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  2021دورة امتحانات االكمال اغسطس قائمة بأسماء الطالب في 
 والمباحث الغیر مستكملة . 

 االكمال وبرنامج امتحانات دورة 
 
 

 ، وحسب النظم المعمول بھا في المدرسة : م 2021-2020ھذه الدورة االمتحانیة امتداد للعام الدراسي 
 ،  % فأكثر ) 50(  عالمة النجاح في جمیع المباحث الدراسیة تحصل على یعتبر الطالب ناجحا اذا  •
   مبحث أو أكثر ، أو تغیب عن امتحان االكمال . راسبا اذا قصر في الطالب  یعتبر  •
دون النجاح في جمیع  م ، 2022- 2021ال یحق للطالب التسجیل في المدرسة في العام الدراسي الجدید  •

 حث الدراسیة . بامال
 . ال یحق لھم النجاح ، وال یسمح بتسجیلھم في العام الدراسي الجدیدالطالب الذین لم تكتمل ملفاتھم ،  •
 

 مالحظات  مواد اإلكمال    الصف  اسم الطالب  الرقم 
  اللغة العربیة    الخامس أ  دمشقي  محمد عمران 1

  الریاضیات   
  االجتماعیات   

  التربیة االسالمیة   الخامس أ  النشارامیرة محمد  2
  اللغة العربیة   
  االجتماعیات   

  التربیة االسالمیة   الخامس أ  شیرین محمد محمد 3
  التكنولوجیا  

  التربیة االسالمیة   الخامس أ  احمد نضال قصاص  4
  اللغة العربیة   
  اللغة االنجلیزیة  

  اللغة االنجلیزیة   الخامس أ  صادقخالد محمود   5
  اللغة الرومانیة  

  التربیة االسالمیة   الخامس أ  عبدول رافي رفیق 6
  اللغة العربیة   

 تحسین معدل التكنولوجیا   الخامس ب  النا اسامة ابو سعد 7
  اللغة االنجلیزیة   الخامس ب  ماجد محمد جمعة 8
  التربیة االسالمیة   الخامس ب  یاسمین احمد حاد  9

  اللغة العربیة   
  العلوم العامة   

  اللغة العربیة    الخامس ب  ایوب محمد نظمي  10
  اللغة االنجلیزیة  

  التربیة االسالمیة   السادس أ  سارة عالء الشامي  11
  الریاضیات   
  العلوم العامة   

 بلقیس الشیشاني 12
 
 
 

  التربیة االسالمیة   السادس أ 
  اللغة العربیة   
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  التكنولوجیا  

  التربیة االسالمیة   السادس أ  ایمان میسا نجیب 14
  العلوم العامة   
  االجتماعیات   

 الملف غیر مكتمل الریاضیات    السادس أ  رنیم عثامنة  15
  التربیة االسالمیة   السادس ب  لینا عمار موسى 16

  اللغة العربیة   
 الملف غیر مكتمل التربیة االسالمیة   السادس ب  زینب حوراء فرحان 17

  اللغة االنجلیزیة  
  التربیة االسالمیة   السادس ب  عبد الباسط حصر 18

  الریاضیات   
  التربیة االسالمیة   السابع أ  أمل عالء الشامي 19

  اللغة العربیة   
  الریاضیات   
  العلوم العامة   

  اللغة العربیة    السابع أ  المیرا محمد محمدي 20
  التكنولوجیا  

  التربیة االسالمیة   السابع أ  سجى سجاد امین 21
  العامة العلوم   
  اللغة الرومانیة  

  اللغة العربیة    السابع أ  مصطفى احمد سقا 22
  الریاضیات   
  العلوم العامة   

23 
 

  اللغة االنجلیزیة   السابع أ  محمد جمال صادق
  التكنولوجیا  
  اللغة الرومانیة  

  االنجلیزیةاللغة    السابع أ  فیروز فیصل عویضة 24
  التربیة االسالمیة   السابع أ  ندیم اشرف غنیم 25

  اللغة العربیة   
  اللغة الرومانیة  

  اللغة العربیة    السابع أ  ولید خالد الباشا  26
  اللغة االنجلیزیة  
  التكنولوجیا  

  التربیة االسالمیة   الثامن  محمد علي صالح دالي  27
  اللغة العربیة   
  العلوم العامة   

 زید عبد الستار زیادة 28
 

 

  اللغة االنجلیزیة   الثامن 
  الریاضیات   
  التكنولوجیا  
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  اللغة االنجلیزیة   الثامن  فاطمة حمدوش 
  الریاضیات   
  اللغة الرومانیة  
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  العربیة اللغة    الثامن  ھدیة ماریا اسطة 
  الریاضیات   

  اللغة االنجلیزیة   الثامن  مراد كمال حصر 31
  التربیة االسالمیة   الثامن  عمر ماھر حمیدي 32
  اللغة الرومانیة   الثامن  عبد الحواد جمعة 33
  اللغة االنجلیزیة   الثامن  طیبة طاھر الراوي 34

  الریاضیات   
  اللغة العربیة    الثامن  تاال مندیل خلف 35
  اللغة العربیة    التاسع أ  محمد عباس مھدي 36

  الریاضیات   
  اللغة الرومانیة  

  الریاضیات    التاسع أ  احمد ماھر بنقسلي 37
  الریاضیات    التاسع أ  نور داوود منجد 38
  اللغة الرومانیة   التاسع أ  عبد الملك عوید 39
  الریاضیات    التاسع أ  أحمدسیبال سعد  40

  اللغة الرومانیة  
  الریاضیات    التاسع أ  ساجد رافت اوزون  41

  اللغة الرومانیة   التاسع أ  حمزة محمد الزین 42
  الریاضیات    التاسع أ  صفا محمد حریز 43
  اللغة العربیة    التاسع أ  سوزان ایھاب النشار  44

  الریاضیات   
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  الریاضیات    التاسع أ  عبد الرحمن قیم 45
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  اللغة الرومانیة  

  الریاضیات    التاسع ب  رشا محمد تلغ  49
  الریاضیات    التاسع ب  مریم سجاد امین 50
 الملف غیر مكتمل الریاضیات    التاسع ب  دارین رشاد عثامنة  51
  اللغة الرومانیة   التاسع ب  عامر محمد حیدر 52
  الریاضیات    التاسع ب  حاج فاطمة احمد   53
  الریاضیات    التاسع ب  شھد ایاد احمد 54

  اللغة الرومانیة  
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 تحسین معدل الفیزیاء    حادي عشر  عصام الخالدي 68
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2021االكمال اغسطس برنامج امتحان   
 

 الیوم التاریخ  المبحث 
1202-80-02 التربیة االسالمیة / اللغة الرومانیة   االثنین 

1202-80-03 اللغة العربیة / الدراسات االجتماعیة   الثالثاء  
1202-80-04 اللغة االنجلیزیة / الفیزیاء   األربعاء  

الكیمیاء العلوم العامة / األحیاء /    05-80-1202  الخمیس  
التكنولوجیاالریاضیات /    06-80-1202  الجمعة  

 تبدأ االمتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا
 


