االساتذة الذين تمت االستعانة لتعليم دوام قبل
الظهر
االسم
سارة علي قاسم
ليال محمد كمال
سالم محمد متيرك
سالي شفيق وهبي
رنا قاسم عطوي
ضويه جميل الزين
رشا حسين يحي
نقوال جرجي صعب
لما قاسم ديب
سمارة زهير عودي
احالم محسن هاشم
محمد حسين روميه
افواج يوسف ذيب
نسرين محمد ابراهيم
سارة مختار خشاب
شيرين خضر خليل
لما راجح قصب
فاطمه احمد فرج
سماح حسين سلمان
فاطمة صبحي فوعاني
ساره خليل عباس
ندى حسن مرعي
سلسبيل حسن فرحات
فاطمه اسماعيل يونس
ايمان اسماعيل سلطاني
رشال صافي أخضر
سمر يوسف حرب
محمد نور الدين نور الدين
مروة حسين خليل
فرح عبد الرؤف نور الدين
فاطمة محمد الموسوي
نغم محمود صالح
ميالد نقوال متري
مالك قاسم كاعين

المبلغ ()LL
8,568,000
8,334,000
9,108,000
2,034,000
2,646,000
10,998,000
8,622,000
3,222,000
4,104,000
12,672,000
11,088,000
7,110,000
12,096,000
10,998,000
12,492,000
8,802,000
5,526,000
7,866,000
11,250,000
11,196,000
4,626,000
3,564,000
9,450,000
4,176,000
11,178,000
11,178,000
12,672,000
1,638,000
8,118,000
12,528,000
11,988,000
5,922,000
5,400,000
6,408,000

وردة احمد سرعيني
مالك رضا رح ّيل
كوثر علي فواز
ميادة ماجد شبلي
علي نمر قزيحة
علي حسن الحاج
علي عبد الكريم دلباني
مالك حسيب الظاهر
صابرين محمد طالب
مريا نا عبد هللا مرتضى
خديجه احمد خليفه
ريما كامل عواله
سمية حسن مجلل
حسن أحمد غملوش
مالك مجدي قبيسي
االء مجدي قبيسي
سهام غسان سلمان
مريم حبيب اسماعيل
زينب محمد سليمان
ليلى حسن عياد
اليسار حيدر سلمان
فرح موسى اسكندر
زينب حسن دياب
ميسم جمال ياغي
آمنة مصطفى خليل
خضر محمد سالم
حوراء مصطفى عيسى
غفران علي عيسى
بثينه عفيف حمود
زينب سعيد فرحات
لينا محمد متيرك
ماجدة علي حيدورة
سكينه اسماعيل ابراهيم
فاطمه فؤاد كوراني
زينب حسن عواضه
رندة علي هزيمة
حسين أحمد سبليني

7,362,000
8,028,000
5,670,000
10,368,000
7,812,000
6,120,000
10,188,000
7,848,000
3,888,000
12,672,000
12,096,000
4,824,000
7,182,000
5,562,000
7,902,000
9,774,000
8,640,000
11,214,000
8,946,000
11,808,000
7,254,000
12,132,000
8,550,000
5,346,000
8,010,000
5,364,000
8,352,000
5,706,000
10,206,000
10,998,000
10,458,000
12,924,000
12,096,000
8,748,000
11,844,000
8,982,000
7,326,000

نهال محمد جواد
هيفاء يوسف علوه
مروه عياد وهبي
نورما أحمد فقيه
زينب حسان مصطفى
محمد عبد الحسن فران
منال علي صالح
والء قاسم جمعة
كارمن صبحي درويش
ليال حسين حمزة
بهيجة بديع فقيه
ريما قاسم الحسين
أيمن حسن سرحان
وفاء عدنان طيراني
نورة موسى بحمد
عليا مالك حرب
جميلة سعيد مصطفى حرب
سارة علي علوش
فاطمة علي ضيا
يارا هشام حالل
مايا عبدهللا حرب
عليا عبد الكريم قميحة
إيمان حسين عيسى
فايزة رياض دغمان
ابراهيم رضوان جواد
مريم أحمد نذر
سامية قاسم بكري
سارة عباس مطر
هالة سمير صباح
لما اسعد عواضة
رين نديم تفاحة
فرح قاسم ناصر
شريهان حسين حمدان
أميرة أديب علود حديفة
سهى أديب ابو كمر
رشا حرفوش

11,466,000
6,588,000
4,680,000
6,120,000
6,552,000
10,674,000
7,308,000
6,984,000
2,214,000
9,342,000
8,874,000
11,160,000
3,042,000
9,504,000
6,282,000
7,380,000
7,308,000
9,144,000
5,472,000
5,022,000
3,924,000
6,570,000
9,540,000
6,840,000
2,916,000
2,988,000
4,572,000
5,706,000
5,364,000
4,824,000
2,880,000
6,912,000
2,538,000
1,440,000
3,438,000
3,258,000

جمال منصور عطوي
بتول حسين منذر
وفاء مهنا ابو ابراهيم
رنا يوسف ابو غيدا
مريم علي شحادة
فرح طالل ياسين
مريم محمد عليان
الرا عصام مكي
رهام ناصر حيدر
ليلى حسين زيتون
فاطمة احمد سبيتي
زهراء علي حمودي
سيلفا محمد قاسم
زينب احمد سرور
يوسف فايز دقدوق
سارة عادل قدوح
زهراء محمد كريم
رنين بسام قرة علي
فرح طالل ياسين
أميمة محمود نظام الدين
كارمن صبحي درويش
مريانا يوسف خفاجا
المجموع

2,394,000
9,270,000
11,394,000
7,326,000
8,892,000
8,478,000
10,152,000
9,954,000
6,282,000
4,500,000
9,756,000
10,242,000
10,656,000
7,596,000
5,652,000
8,100,000
7,344,000
3,438,000
4,248,000
9,216,000
5,994,000
12,150,000
991,638,000

