجية االندلس29
ابتدائي1م1م النموذجية عبدهللا بن علي30
1م1م بنين النموذجية سينا ابن31
ابتدائي1م1م1م1م2م-1مالنموذجية عفان بن عثمان32
1م1م1م1مالنموذجية العمد أم33
1م1م1مالنموذجية محمد صالل أم34
1م1م1م1مالنموذجية خليفة35
2م1م1م1مالثانية الخطاب بن عمر36
ابتدائي2م1م1م1م1مبنين النموذجية جاسم بن جوعان37
ابتدائي2م2م2م2م2م2مبنين االبتدائية حيان بن جابر38
39- ابتدائي2م2م2م2م2م2مبنين االبتدائية معاذ بن سعد
ابتدائي2م2م-1مبنين االبتدائية الغشامية40
ابتدائي1م1م2م2م2م-1مبنين االبتدائية سميسمة41
ابتدائي2م2م2م2مبنين االبتدائية قطر42
ابتدائي2م2م2م2م2م2م2م بنين االبتدائية رواحة بن عبدهللا43
2م2م2م2م2م بنين االبتدائية جبل بن معاذ44
2م2م2مبنين االبتدائية منصور احمد45
ابتدائي2م2م2م2م2م2م2مبنين االبتدائية العوام بن الزبير46
ابتدائي2م2مبنين االبتدائية الهيثم ابن47
اعدادي-ابتدائي3م-2م ث ع ب المشتركة مسعيد48
1م1م2م2م2م2مبنين االبندائية القرى ام49
2م2مبنين االبتدائية الجميلية50
1م1مبنين الثانوية االعدادية االبتدائية دخان51
1م4مالثانويةبنين االعدادية االبتدائية الزبارة52
2م2م ــــــــــــ 1مبنين االعدادية االبتدائية الكعبان53
ابتدائي2مبنين المشتركة الشمال54
اعدادي3م3م3م3م3م االعدادية الشافعي االمام55
اعدادي3م3م3م3م3م االعدادية طالب ابي بن علي56
3م3م بنين االعدادية الشحانية57
3م3م3م3م االعدادية الصديق بكر ابو58
اعدادي3م3م4م3مبنين االعدادية الدوحة59
3م3م3ماحمد خالدبن60
3م3م ث ع ب بنين مشتركة الكعبان61
3م3مبنين ع والتكنولوجيا للعلوم قطر62
3م3م3م3مبنين االعدادية الرازي63
اعدادي3م3م3م3م3م3م3م3م3مبنين االعدادية عبيدة ابو64
3م3مبنين االعدادية اليرموك65
3م3م3م3م3م3م االعدادية المسند عبدهللا66
3م3م3م3م3م3م3م3م3م3م االعدادية الخطاب بن عمر67
اعدادي3م3م3م3م االعدادية الوليد بن خالد68
اعدادي3م3م3م3م3م االعدادية قيس بن االحنف69
اعدادي3م3م3م3م3مبنين االعدادية سميسمة70
3م3م3م3م3م3م3مبنين االعدادية جاسم بن محمد71
3م3م3م االعدادية عوف بن عبدالرحمن72
3م3م3م االعدادية جاسم بن عبدالرحمن73
اعدادي3م3م3م3م3م3م3م االعدادية عبدالمطلب بن حمزة74
اعدادي3مبنين االعدادية خلدون ابن75
اعدادي3مبنين االعدادية زيد بن اسامة76
3م3م3م الثانوي االعدادي الديني المعهد77
3مبنين المشتركة راشد روضة78
3مالمشتركة الجميلية79
3م3مالمشتركة دخان80
3م3م3مبنين االعدادية الشمال81
2م-1م ثانوي بنين السمعية التربية مجمع82
ثانوي4م4م4م4م4م4مبنين الثانوية ثابت بن حسان83
4م4م4م4مبنين الثانوية المصرفية قطر84
4مبنين الثانوية الشحانية85
4م4م4م4م4م4م4مبنين الثانوية تيمية ابن86
4م4م4م4مبنين الثانوية التقنية قطر87
4م4م4م4مالثانوية العطية عبدهللا بن ناصر88
4م4م4م4مبنين الثانوية خليفة89
ثانوي4م4م4م4م4م4مبنين ث عبدالعزيز بن عمر90
4م4مبنين ث ع ب دخان91
ثانوي4م4م4م4م4م4مبنين ث حنبل بن احمد92
ثانوي4م4م4م4م4مبنين الثانوية حمد بن جاسم93
4م4م4مبنين الثانوية الشمال94
4م4م4م4م4م الثانوية عمير بن مصعب95
ثانوي4م4مالمانع عبدالعزيز محمد96
4م4م4مبنين الثانوية السيلية97
4م3مبنين ث والتكنولوجيا للعلوم قطر98

