قضاء الـــرفاعــي /الدراسة
الصباحيـة
ث

اسم الطالب

اسم املدرس ــت

1

اس ـراء سلمان جب ـ ـ ـ ـ ـ ــير الىرود الابتدائُــت

2

فاطمــت أًاد كاظــم

الللم الابتدائُـ ــت

العىىان

اسم املشرف

كلُ ــت التربُــت الاساسُــت

أ.د.محســً شعين
د.أس ــراء عبدالحسُ ــً

3

افاق فاضل كاظم

الرفاع ـ ـ ـي الثاهُ ــت

ك ـ ـ ـ ـ ــرب املحكم ـ ـت

م.م.شبلي ًىوس

4

لُلى فرحان مطرود

الىرود الابتدائُــت

كلُت التربُــت الاساسُ ــت

م.م.ه ــادًت هاشــم

5

هــدي حسين شرشاب

لُل ــت الل ــدر

طرٍم الشاهُيُ ـ ـ ـت

م.م.هاص ــر حسين

6

كىثــر غضبان

لُل ــت الل ــدر

طرٍم الشاهُيُ ـ ــت

م.م.هاصــر حسُـً

7

اسُا علي شحُــل

فضت الابتدائُ ــت

كلُت التربُــت الاساسُ ــت

أ.م.د جاســم محمد
هاٌس

8

دعاء جىاد زبالت

بضعــت الرسىل

حي الامُــر  /كرب مشروع
امل ـ ـ ـ ـ ــاء

م.م.بشــار معُىف

9

هب ــت جابر لف ــت

بضعــت الرسىل

حي الامُــر  /كرب مشروع
امل ـ ـ ـ ـ ــاء

م.م.بشــار معُىف

11

محم ــد كاسم محمد

شمس الىاعظُــً

كرٍ ــت سُــد شىَــع

م.م.حسُــً علي خضر

11

سارة رسىل شاك ــر

الىاثلُ ــً

حي الامُ ــر الثاهُ ــت

أ.د محســً شعين

12

عل ــي عطا عبد

املحب ــت الابتدائُـت

كرٍــت املُث ـ ـ ــاق

م.م.هاصــر حسين

13

حسام بهلىل جبار

املىاسم الابتدائُ ــت

جلاطع ملعب الرفاعي

م.م.حسُــً علي خضر

14

علي غــازي عِســى

الامُ ــر علي
الابتدائُــت

مش ــروع املاء

م.م.صف ـ ــاء
عبدالحسُـً

غس ـ  81ــان عدهـ  02ــان

15

ابته ــال صدام سفُح

احباب هللا
الابتدائُ ــت

كرب ملع ــب الرفاعي

16

مىته ــى ثجُل طراد

الدار البُض ــاء

حي املع ــش

17

زه ــراء ًىسف محسً

الامال الابتدائُــت

حي العمــال  /جامع البراء م.داسراء عبدالحسُـً

18

اً ــه روَس عسٍــس

الامال الابتدائُــت

حي العمــال  /جامع البراء م.داسراء عبدالحسُـً

19

اســراء جمعــت عبد

الامال الابتدائُــت

حي العمــال  /جامع البراء م.داسراء عبدالحسُـً

21

فاطمــت جعفر محمد

الامال الابتدائُــت

حي العمــال  /جامع البراء م.داسراء عبدالحسُـً

م.م .حُـدر حبِب
م.م .حُـدر حبِب

21

حىراء جمُل صبخــت

زمسم الابتدائُت
للبىاث

حي الامُــر

م.د كرٍم مجُد

22

سالُ ــً مجُــد كلهــام

ابى طالب
الابتدائُت

حي الامير  /مشروع املاء

م.م .عاصـم ًىسف

23

زٍيب حسً جمُل

الدار البُضــاء

حي املعــش

م.م.صفـاء
عبدالحسين

24

سحر مالك جعفــر

الىىر الابتدائُـت
للبىاث

كرب مركس الشرط ــت

م.م.وســام هجم

25

زٍيب جبــار صخــي

متىسطــت ركُــت
للبىاث

م.م وسام هجم

26

هاجــر حبِب عجُــل

متىسطـت اللاهتاث

كرب التربُـت الاساسُـت

م.م مىاهل جبار

27

هُـام رحمً حمُــد

متىسطـت اللاهتاث

كرب التربُـت الاساسُـت

أ.م.د حــردان أحمد

غس ـ  81ــان عدهـ  02ــان

28

سجــى محمــد
عبدالرضا

خدًجت الكبــري
الابتدائُــت

مركــس شرطـت الرفاعي

م.د مصــعب عطُت

29

شُمــاء هاشم محمد

فضت الابتدائُــت

كرب كلُـت التربُــت
الاساسُــت

أ.م.د جاسم محمد

31

هـدي محمــد جمعــت

الىىر الابتدائُت
للبىاث

ملابل مركس شرطت
الرفاعي

م.م.صفــاء
عبدالحسين

31

عال حمُد حىظ ــل

الىىر الابتدائُت
للبىاث

ملابل مركس شرطت
الرفاعي

م.م.هاصــر حسين

32

حسام كرٍم بيُت

الغري الابتدائُت

نهاًت البدعـت

م.م.عاصــم ًىسف

33

هاشم محمد علُىي

الصفاء الابتدائُت

34

بدور جالي سلطان

الامال الابتدائُت

35

حىراء هاجي سىادي

الامال الابتدائُت

36

صفاء صالح ًىوس

الامال الابتدائُت

حي الرحمت لالًتام /
ملابل الحي الصىاعي
مركس سُد الشهداء
الصحي
مركس سُد الشهداء
الصحي
مركس سُد الشهداء
الصحي

م.م.هاصــر حسين
م.م.حسُــً علي خضر
م.م.حسُــً علي خضر
م.م.حسُــً علي خضر

37

ضاري أمير شاكر

ساوة الابتدائُت
املختلطت

كرٍت البُضت

م.م هاصــر حسين

38

ادم محمد رَسان

الىىاظم الابتدائُت

كلُت التربُت الاساسُت

م.د كرٍم مجُد

غس ـ  81ــان عدهـ  02ــان

