
 أمييل املدرسة فاكس هواتف املدرسة صاحب الرتخيص اسم املدرسة 

الثانٌة + األولً )مجمع البٌان التربوي 
 (الثانوٌة المستقلة للبنات + اإلعدادٌة+

albayan-complex@sec.gov.qa 44367851 44130324 حصة عبدهللا احمد  

مجمع عمر بن الخطاب التربوي للبنٌن 
  (ثانوي المستقلة للبنٌن  - إعدادي- ابتدائً )

 محمد عبدهللا المراغً  
44932584  

44932586  
44932585 omar-complex@sec.gov.qa   

 أمٌنه علً السعدي مدرسة االسراء االبتدائٌة المستقلة للبنات 
44475849  
44474603  

44476302   

44475861 alisraa@sec.gov.qa  

 رٌم خالد الهاجري مدرسة الرفاع االبتدائٌة المستقلة للبنات
77609609  
44049166  

44049167 arrefaa@sec.gov.qa  

مدرسة موزه بنت محمد االبتدائٌة المستقلة 
 للبنات 

شٌخه إبراهٌم 
 المنصوري

44678734 

44593663  

44677609  

44593667 
moza-p@sec.gov.qa  

 + إعدادي+ ابتدائً  )مجمع قطر التربوي 
 (ثانوي 

 نجالء حسن الذوادي
44866051 

44794053 
44997966 

44860263 

44794052 
44997977 

             qatar-pg@sec.gov.qa                            
qatar-ppg@sec.qa                          

qatar-sg@sec.gov.qa  

  مها زاٌد الروٌلً  مدرسة على بن عبدهللا النموذجٌة المستقلة 
44820723  
44823392  

44820561    

44802157 a.binabdulla@sec.gov.qa  

 منى راشد البوعٌنٌن مدرسة الخلٌج العربً النموذجٌة المستقلة
44998499 

44998483 
44998496 alkhaleej@sec.gov.qa  

 فوزٌه عبدهللا الكواري مدرسة جوعان بن جاسم النموذجٌة المستقلة  
44049180 
44049183 

44049198 jawaan@sec.gov.qa  
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مدرسة خالد بن أحمد اإلعدادٌة المستقلة 
 للبنٌن

 خالد ثانً علً السوٌدي
44690204  
44693750  

44685597 

44690634 kh.binahmad@sec.gov.qa  

 إبراهٌم مبارك العٌدان مدرسة الٌرموك اإلعدادٌة المستقلة للبنٌن
44867327 
44868058  

44865297 alyarmook@sec.gov.qa  

 مدرسة قـــــــطر التقنٌة الثانوٌة المستقلة

علً :   قطر للبترول 
صاحب )ناصرتلفت 
عبدهللا  / (الترخٌص 

 (مدٌر المدرسة )شمس 

44691367  
44691368   

44683521 qatartechnical@sec.gov.qa  

 سلوى عبدهللا الرمٌحً مدرسة السالم االبتدائٌة المستقلة للبنات
44640245  

44640187   
44644079 assalam@sec.gov.qa  

مدرسة صفٌة بنت عبد المطلب االبتدائٌة 
 المستقلة للبنات

 هاله جاسم سالم البحر
44501685  

44501687   
44501620 safyia@sec.gov.qa  

 شٌخه سعٌد المهندي مدرسة الخور االبتدائٌة المستقلة للبنات 
44596482  
44593114   

44593112 alkhour-pg@sec.gov.qa  

 مدرسة بروق االبتدائٌة المستقلة للبنات 
حصه جافور 
 المنصوري

44718085   
44718083   

44718684 brooq@sec.gov.qa  

 نصرة خلٌفة المسلم مدرسة خدٌجة االبتدائٌة المستقلة للبنات
44697895  

44697855    
44580385 khadeeja@sec.gov.qa  

  جودت الزعبًسمٌرة مدرسة المرخٌة االبتدائٌة المستقلة للبنات
44874729   

44181367   
44874716       

44874739  
44181368 

almarkhyia@sec.gov.qa  

 المستقلة اإلعدادٌةمدرسة أبو بكر الصدٌق 
 للبنٌن 

 عبد الباقً إسماعٌل
 شمس

44427149  

44427142    
44427628 abubakr-pp@sec.gov.qa  

alkhour-m@sec.gov.qa 44725025 44723949 العنود مبارك النعٌمً  مدرسة الخور النموذجٌة المستقلة   
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alqadesyia@sec.gov.qa 44816831 44816307 عائشة سلطان المفتاح  مدرسة القادسٌة النموذجٌة المستقلة   