المدرسي األولمبي بالبرنامج عشرة الثانية بالنسخة المشاركة بنين الحكومية المدارس بأسماء كشف



4م4مبنين ث الجميلية99
4م4م4 م4مالثانوية الخطاب بن عمر100
3مبنين ث ع ب مسيعيد101
ثانوي4م4م4مبنين الثانوية الوكرة102
4م4م4م4م4مبنين ث المسند علي عبدهللا103
ثانوي4م4مبنين ث ثاني ال محمد بن احمد104
ثانوي4م4م4م4م4م4مينين الثانوية زياد بن طارق105
ثانوي4م4م4م4م الثانوية الدوحة106
ثانوي4م4مالثانوية الوهاب عبد بن محمد107
ثانوي4مبنين الثانوية جاسم بن علي108
ثانوي4م4م4م4مبنين الثانوية سميسمة109
4مبنين المشتركة راشد روضة110
ثانوي4مجاسم بن عبدهللا بن حمد111
4م4م الثانوي االعدادي الديني المعهد112
ثانوي-  اعداديالنور مركز113
ثانوي-اعدادي-ابتدائيالقطرية الجمعية114
ابتدائيالسمعية التربية115

 خاصة احتياجاتشطرنجتايكوندورمايةطاولة تنسأرضي تنسمبارزةسباحةقوى ألعابجمبازسلةطائرةقدم المدارس أعداد
27921131311236086أول مستوي المدارس عدد

20141981513214045ثاني مستوي المدراس عدد

18141201515511574013اعدادي المدارس عدد

17161001611301477015 ثانوي المدارس عدد

8253622159501253914231157االجمالي
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شطرنجرمايةطاولة تنسأرضي تنسمبارزةسباحةقوى ألعابتايكوندوجمبازسلةطائرةقدمالمدرسة اسمم

1Al Andalus School1م2م-1م3م-2م
2Al Ashbal International School3م-2م2م2م-3م
3Al Faisal Internationl Academy2م2م-1م2م
4Al Forqan School4م-3م4م-2م3م-2م
5Al Jazeera Academy1م3م-2م3م-1م3م-4م-1م4م-3م-2م
6Al Khor International - CBSE4م-2م-1م3م-2م3م-2م4م-3م-2م3م-4م-2م4م-3م4م-3م
7Al Khor International School (BC)3م4م-3م4م-3م
8Al Maha Academy For Girls2م4م-3م-2م4م
9Al Manar International School (المعمورة)4م-3م4م

10Al Manar International School - Izghawa2م2م4م-1م

11Al Manar International School (Dafna)1م2م2م
12Al Noor Language School2م-1م3م3م-2م-1م
13Al-Fursan Private School2م
14Alhamad3م-2م-1م2م-1م
15Alkon International3م-2م-1م
16American Academy School (Matar)4م3م-2م-1م4م-2م-3م4م4م-3م-2م
17American Academy School (Thumama)4م4م-2م-1م

18Aspire Academy3م-2م
19Awfaz Global School1م2م-1م1م
20Awfaz International (Dafna)2م1م
21Bangladesh School4م4م-3م2م-1م
22Bhavan's Public School (Matar Campus)2م2م-1م

23Bhavan's Public School (New Salata 1م2م-1م
24Bhavan's Public School (Wakra)4م3م
25Birla Public School2م4م-3م-2م-1م2م4م-3م-2م-1م3م-2م1م4م-3م-2م-1م4م-3م-2م
26Blyth Academy Qatar4م-3م4م
27Bright Future School 3م4م
28British International  School1م3م-2م-1م
29Charlemagne Maghreb International 

