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   الغیر مستكملین لشروط النجاحقائمة بأسماء الطالب 
 والمباحث الغیر مستكملة .

 2020الشھر التاسع سبتمبر  وبرنامج امتحانات دورة 
 

 االمتحانیة تعقد للطالب الغیر مستكملین لشروط النجاح ، وتعتبر فرصة أخیرة للطالب ھذه الدورة 
 ، % فأكثر ) 50(  عالمة النجاح في جمیع المباحث الدراسیة تحصل علىیعتبر الطالب ناجحا اذا  •
   % ) 50لم یتحصل على عالمة النجاح أي الطالب راسبا إذا قصر في أحد المباحث الدراسیة ( یعتبر  •
 

 مالحظات مواد اإلكمال    الصف اسم الطالب  الرقم
  التربیة االسالمیة    الخامس ب  جانیار مسعود داوود  1
 
  التربیة االسالمیة    السادس أ  محمد رضوان مصري  2
  اللغة العربیة      
 
  التربیة االسالمیة    السادس أ  محمد أحمد حمادي 3
  اللغة العربیة      
  الریاضیات      
 
  اللغة العربیة    بالسادس  عبد الرحمن السمعو  4
  الرومانیة اللغة      
 
  اللغة العربیة    السابع أ  أحمد جھاد یوسف  5
  العلوم العامة      
  العلوم االجتماعیة      
  التكنولوجیا      
 
  اللغة الرومانیة    السابع أ  لین عبد الرحمن حربة  6
 
  اللغة الرومانیة    السابع أ  فاطمة خوشناف حمدوش  7
 
  التربیة االسالمیة    السابع أ  مصطفى محمد ده دو 8
  اللغة العربیة      
  العلوم العامة      
 
  اللغة الرومانیة    الثامن أ  آدم فراس أبو الرز 9
 

 مراجعة االدارة    الثامن أ  دیانا محمد المحمي  10
 

  الریاضیات    الثامن أ  أحمد محمد الشیخ محمود  11
  اللغة الرومانیة      
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  اللغة االنجلیزیة    الثامن أ  عبد الرحمن وائل القیم  12
  الریاضیات      
  العلوم العامة      
  اللغة الرومانیة      
 

  التربیة االسالمیة    الثامن أ  نیجرفان أحمد بكر  13
  اللغة العربیة      
  الریاضیات      
  العلوم العامة      
 

  اللغة االنجلیزیة    الثامن أ  سیبال سعد أحمد  14
  اللغة الرومانیة      
 

  اللغة العربیة    الثامن ب  مارینا جھاد یوسف  15
 

  اللغة الرومانیة    الثامن ب  شھد ایاد أحمد 16
 

  اللغة العربیة    الثامن ب  الكسندرا حرب الجمل  17
 

  الرومانیة اللغة    الثامن ب  تبیان عصام میرغني  18
 

  اللغة االنجلیزیة    التاسع  سارة ناھض طنبورة  19
  الریاضیات      
 

  الریاضیات    التاسع  كریم بشار مبارك  20
 

  اللغة الرومانیة    التاسع  فاطمة جاسم عبد الجلیل  21
 

  اللغة الرومانیة    التاسع  زین العابدین عیسى  22
 

  اللغة العربیة    التاسع  یامن حسام الشامي  23
  اللغة االنجلیزیة      
  الریاضیات      
  اللغة الرومانیة      
 

  الریاضیات    التاسع  مجد محمد الرفاعي 24
  العلوم العامة      
  اللغة الرومانیة      
 

 مراجعة االدارة    العاشر محمود فیصل مصري  25
 



3 
 

 مراجعة االدارة    العاشر انكا شیماء مراد  26
 

  التربیة االسالمیة    العاشر جاد اسامة عمار  27
  الریاضیات      
  اللغة الرومانیة      
 

 مراجعة االدارة    العاشر محمد عدنان حداد  28
 

 مراجعة االدارة    العاشر فاطمة أیات حداد  29
 

  اللغة االنجلیزیة    العاشر جوان محمد ده دو  30
  الریاضیات      
  الفیزیاء      
  الكیمیاء      
 

 مراجعة االدارة    العاشر أمیرة موسى األخرس  31
 

 مراجعة االدارة    العاشر نایف عبد الرحمن حربة  32
 

  اللغة الرومانیة    العاشر أسامة أحمد الحمیدي 33
 

  الریاضیات    العاشر أمیر عادل الفلرس 34
 

  اللغة العربیة    العاشر محمد حسین داودو  35
  الكیمیاء      
 

  اللغة االنجلیزیة    حادي عشر روجدا محمود عبوش  36
  الریاضیات      
 

  الریاضیات    حادي عشر فاطمة عبد الرحمن حربة  37
  اللغة الرومانیة      
 

  الریاضیات    حادي عشر ابو بكر عصام میرغني  38
  الكیمیاء      
 

  الریاضیات    حادي عشر ماریا فراس أبو الرز  39
  الفیزیاء      
  الروماني      
 

  الریاضیات    حادي عشر میسم عبد الجبار زنرني  40
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  الریاضیات    حادي عشر سمیرة محمد واعظ  41
  الكیمیاء      
 

  الریاضیات    حادي عشر محمد بسام الزین  42
  الكیمیاء      
 

  الریاضیات    حادي عشر نعمان طاھر الراوي  43
 

 
 

2020 سبتمبر نجاحلشروط ال لغیر المستكملیندورة االكمال برنامج امتحان   
 

 الیوم  التاریخ  المبحث 
2020- 90- 14 التربیة االسالمیة / اللغة الرومانیة   االثنین  

2020- 90- 15 اللغة العربیة / الدراسات االجتماعیة   الثالثاء  
2020- 90- 16 اللغة االنجلیزیة / الفیزیاء   األربعاء  

2020- 90- 17 العلوم العامة / األحیاء / الكیمیاء   الخمیس  
التكنولوجیا الریاضیات /   18 -90 -2020  الجمعة 
 تبدأ االمتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا 

 