مدرسة عبد هللا بن زٌد آل محمود النموذجٌة 
 المستقلة للبنٌن

 بخٌته محمد النعٌمً
44809637  
44809633    

44812915 a.binzaid@sec.gov.qa  

 أمٌنه محمد المحمود مدرسة الوكرة اإلعدادٌة المستقلة للبنات
44649712  
44649713   

44649710 alwakrah-ppg@sec.gov.qa  

 مدرسة الوجبة اإلعدادٌة المستقلة للبنات
هللا  مرٌم محمد عبد

 النعمه
44879124  
44879326   

44878852 alwajba-ppg@sec.gov.qa  

 اإلعدادٌةمدرسة فاطمة بن الولٌد بن المغٌرة 
 المستقلة للبنات 

fatima-pg@sec.gov.qa 44690165 44690818 عائشة ارحمه الكواري  

 اإلعدادٌة بن جاسم نعبدا لرحممدرسة 
 المستقلة للبنٌن

 العبد هللا عبدا هللٌوسف 
44649097  
44649418   

44640054 a.binjasim@sec.gov.qa  

 شما مطر الدوسري مدرسة الخوارزمً االبتدائٌة المستقلة للبنات
44869247   
44862674    

44866514 alkarizmi@sec.gov.qa  

مدرسة حمد بن عبدهللا بن جاسم الثانوٌة 
 المستقلة للبنٌن

 سعٌد حمٌد المنصوري
44807270  
44807291  

44807310 h.binabdulla@sec.gov.qa  

 نجالء حسن الذوادي  المستقلة للبنات اإلعدادٌةمدرسة قطر 
44794053  
44794054   

44794052 qatar-ppg@sec.gov.qa  

 حلٌمة ٌوسف عرب  مدرسة الرسالة الثانوٌة المستقلة للبنات
44110879  

44110891   
44110768 arresala@sec.gov.qa  

مدرسة آمنه بنت وهب الثانوٌة المستقلة 
 للبنات

  ناصر علً أمال
44367623  

44367653  
44367604    

44367620 amna-s@sec.gov.qa  
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 عبد هللاغلوم عباس  مدرسة الدوحة الثانوٌة المستقلة للبنٌن
44049699  
44049696  

44687008 doha-sb@sec.gov.qa  

 محمد علً العمادي مدرسة الوكرة الثانوٌة المستقلة للبنٌن
44641995  
44643607  

44643739    

44641019 alwakrah-sb@sec.gov.qa  

 عائشة مبارك الخلٌفً مدرسة دحٌل النموذجٌة المستقلة 
44995635  

44995630 
44995631   

44995647 dhail-m@sec.gov.qa  

 منى جوهر سعٌد مدرسة أم القرى النموذجٌة المستقلة للبنٌن
44049422 
44049421  

44049423 ummalqora@sec.gov.qa  

 اإلعدادٌة األٌوبًمدرسة صالح الدٌن 
 المستقلة للبنٌن

 حسن مسهً االحبابً
44807252  
44807875     

44807208 salaheddeen@sec.gov.qa  

 النموذجٌة نعبدا لرحممدرسة سعود بن 
 المستقلة للبنٌن

  شهبٌكإبراهٌمعائشة 
44632402 

44632405   
44640386 saud@sec.gov.qa  

 مدرسة الشقب االبتدائٌة المستقلة للبنات 
ظبٌة حسن محمد 

 الظاهري
 44800221  
44800222   

44800782 ashaqab@sec.gov.qa  

 أحمد جمعه جسٌمانً  المستقلة للبنٌناإلعدادٌةمدرسة أبً عبٌدة 
44788284  
44788285    

44780588 abuobaida@sec.gov.qa  

 المستقلة اإلعدادٌةمدرسة خالد بن الولٌد 
 للبنٌن

 عبدهللا علً الكواري
44810868  
44801493   

44801494 kh.binalwaleed@sec.gov.qa  
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 خالد عٌسى المهٌزع  المستقلة للبنٌناإلعدادٌةمدرسة حمزة 
44436197  