School

3م-1م2م-3م3م

30Cairo Private School3م-2م-1م
31Compass International1م
32DeBakey High School for Health 4م4م-3م4م-3م
33Doha Academy Al Waab4م-1م4م-1م2م3م-2م-1م1م4م-3م-2م-1م
34Doha British School (Ain khaled)2م2م3م
35Doha Modern Indian School DMIS1م4م-3م3م-2م-1م3م4م-3م-2م2م4م-3م-2م
36Doha Modern Indian School MES4م-3م-2م3م-2م-1م4م-3م-2م4م4م-3م-2م-1م4م-3م-2م-1م
37DPS Modern Indian School2م4م-3م3م-2م-1م1م4م-3م-2م-1م4م-3م-2م-1م2م-4م-1م
38Ebla International School4م-3م3م-2م1م1م-2م3م-1م
39Edisson Academy Al Markhiya2م-1م2م-1م2م-1م3م-2م-1م
40English Modern School3م3م4م4م-3م
41GEMS American Academy4م-3م-2م4م4م-3م

المدرسي األولمبي بالبرنامج عشرة الثانية بالنسخة المشاركة بنين الخاصة المدارس أسماء



42German International School3م-2م
43Global Academy3م-2م-1م3م
1م2م-1م2م2م-1ماكاديمية اعداد الدولية44
45Greenwood International School2م-1م
46Hayat universal4م
47Ideal Indian School1م2م4م-3م-2م
48Iqra English School2م1م2م-1م
49Iranian School4م3م
50Jordanian School2م4م-2م-1م4م
51Kings College Doha1م
52Lebanese School English4م-3م-2م2م
53Lebanese School Hitmi1م4م-3م-2م
54Middle East International School2م-3م4م-3م-2م3م4م-3م-2م-1م4م4م-3م-2م-1م
55Newton British School1م1م3م2م-1م
56Newton International Academy (Barwa 3م -2م-1م4م-3م-2م2م-1م2م-1م2م-1م-

4م
4م

57Newton Lagoon(al Dafna)1م4م-2م-1م4م-3م-2م4م-3م4م-3م
58Noble International School2م4م2م
59Noor Al Khaleej International School2م2م-1م2م1م3م4م-3م-1م
60Olive International School (Doha)3م-2م-1م
61Oscar Academy1م2م1م2م-1م
62Oxford English School2م-1م2م1م1م
63Pak Shama School2م2م-1م4م-3م-2م4م-1م4م-3م4م-3م-2م-1م
64Pakistan International School4م4م-3م
65Palestinian School1م4م4م4م
66Pearl Seasons International School1م2م

67Philippine International School Qatar2م4م-3م4م-3م-2م4م-3م
68Phoenix Private School3م1م3م-2م
69Rajagiri Public School1م3م-2م-1م2م-1م
70Royal International School2م2م-1م2م-1م2م-1م2م1م2م-1م2م-1م2م-1م2م-1م
71Scholar's International School1م2م-1م1م
72Shantiniketan Indian School2م4م-2م4م-3م-2م2م-1م3م-2م
73Spectra Global School2م-1م2م-1م
74Stafford SriLankan School1م4م-3م
75Step One International2م-1م1م2م-1م
76Sudaneese School4م4م2م-4م-3م-1م
77Summit Academy1م2م-1م
78The Cambridge School4م-3م-2م-1م3م-2م-1م4م-3م-2م4م-3م-2م-1م4م-3م-2م-1م4م-3م4م-3م-2م-1م
79The Gulf English School4م4م-3م-2م2م-1م4م-2م-1م4م-3م-2م-1م
80The Next Generation(عين خالد)3م3م-2م-1م4م-3م-2م-1م
81Tunisian School1م2م4م-3م-2م-1م4م-3م-1م4م4م-3م-2م-1م
82Zenith Heights2م-1م
83PARK HOUSE ENGLISH SCHOOL4م-3م-1م
84LYCEE BONAPARTE1م4م-3م-2م
85International School CHOUEIFAT3م
86(ACS International Scool)2م
87LYCEE FRANCO-QATARIENNE VOLTAIRE)3م-2م2م-1م 
88London Academy3م-1م
89Royal Crown1م
90Doha Embassy Turkish School2م3م-2م3م-2م-1م
2م-1ماالطياف العالمية91
92Doha Academy Salwa3م-2م-1م2م -1م
93Edison (معيذر)2م-1م
1م1م3م-2ماألكاديمية العربية الدولية94
95Royal grammar school guildford1م



شطرنجرمايةطاولة تنسأرضي تنسمبارزةسباحةقوى ألعابتايكوندوجمبازسلةطائرةقدم المدارس أعداد
37818324122867011أول مستوي المدارس عدد

4752631319231178010ثاني مستوي المدراس عدد

3692309171775600اعدادي المدارس عدد

2913310313841810 ثانوي المدارس عدد

14935986495070301929121االجمالي


