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 قائمة بأسماء الطالب في الدورة االستكمالية ) االضاقية ( 

 والمباحث الغير مستكملة .

 وبرنامج امتحانات دورة غير المستكملين

 وقائمة بأسماء الطالب الذين لم تكتمل ملفاتهم 

 

 ، وحسب النظم المعمول بها في المدرسة : م 2020-2019هذه الدورة االمتحانية امتداد للعام الدراسي 

 ، % فأكثر ( 50)  عالمة النجاح في جميع المباحث الدراسية تحصل علىيعتبر الطالب ناجحا اذا  •

 ، في الدورة االستكمالية يعتبر مكمال إذا قصر في ثالث مباحث أو أقل  •

  في الدورة االستكمالية ، يعتبر راسبا اذا قصر في أكثر من ثالث مباحث  •

دون النجاح في جميع  م ، 2021-2020ال يحق للطالب التسجيل في المدرسة في العام الدراسي الجديد  •

 باحث الدراسية .مال

 .   ال يحق لهم النجاح ، وال يسمح بتسجيلهم في العام الدراسي الجديدالطالب الذين لم تكتمل ملفاتهم ،  •

 

 مالحظات مواد اإلكمال   الصف اسم الطالب  الرقم 

  االنجليزياللغة    الخامس أ مجد عالء الحلبي 1

  الرياضيات     

 

  االسالميةالتربية    الخامس أ عبير اسامة الزايد 2

  اللغة العربية     

  الرياضيات     

  اللغة االنجليزية     

  العلوم العامة     

 

  التربية االسالمية   الخامس أ يسرى اسامة الزايد 3

  اللغة العربية     

  الرياضيات     

  اللغة االنجليزية     

  العلوم العامة     

 

 مراجعة االدارة التربية االسالمية   الخامس أ كندا باسم غانم  4

  اللغة العربية     

  الرياضيات     

  اللغة االنجليزية     

  العلوم العامة     

 

 مراجعة االدارة التربية االسالمية   الخامس أ رنيم رشاد عثامنة 5

  اللغة العربية     

  الرياضيات     

  االنجليزيةاللغة      

  العلوم العامة     
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 مراجعة االدارة التربية االسالمية   الخامس أ لبانة أحمد جمعة  6

  اللغة العربية     

  الرياضيات     

  اللغة االنجليزية     

  العلوم العامة     

 

 مراجعة االدارة التربية االسالمية   الخامس أ محمد أحمد جمعة  7

  اللغة العربية     

  الرياضيات     

  اللغة االنجليزية     

  العلوم العامة     

 

  اللغة العربية   بالخامس  عبد الباسط محمد حصر 8

 

  التربية االسالمية   الخامس ب جانيار مسعود داوود  9

 

  اللغة االنجليزية   الخامس ب حسن أحمد قوجة  10

 

  التربية االسالمية   السادس أ محمد رضوان مصري 11

  اللغة العربية     

 

  اللغة االنجليزية   السادس أ مريم يوسف بدوي 12

 

  اللغة االنجليزية   السادس أ فيروز فيصل عوضة 13

  الرياضيات     

 

  التربية االسالمية    محمد أحمد حمادي 14

  اللغة العربية     

  الرياضيات     

 

  اللغة االنجليزية   السادس أ جمال صادق محمد 15

 

  اللغة العربية   السادس أ أمل عالء الشامي 16

  العلوم العامة     

 

  اللغة االنجليزية   السادس أ ميسم زاهر القراي 17

 

  العلوم االجتماعية   بالسادس  سارة خالد عليوي 18

  الرومانيةاللغة      

 

  التربية االسالمية   بالسادس  عبد الرحمن السمعو  19
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  اللغة العربية     

  اللغة الرومانية     

 

  اللغة الرومانية   بالسادس  كريم محمد الفتياني 20

 

  اللغة االنجليزية   السابع أ طيبة طاهر نعمان 21

  الرياضيات     

 

 مراجعة االدارة    السابع أ العالء الغيثيآالء أبو  22

 

 مراجعة االدارة التربية االسالمية   السابع أ أحمد جهاد يوسف  23

  اللغة العربية     

  الرياضيات     

  العلوم العامة     

  العلوم االجتماعية     

  التكنولوجيا     

 

  الرومانيةاللغة    السابع أ لين عبد الرحمن حربة 24

 

  اللغة العربية   السابع أ فاطمة خوشناف حمدوش  25

  اللغة االنجليزية     

  العلوم االجتماعية     

  التكنولوجيا     

  اللغة الرومانية     

 