44434285   
44430675 hamza@sec.gov.qa  

 حصة عبدهللا  المستقلة للبناتاإلعدادٌةمدرسة رقٌة 
44598500  
44598501  

44598502    

44598517 roqayya@sec.gov.qa  

 اإلعدادٌة بن علً المسند عبد هللامدرسة 
 الثانوٌة المستقلة للبنٌن

 نعبدا لرحم عبد هللا
 النعٌمً

44048522  

44048530    
44048523    a.almisnad-s@sec.gov.qa  

مدرسة أحمد بن محمد الثانوٌة المستقلة 
 للبنٌن

 حسن محمد الباكر 
44690207  

44690205    
44681386 a.binmohammad@sec.gov.qa  

مدرسة محمد بن عبدالوهاب الثانوٌة 
 المستقلة للبنٌن

 علً سالم الكواري 
44801624  

44809718    
44810865 m.binabdulwahhab@sec.gov.qa  

aleiman@sec.gov.qa 44506786 44506782 فوزٌة عبدهللا اشكنانً مدرسة االٌمان الثانوٌة المستقلة للبنات   

ibnseena@sec.gov.qa 44995167 44995151 بدرٌة حمد المرٌخً مدرسة ابن سٌنا النموذجٌة المستقلة   

  البوعٌنٌنأمل مدرسة بالل بن رباح النموذجٌة المستقلة 
55360760  
33995171   

44995177    

44995186 belal@sec.gov.qa  

a.binturky@sec.gov.qa 44049367 44049366 شٌخه جبران الشهرانً مدرسة عبدهللا بن تركً النموذجٌة المستقلة  
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 غزوى صالح القحطانً مدرسة الشحانٌة النموذجٌة المستقلة 
44590800  
44590806   

44590803 ashahanyia-m@sec.gov.qa  

مدرسة عبدهللا بن جاسم آل ثانً النموذجٌة 
 المستقلة 

 حمٌده محمد الجرموزي
44049380 

44049397 
44049399 

44503970 a.binjassim@sec.gov.qa  

 منى حسن العبدهللا مدرسة الفالح االبتدائٌة المستقلة للبنات
44995612  

44995613  
44995611   

44995627 alfalah@sec.gov.qa  

annahdha@sec.gov.qa 44997272 44997260 هدى محمد العبٌدلً مدرسة النهضة االبتدائٌة المستقلة للبنات  

 خزنه عٌسى الفضالة مدرسة الهدى االبتدائٌة المستقلة للبنات 
44997288  

44997290   
44815347 alhuda@sec.gov.qa  

 خالد صالح القحطانً  المستقلة للبنٌناإلعدادٌةمدرسة ابن خلدون 
44727950  
44727603  

44727947  

44727948 ibnkhaldoon@sec.gov.qa  

 حزام محمد الحمٌدانً  المستقلة للبنٌناإلعدادٌةمدرسة الرازي 
44593166  

44593164  
44593171   

44793208 arrazi@sec.gov.qa  

 مرٌم محمد العوضً  المستقلة للبناتاإلعدادٌةمدرسة زٌنب 
 44997910  

44997900 
44997917 zaynab@sec.gov.qa  

 المستقلة اإلعدادٌةمدرسة رفٌدة بنت كعب 
 للبنات

 هدى سعٌد السوٌدي
44997999  

44997990  
44997996 rufaidah@sec.gov.qa  
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 الثانوٌة المستقلة اإلعدادٌةمدرسة الخور 
 للبنات

 بدرٌة محمد المسند
44593131  
44596500   

45593132  
45596501     

alkhour-ppg@sec.gov.qa                       
alkhour-sg@sec.gov.qa                           

 نجالء حسن الذوادي مدرسة قطر الثانوٌة المستقلة للبنات 
44997966  
44997963  

44997977 qatar-sg@sec.gov.qa  

alwakrah-sg@sec.gov.qa      44994417 44994401 زٌنب احمد الرٌاشً مدرسة الوكرة الثانوٌة المستقلة للبنات  

 مدرسة خلٌفة الثانوٌة المستقلة للبنٌن
خلٌفة امان سعٌد 

 المناعً 
44997922  

44997920   
44997937 khalifa-sb@sec.gov.qa  

بن عبدهللا العطٌة الثانوٌة  مدرسة ناصر
 المستقلة للبنٌن

 األنصاريطالل علً 
44997947  
44997948  

44997959  

44791598 n.binabdulla@sec.gov.qa  

 الثانوٌة المستقلة اإلعدادٌةمدرسة الشحانٌة 
 للبنات

 هٌا ضابت الدوسري
44997878  

44997866    
44997879 ashahanyia-ppg@sec.gov.qa  

 لولوه حسن العبدهللا مدرسة عثمان بن عفان النموذجٌة المستقلة
44598774  

44598777   
44598789 othman@sec.gov.qa  

 منٌرة جمعان الحمد مدرسة أبً حنٌفة النموذجٌة المستقلة 
44991730  

44991734    
44991749 abihaneefa@sec.gov.qa  

 النموذجٌة األنصاريمدرسة أبً أٌوب 
 المستقلة

 فاطمه راشد السلٌطً
44593570  

44593574   
44593583 abiayyoob@sec.gov.qa  

 هنادي منصور الخاطر  مدرسة الوفاء النموذجٌة المستقلة
44994666  
44994664    

44994667 alwafa@sec.gov.qa  
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 شٌخه سلطان المناعً  مدرسة أم العمد االبتدائٌة المستقلة للبنات
44994680    

44994681      
44994690 ummalamad@sec.gov.qa  

مدرسة مرٌم بنت عمران االبتدائٌة المستقلة 
 للبنات 

 رٌم راشد الغافري
44996284  
44996282 

44996280  

44996297 maryam@sec.gov.qa  

مدرسة نسٌبة بنت كعب االبتدائٌة المستقلة 
 للبنات

nosaiba@sec.gov.qa 44902420 44902432 تغرٌد محمد المنصوري  

 المستقلة اإلعدادٌةمدرسة األحنف بن قٌس 
 للبنٌن

 كاٌد سعد المهندي
44997444  

44997434  
44997445 alahnaf@sec.gov.qa  

doha-sp@sec.gov.qa 44687008 44049696 غلوم عباس عبدهللا مدرسة الدوحة اإلعدادٌة المستقلة للبنٌن  

 المستقلة اإلعدادٌةمدرسة علً بن أبً طالب 
 للبنٌن 

 فهد احمد المسلمانً
44999190  

44999191   
44999180 a.binabitalib@sec.gov.qa  

 المستقلة اإلعدادٌةمدرسة آمنه بنت وهب 
 للبنات

amna-pp@sec.gov.qa 44999559 44999555 وضحه محمد العذبه   

  الصالتإبراهٌمخدٌجة  مدرسة االقصى اإلعدادٌة المستقلة للبنات
44902421  
44593635   

44902429 alaqsa@sec.gov.qa  

مدرسة الشحانٌة اإلعدادٌة الثانوٌة المستقلة 
 للبنٌن

 سعٌد سالم النابت 
44994201  

44994200   
44994219 ashahanyia-pb@sec.gov.qa  

مدرسة رابعة العدوٌة الثانوٌة المستقلة 
 للبنات 

 العنود احمد آل ثانً 
44593670  

44593676   
44593677 rabiaa@sev.gov.qa  
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مدرسة موزه بنت محمد اإلعدادٌة المستقلة 
 للبنات 

شٌخه إبراهٌم 
 المنصوري

44593663  

44593668  
44593653 

44593667 moza-pp@sec.gov.qa  

مدرسة فاطمه الزهراء اإلعدادٌة المستقلة 
 للبنات

 هدى مبارك الخالدي
44595303  
44595304   

44595319 fatema@sec.gov.qa  

مدرسة أسماء بنت أبً بكر االبتدائٌة 
 المستقلة للبنات

 منى غانم الرمٌحً
44595333  

44595335  
44595327   

44595334 asmaa@sec.gov.qa  

almothanna@sec.gov.qa 44595354 44595353 هٌا سلطان الهاجري مدرسة المثنى بن الحارثة النموذجٌة   