  التربية االسالمية   السابع أ مصطفى محمد ده دو  26

  اللغة العربية     

  العلوم العامة     

 

  اللغة االنجليزية   السابع أ مراد كمال حصر 27

 

 مراجعة االدارة التربية االسالمية    نبيل ناصر القادري 28

  اللغة العربية     

  الرياضيات     

  العلوم العامة     

 

  التربية االسالمية   السابع أ تاال منديل خلف 29

  اللغة العربية     

  العامةالعلوم      

  العلوم االجتماعية     
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 مراجعة االدارة    السابع أ فاطمة أحمد جمعة  30

 

 مراجعة االدارة    الثامن أ عمر أحمد جمعة  31

 

  اللغة الرومانية   الثامن أ آدم فراس أبو الرز 32

 

  التربية االسالمية   الثامن أ ديانا محمد المحمي 33

  العربيةاللغة      

  الرياضيات     

  العلوم العامة     

  التكنولوجيا     

 

  اللغة العربية   الثامن أ أحمد محمد الشيخ محمود  34

  اللغة االنجليزية     

  الرياضيات     

  التكنولوجيا     

  اللغة الرومانية     

 

  االنجليزيةاللغة    الثامن أ عبد الرحمن وائل القيم 35

  الرياضيات     

  العلوم العامة     

  اللغة الرومانية     

 

  التربية االسالمية   الثامن أ نيجرفان أحمد بكر 36

  اللغة العربية     

  الرياضيات     

  العلوم العامة     

 

  اللغة االنجليزية   الثامن أ سيبال سعد أحمد 37

  الرومانيةاللغة      

 

 مراجعة االدارة التربية االسالمية   الثامن أ أحمد على ناصر القادري 38

  اللغة العربية     

  اللغة االنجليزية     

  الرياضيات     

  العلوم العامة     

 

  التربية االسالمية   الثامن أ سوزان ياسمين النشار 39

  اللغة العربية     

 

  التربية االسالمية   الثامن أ محمد عباس مهدي  40



5 
 

  اللغة العربية     

  الرياضيات     

 

  الرياضيات   بالثامن  راما ياسمين جبارة 41

 

  اللغة العربية   الثامن ب أماني تامر عبد الرحمن 42

 

  التربية االسالمية   الثامن ب مارينا جهاد يوسف 43

  العربيةاللغة      

 

  اللغة االنجليزية   الثامن ب شهد اياد أحمد  44

  الرياضيات     

  اللغة الرومانية     

 

 مراجعة االدارة التربية االسالمية   الثامن ب الكسندرا حرب الجمل 45

  اللغة العربية     

  الرياضيات     

  العلوم العامة     

 

  اللغة االنجليزية   الثامن ب شهد عبد السالم بالل 46

  الرياضيات     

 

  اللغة الرومانية   الثامن ب تبيان عصام ميرغني 47

 

  اللغة االنجليزية   التاسع خديجة بايزيد  48

  الرياضيات     

 

  اللغة العربية   التاسع كوثر أحمد مصطفى 49

  العلوم العامة     

  االجتماعيةالعلوم      

 

  اللغة االنجليزية   التاسع سارة ناهض طنبورة 50

  الرياضيات     

 

  الرياضيات   التاسع كريم بشار مبارك 51

  اللغة الرومانية     

 

  اللغة االنجليزية   التاسع فاطمة جاسم عبد الجليل 52

  الرياضيات     

  اللغة الرومانية     
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  اللغة الرومانية   التاسع العابدين عيسىزين  53

 

  اللغة العربية   التاسع يامن حسام الشامي 54

  اللغة االنجليزية     

  الرياضيات     

  اللغة الرومانية     

 

  الرياضيات   التاسع مجد محمد الرفاعي 55

  العلوم العامة     

  اللغة الرومانية     

 

  الرياضيات   التاسع ماهر بانقوسليمعروف  56

 

 مراجعة االدارة التربية االسالمية   العاشر محمود فيصل مصري 57

  اللغة العربية     

  الرياضيات     

  الفيزياء     

  الكيمياء     

 

 مراجعة االدارة    العاشر بانا أحمد جمعة 58

 

  العربيةاللغة    العاشر انكا شيماء مراد 59

  الرياضيات     

  الفيزياء     

  األحياء     

 

  التربية االسالمية   العاشر جاد اسامة عمار 60

  الرياضيات     

  الفيزياء     

  اللغة الرومانية     

 