 نوره سعد البوعٌنٌن مدرسة أم معبد اإلعدادٌة المستقلة للبنات
44595363   
44595366     

44595364 ummaabad@sec.gov.qa  

 لٌلً جمعه الخلٌفً مدرسة هاجر االبتدائٌة المستقلة للبنات
44595396 

44595394  
44595399   

44595398 haiar@sec.gov.qa  

 وضحى سعد النعٌمً مدرسة برزان اإلعدادٌة المستقلة للبنات
44596300  

44596306   
44596301 barzan@sec.gov.qa  

 نادٌة عمر شمالن  مدرسة أم صالل النموذجٌة المستقلة
44596320  

44596333   
44596339 ummslal-m@sec.gov.qa  

مدرسة عائشة بنت أبً بكر الثانوٌة المستقلة 
 للبنات

 حمده محمد المالكً 
44596343  

44596341   
44596354 aysha@sec.gov.qa  

mailto:moza-pp@sec.gov.qa
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  عبدهللا السعديأحالم مدرسة سكٌنة اإلعدادٌة المستقلة للبنات
44596361 

44596365 
44596363 

44596364 sokayna@sec.gov.qa  

  سعٌد الجفالًأسماء مدرسة أمامه االبتدائٌة المستقلة للبنات
44596380  
44596386  

44596384 omama@sec.gov.qa  

 الشافعً اإلعدادٌة المستقلة اإلماممدرسة 
 للبنٌن

 حمد محمد الحنزاب

44596424  

44596429  
44596422  

44596426   

44596425 alshafei@sec.goiv.qa  

 مدرسة محمد بن عبد العزٌز المانع الثانوٌة
 المستقلة للبنٌن

 خلٌفة سعد الدرهم
44596444  
44569442  

44596445 m.almana@sec.gov.qa  

مدرسة علً بن جاسم بن محمد آل ثانً 
 الثانوٌة المستقلة للبنٌن

 هادي عبدهللا البرٌدي
44596463  
44596462   

44596460  

44596465 alibinjassm-sb@sec.gov.qa  

a.binhanbal@sec.gov.qa 44596526 44596528 جمٌل كتٌم الشمري مدرسة أحمد بن حنبل الثانوٌة المستقلة للبنٌن  

مدرسة طارق بن زٌاد الثانوٌة المستقلة 
 للبنٌن

 حمد محمد المناعً
44048500  
44048501    

44048511  
44655466     

t.ziyad@sec.gov.qa  

jasim@sec.gov.qa 44880908 44596555 خمٌس مبارك المهندي مدرسة جاسم بن حمد الثانوٌة المستقلة للبنٌن  

 وضحه مطر النعٌمً مدرسة السٌلٌة الثانوٌة المستقلة للبنات 
44596582  
44596583   

44596596 asseliya-sg@sec.gov.qa  

mailto:sokayna@sec.gov.qa
mailto:omama@sec.gov.qa
mailto:alshafei@sec.goiv.qa
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 موزة حسن المحشادي مدرسة خلٌفة النموذجٌة المستقلة
44042560  
44042563    

44042561 khalifa-m@sec.gov.qa  

 مرٌم صالح الحر  مدرسة المنتزة النموذجٌة المستقلة 
44671470  

44671442  
44673107 almontazah-m@sec.gov.qa  

 جوهرة مبارك إبراهٌم مدرسة حطٌن النموذجٌة المستقلة 
44043777  
44043779    

44043778 hetteen@sec.gov.qa  

s.abiwaqqas@sec.gov.qa 44043733 44043734 روضه أحمد العامري مدرسة سعد بن أبً وقاص النموذجٌة   

 مدرسة مالك بن أنس النموذجٌة المستقلة
سعٌدة أمان مبارك 

 الشمالً
44865882 44871753 malak.anas@sec.gov.qa  

 نعٌمه احمد شرباك مدرسة القدس النموذجٌة المستقلة 
44439252  
44433277  
55607610    

44353778 alqods@sec.gov.qa  

 فاطمة علً الكواري مدرسة المنار النموذجٌة المستقلة للبنٌن
44042664  
44042662    

44042661 almanar@sec.gov.qa  

 لولوه خلف الكعبً مدرسة الرشاد النموذجٌة المستقلة للبنٌن
 تحت التعديل  تحت التعديل 

arrashad@sec.gov.qa  

 مدرسة الوسٌل النموذجٌة المستقلة للبنٌن
لولوه عبدالرزاق 

 المهندي
44043680 44791296 alwosil-m@sec.gov.qa  

mailto:khalifa-m@sec.gov.qa
mailto:almontazah-m@sec.gov.qa
mailto:hetteen@sec.gov.qa
mailto:s.abiwaqqas@sec.gov.qa
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مدرسة الشروق النموذجٌة المستقلة  و 
 مدرسة الوكٌر النموذجٌة المستقلة 

 وداد ٌوسف الباكر 

 تحت التعديل  تحت التعديل 
     alshorooq@sec.gov.qa                   
alwokair-m@sec.gov.qa  

ummslalali-m@sec.gov.qa 44931713  تحت التعديل  بنه محمد الهاجري مدرسة أم صالل علً النموذجٌة المستقلة   

 مرٌم إبراهٌم الحمادي مدرسة الخنساء االبتدائٌة المستقلة للبنات
44621762  
44652985   

44652811 alkhansaa@sec.gov.qa  

 سبٌكه عبٌد العذبه مدرسة أم هانً االبتدائٌة المستقلة للبنات
44043755  
44043744   

44043745 ummhani@sec.gov.qa  

مدرسة خولة بنت األزور االبتدائٌة المستقلة 
 للبنات

 عائشة بخٌت المعضادي
44042555  
44042504   

44042541 khawla@sec.gov.qa  

somaiya@sec.gov.qa 44671888 44671956 شٌخة ناصر السهل  مدرسة سمٌه االبتدائٌة المستقلة للبنات  

maymouna@sec.gov.qa 44048121 44048122 نادٌة محمد لرم  مدرسة مٌمونة االبتدائٌة المستقلة للبنات  

zikrit@sec.gov.qa 44791804 44791760 موزه شاهٌن الكواري مدرسة زكرٌت االبتدائٌة المستقلة للبنات  

مدرسة الوكرة اإلبتدائٌة المستقلة للبنات 
 ومدرسة الوكٌر االبتدائٌة المستقلة للبنات

 44644127 44640163 أمٌنة محمد اسحاق
      alwokair-pg@sec.gov.qa           

alwakrah-pg@sec.gov.qa  

aatekah@sec.gov.qa 44862449 44048144 بدرٌة صالح الناصر  مدرسة عاتكة االبتدائٌة المستقلة للبنات  
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 نوال عٌسى الهزاع مدرسة زبٌدة االبتدائٌة المستقلة للبنات
44042607 

44671524   
44673346 zobaidah@sec.gov.qa  

 نوال جاسم التمٌمً مدرسة أم سلمة االبتدائٌة المستقلة للبنات
44048602  

33832500  
44048601 ummsalama@sec.gov.qa  

 أسماء أحمد المناعً مدرسة الهداٌة االبتدائٌة المستقلة للبنات
44880790  
44172494   

44880878 alhedaya@sec.gov.qa  

مدرسة آمنه محمود الجٌده االبتدائٌة المستقلة 
 للبنات

فاطمه علً أبو 
 الشوارب

44834793 44834465 amnamahmoud@sec.gov.qa  

 شرٌفه أحمد المهندي مدرسة حفصة اإلعدادٌة المستقلة للبنات
44420922  

44329639    
44320852 hafsa@sec.gov.qa  

 نائله سعٌد جبر الرمٌحً مدرسة غرناطة اإلعدادٌة المستقلة للبنات
44042840  
44042848   

44042841 gharnata@sec.gov.qa  

مدرسة مسٌعٌد االبتدائٌة اإلعدادٌة المستقلة 
 للبنات

 سلوى عبدهللا الرمٌحً
44772373 
44772137  

44471597 mesaiyed-pg@sec.gov.qa  

 سلوى جاسم الكواري مدرسة الكوثر الثانوٌة المستقلة للبنات
44042800  
44042802   

44042803    

44042801  
44681376   

alkawthar@sec.gov.qa  

 علٌا سعٌد المحشادي مدرسة الرٌان الجدٌد الثانوٌة المستقلة للبنات
44808979  

44807917   
44803277 arrayyan.aljadeed-sg@sec.gov.qa  

mailto:zobaidah@sec.gov.qa
mailto:ummsalama@sec.gov.qa
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مدرسة روضة بنت جاسم الثانوٌة المستقلة 
 للبنات 