 مراجعة االدارة مباحث 8   العاشر محمد عدنان حداد  61

 

  اللغة االنجليزية   العاشر فاطمة أيات حداد 62

  الرياضيات     

  الكيمياء     

 

  اللغة االنجليزية   العاشر جوان محمد ده دو  63

  الرياضيات     

  الفيزياء     

  الكيمياء     
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 مراجعة االدارة مباحث 8   العاشر أميرة موسى األخرس 64

 

  الرياضيات   العاشر خديجة كالرا المحمي 65

 

 مراجعة االدارة اللغة العربية   العاشر نايف عبد الرحمن حربة 66

  اللغة االنجليزية     

  الرياضيات     

  الفيزياء     

  العلوم االجتماعية     

  اللغة الرومانية     

 

  اللغة الرومانية   العاشر أسامة أحمد الحميدي  67

 

  الرياضيات   العاشر الرحمنيوسف تامر عبد  68

 

  الرياضيات   العاشر غفران محمد عتمة  69

  الفيزياء     

 

  الرياضيات   العاشر أمير عادل الفلرس 70

 

  اللغة العربية    عبد الرحمن ميرغني 71

  الرياضيات     

 

  اللغة االنجليزية    مروة محمود علي 72

  الرومانيةاللغة      

 

  التربية االسالمية   العاشر محمد حسين داودو  73

  اللغة العربية     

  الرياضيات     

  الفيزياء     

  الكيمياء     

 

 مراجعة االدارة اللغة االنجليزية   حادي عشر روجدا محمود عبوش  74

  الرياضيات     

  الفيزياء     

  الكيمياء     

  التكنولوجيا     

 

  التربية االسالمية   حادي عشر عبد الرحمن عباس  75

  الرياضيات     
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  الرياضيات   حادي عشر فاطمة عبد الرحمن حربة 76

  اللغة الرومانية     

 

  الرياضيات   حادي عشر ابو بكر عصام ميرغني 77

  الكيمياء     

 

  الرياضيات   حادي عشر ماريا فراس أبو الرز 78

  الفيزياء     

  الروماني     

 

 مراجعة االدارة    حادي عشر عبد الرحمن اياد عويد  79

 

  الرياضيات   حادي عشر ميسم عبد الجبار زنرني 80

 

  الرياضيات   حادي عشر زينب محمد ابراهيم 81

 

  الرياضيات   حادي عشر عمار محمد اليوسف 82

  الفيزياء     

  الكيمياء     

  اللغة الرومانية     

 

  الرياضيات   حادي عشر سميرة محمد واعظ 83

  الكيمياء     

 

  اللغة االنجليزية   حادي عشر شهد محمد عجوة 84

 

  الرياضيات   حادي عشر محمد بسام الزين 85

  الكيمياء     

 

  الرياضيات   حادي عشر عطاء محمد الحزام  86

 

  اللغة االنجليزية   حادي عشر عبد الكريم محلي 87

 

  اللغة العربية   حادي عشر سامي أحمد قلفة  88

  الكيمياء     

 

  الرياضيات   حادي عشر محمد أسامة السويد  89

  الكيمياء     

 

  الرياضيات   حادي عشر نعمان طاهر الراوي 90
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  الرياضيات   حادي عشر الخالديهمام رعد  91

 

 

 

2020الدورة االضافية لغير المستكملين برنامج امتحان   

 

 اليوم التاريخ المبحث

2020-07-27 التربية االسالمية / اللغة الرومانية  االثنين 

2020-07-28 اللغة العربية / الدراسات االجتماعية  الثالثاء 

الفيزياءاللغة االنجليزية /   29-07-2020  األربعاء 

2020-07-30 العلوم العامة / األحياء / الكيمياء  الخميس 

التكنولوجياالرياضيات /   31-07-2020  الجمعة 

 تبدأ االمتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا

 

 قائمة بأسماء الطالب الذين لم تكتمل ملفاتهم

سجيلهم في العام الدراسي الجديد ( . ت) ال يحق لهم النجاح ، وال يسمح ب  
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 غير كامل راما ياسمين ديبو جبارة  .14

 غير كامل عمر احمد جمعة  .15

 كاملغير  فاطمة جاسم عبد الجليل  .16

 غير كامل محمد منير ديبو جبارة  .17

 غير كامل بانا احمد جمعة   .18

 غير كامل نايف عبد الرحمن حربة  .19
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 غير كامل اية جوهر ابو جوهر  .21

 