r.bintjassim@sec.gov.qa 44681475 44048166 عائشة أحمد مراد   

 مرٌم خلق الكعبً مدرسة الشٌماء الثانوٌة المستقلة للبنات
44834533  

44837917    
44834534 asshaymaa@sec.gov.qa  

 مرٌم عبدهللا الشهوانً مدرسة أم حكٌم الثانوٌة المٌتقلة للبنات
44042782 

44042781  
44042780   

44042798 ummhakeem@sec.gov.qa  

 موزه سٌف السلٌطً مدرسة أم أٌمن الثانوٌة المستقلة للبنات
44042740  

44042744   
44901946 ummayman@sec.gov.qa  

مدرسة أروى بنت عبد المطلب الثانوٌة 
 المستقلة للبنات

 فاطمه حسن الذوادي
44042460 
44042466  

44042472  

44042461 arwa@sec.gov.qa  

مدرسة روضة بنت محمد الثانوٌة المستقلة 
 للبنات 

فضٌله عبدالرحمن 
 المناعً

 تحت التعديل  تحت التعديل 

r.bintmohammad@sec.gov.qa  

مدرسة الذخٌرة االبتدائٌة المستقلة للبنات 
ومدرسة الظعاٌن االبتدائٌة المستقلة للبنات 

 ومدرسة الخور االبتدائٌة المستقلة للبنات
 شٌخه سعٌد المهندي

44720596 

44720498 
44048567   

44722185 
alkhour-pg@sec.gov.qa        
athaayen@sec.gov.qa                

althukheera-pg@sec.gov.qa 

mailto:r.bintjassim@sec.gov.qa
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مدرسة الشمال النموذجٌة المستقلة للبنٌن 
ومدرسة الشماالالبتدائٌة المستقلة للبنات 

 ومدرسة الكعبان االبتدائٌة المستقلة للبنات
 موزه حسن الكبٌسً

44043200 
44043280 

44043300  

447311949  
44730561 

44728408 

alshamal-pg@sec.gov.qa               
alkaaban-pg@sec.gov.qa                 
alshamal-m@sec.gov.qa          

مدرسة الذخٌرة االبتدائٌة المستقلة للبنات 
الخورالنموذجٌة  المستقلة للبنٌن ومدرسة 

الغوٌرٌة االبتدائٌة اإلعدادٌة الثانوٌة المستقلة 
 للبنات

 العنود مبارك النعٌمً 

44720595   
44723949  

44728343    
44043124    

44722186   

44725025  
44728596   

althukheera-pb@sec.gov.qa           
alkhour-m@sec.gov.qa           

alghowairiya-psg@sec.gov.qa  

مدرسة الخرسعة االبتدائٌة المستقلة للبنات و 
الكرعانة االبتدائٌة اإلعدادٌة + مدرسة دخان 

 الثانوٌة المستقلة للبنات
 حمده ضامً الروٌلً

44715176 
44711836 

44711883 

44711740 
44712526 

44715164 

dukhan-g@sec.gov.qa                
alkaraana-psg@sec.gov.qa                     
alkharsaa-pg@sec.gov.qa 

مدرسة الشمال اإلعدادٌة الثانوٌة المستقلة 
 للبنات

 أمٌنه عبدهللا الساده
44731080  

44731870    
44731392 alshamal-psg@sec.gov.qa  

مدرسة روضة راشد االبتدائٌة اإلعدادٌة 
مدرسة الجمٌلٌة االبتدائٌة / المستقلة للبنات 

 اإلعدادٌة الثانوٌة المستقلة للبنات
 هٌا ضابت الدوسري

44802897  

44811357   
44803347 

rawdat.rashid-g@sec.gov.qa             
aljmailia-g@sec.gov.qa  

مدرسة محمد بن جاسم بن محمد آل ثانً 
 اإلعدادٌة المستقلة للبنٌن

 محمد ربٌعه الكواري
44789540  
44789495   

44789495 m.binjassim@sec.gov.qa  
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/   مدرسة الخرسعة االبتدائٌة المستقلة للبنٌن 
مدرسة دخان االبتدائٌة اإلعدادٌة الثانوٌة 

الكرعانة االبتدائٌة اإلعدادٌة / المستقلة للبنٌن 
 الثانوٌة المستقلة للبنٌن

 خلفان علً النعٌمً
44711969  
44711960   

44711231   

44712004 
dukhan-sb@sec.gov.qa   

alkharsaa.pb@sec.gov.qa            
alkaraan-psb@sec.gov.qa  

مدرسة الشمال اإلعدادٌة الثانوٌة المستقلة 
مدرسة الكعبان االبتدائٌة اإلعدادٌة / للبنٌن 

مدرسة الغشامٌة االبتدائٌة / المستقلة للبنٌن 
مدرسة الزبارة االبتدائٌة / المستقلة للبنٌن 

 اإلعدادٌة الثانوٌة المستقلة للبنٌن

 خلٌفة محمد الحسٌنً 

44731151 

44728571  
44731117   

44731152   

44731447 

44731872  
44728079  

44778407  

alshamal-pb@sec.gov.qa           
alkaaban-pb@sec.gov.qa                

algashamiya-pb@sec.gov.qa              
azzobara-psb@sec.gov.qa 

مدرسة مسٌعٌد االبتدائٌة اإلعدادٌة المستقلة 
 للبنٌن

 محمد رضا عبدهللا
44772117   

44771251    
44771598 mesaiyed-pb@sec.gov.qa  

 مدرسة سمٌسمة االبتدائٌة المستقلة للبنٌن
عبدهللا عبدالرحمن 

 النعٌمً

 44048551  
44048550 

44048555   

44048556 smaisma-pb@sec.gov.qa  

مدرسة روضه راشد االبتدائٌة اإلعدادٌة 
المستقلة للبنٌن  و مدرسة الجمٌلٌة االبتدائٌة 

 اإلعدادٌة الثانوٌة المستقلة للبنٌن
 سعٌد سالم النابت 

44802637  

44803294   

44043042   

44808486  

44043041   
aljmailiya-b@sec.qa                 

Rawdatrashid-b@sec.gov.qa  

مجمع التربٌة السمعٌة االبتدائٌة اإلعدادٌة 
 (بنات / بنٌن  )الثانوٌة المستقلة 

 شما مطر الدوسري
44043600  
44043601  

44935463 alkharizmi@sec.gov.qa 

mailto:dukhan-sb@sec.gov.qa
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 مدرسة التجارة الثانوٌة المستقلة للبنٌن

مصرف قطر المركزي 
الشٌخ عبدهللا سعود عبد 
العزٌز جاسم أل ثانً 

 / (صاحب الترخٌص)
 )درع معجب الدوسري 

 (مدٌر المدرسة 

44876351  
44875478  

44217211 attijara@sec.gov.qa  

 الثانوي المستقلة اإلعداديالمعهد الدٌنى 
 للبنٌن

 عبدهللا راشد النعٌمً
44803069  

44803135    
44802443 almaahad@sec.gov.qa  

alikhlas@sec.gov.qa 44874784 تحت التعديل    دالل راشد العذبة  النموذجٌة المستقلة اإلخالصمدرسة   

  النموذجٌة المستقلة األندلسمدرسة 
alandalus@sec.gov.qa تحت التعديل    55495353 عائشة راشد الهاجري   

 موزة عبدهللا حٌدر مدرسة التعاون االبتدائٌة المستقلة للبنات 
 تحت التعديل  تحت التعديل 

altaawon@sec@gov.qa  

مدرسة حلٌمة السعدٌة االبتدائٌة المستقلة 
 للبنات 

halima@sec.gov.qa 44164727 44804759 عفراء عبدهللا النعٌمً  

 بن زٌد اإلعدادٌة المستقلة أسامةمدرسة 
 للبنٌن

osama-p@sec.gov.qa 40129756  40129755  محمد ٌاسٌن الحمادي  

مدرسة عمر بن عبد العزٌز الثانوٌة المستقلة 
 للبنٌن

 جاسم محمد المهندي
44218604  
44880789  

44880877   

44862865 o.abdulaziz@sec.gov.qa  

مدرسة مصعب بن عمٌر الثانوٌة المستقلة 
 للبنٌن 

mosaab@sec.gov.qa 44048101 44048100 دخٌل سالم المري  

ibntaymeya@sec.gov.qa تحت التعديل    تحت التعديل  خالد هارون العلً مدرسة ابن تٌمٌة الثانوٌة المستقلة للبنٌن  
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