
موقعهااسم المدرسةاسم الطالب

كرار حيدر علي

حيدر مزهر هويد

داخل نعيم حمد

الخضر مدرسة الجوادينغانم جواد كاظم

الخضر مدرسة الرياحينفضاء مسير سعد

فيصل شخير عبيد

خالد نعيم حمود

فاطمة خضر ناصر

فاطمة فوزي فرحان

شكران سعد عبد

الخضرمدرسة قرطبةسكينة خريجان فلغوس

الخضرمدرسة الفتحرنا سعيد دويح

شيماء جابر نسر

مصطفى عباس شهيد

والء ستار غالي

الرميثةمدرسة الفرزدق صادق نافع عبد هللا

الرميثةمدرسة المعارفعتاب دخيل علي

علي جميل جالب

محمد ناصر مطشر

نداء عبد الجليل

الرميثةمدرسة الميزانحسين لطيف عيال

الرميثةمدرسة الجواهريحسين طالب لطيف

الوركاءمدرسة بطلة كربالءغفران عدنان حزام

أقبال سعد كاظم

مروة مهدي عبيس

الرميثةمدرسة الثواربنين كريم مهدي

أسراء رزاق عبودي

دنيا جواد كاظم

الرميثةمدرسة البويبمريم راضي عصار

أيوب دايخ طالل

حسين جميل نعيمة

الرميثةمدرسة المدينة المنورةنورتان صادق عليوي

أكرم عواد ضاحي

علي عبار صالح

علي لفتة فجر

عماد عاجل عطية

أنعام دحام عواد

رزاق كاظم تعبان

ليلى نعمة هويدي

مريم حميد جابر

نورة راضي عبد الحسين

مريم رحمن جسب

أحمد حاتم رهيف

أكرم كاطع عبيد

كرار جواد سهر

كرار فرحان كريم

رائد رحيم عطية

رياض جميل عطب

أفراح فليح حسن

محمد رسول ابراهيم

الوركاءمدرة بطلة كربالءمصطفى شهيد عليوي

م وسام جواد كاظم.مد عمار نضال شريف.م.أ

الوركاء

الوركاء

الوركاءمدرسة السخاء

رواء سامي سليبح. م د علي عواد ميزر.م

مدرسة الوركاء للبنين

مدرسة الوركاء للبنات

حسين عبد الكريم. مد حسن هادي نور.م.أ

2021/6/3يوم الخميس 

األشراف التربوي لطلبة قسم العلوم    

مدرسة البيادر

مدرسة البقيع  م أمينة نعيم صيوان.م د أبراهيم كاظم فرعون.أ

اسم المشرف التربوي

2021/6/2يوم األربعاء 

د لؤي خزعل جبر.أ

الخضر

الخضر 

الخضر

الوركاء مدرسة بطلة كربالء

مدرسة الفصاحة

الرميثة مدرسة الشيخ ياسين

الرميثةمدرسة العاديات

الرميثةمدرسة الجرير

الرميثةمدرسة صنعاء 

عمار موسى مندل. م



اميرة محسن ناجي

عباس فاضل لويخ

احمد سالم

اسراء حكمت حبيب

حسن شاكر عباس

سجاد رياض بريج

ليث ماجد بريج

سجاد عاجل حسن

نازك دحبش حسن

فرات فالح جبار

حيدر نعيم لعيبي 

دعاء سلمان غافل

جنان عباس دخيل

أحمد ابو سودة حسن

حسين ثجيل زغير

صادق سالم رفاس

فارس جايد سهيل

دعاء سلمان سويد

ماهر شهيد عباس

مروة كريم ثجيل

أستبرق نعيم فنجان

بتول صاحب عبد الحسين

كافي ياسر عواد

السماوةمدرسة ابن زيدون للبنينأيه جمعة عبد

سارة حميد محسن

زهراء ناجح ابو حميد

زينب سلمان محمد

السماوةمدرسة الفائزين للبنينزينب ابراهيم غازي

ال باني/ السماوةمدرسة العقيلةزينب حيدر حميد

السماوةمدرسة النزاهة للبناتمنتهى نجم عبد هللا

السماوةمدرسة سفير الحسين للبنينهادي محمد جحيل

شوق عبد الكريم الفي

نور خير هللا كاطع

زينب محسن جبار

السماوةمدرسة ساوة دعاء ناجي جبار

2021/6/8يوم الثالثاء 

حي العسكري/ السماوةمدرسة البيت العتيق للبنات

حي العسكري/ السماوةمدرسة المتنبي

د حسنين جمهور جاسم.مد ثائر صكبان حسين.م.أ

السويرمدرسة رشيد الهجري

السويرمدرسة الزرقاء للبنات

د رحيم عناد خضير.م.أد أسامة حسين شاهين .م

الهاللمدرسة الهالل األبتدائية

المجدمدرسة الفاطمية للبنات

المجدمدرسة البحتري

المجدمدرسة االئمة

م زيد سعود رزاق.مد باسم كسار كظم.م



القشلة/ السماوة مدرسة األنتفاضة للبنينرائد جميل حمادي

أم العصافير/ السماوة مدرسة النبوغ للبناتروان رشم عبد

نرجس أحمد حميد

فقار قاسم سرهيد

شفاء عبد األمير جبار

نور الهدى حميد ثامر

القشلة/ السماوة مدرسة أم الكتاب للبناتأزهار ستار علي 

أم العصافير/ السماوة مدرسة الهادي للبنينأزهر ناجح ناصر 

الغسل/ السماوة مدرسة تبوك للبناتتبارك عبد الحسن عباس

الجربوعية/ السماوة مدرسة المائدةديانا فزاع عليوي

القشلة/ السماوة مدرسة الندى للبناتفاطمة راشد مرهج

كوثر حسن غزاي

رسل كريم هنون

رقية سلمان حسن

زينب عطيوي غضب

سعاد رسام رحيم

سجى حيدر يحي

أحمد عبد الحسين كاشي

بتول رحيم خنيطل

حي الحكم/ السماوة مدرسة األقحوان للبناتتيجان علي محيل

حي الحكم/ السماوة مدرسة أسيا بنت مزاحمحنين اسماعيل ثامر

فاطمة علي هادي

نبأ محمد مناحي

نبأ صبار داخل

نور حيدر محمد

نور خزعل عالوي

حنين عباس عبود

صفا حسين غيث

كوثر علوان حسن

قرية سيد جبار/ السماوة مدرسة براثا علي جاسم محمد

أسراء سعد وساف

رقية حمزة دنان

أحمد رحيم حسن

أم البنين مصطفى عبد الصمد

رضوان عدنان كاظم

حسن نعيم كاظم

محمد حميد كاطع

زينب حاكم ضايع

دموع طعمه ناهي

قضاء الحمزة الشرقي/ الديوانيةمدرسة السمية للبناتنور الهدى خليل هالل

قضاء الحمزة الشرقي/ الديوانيةمدرسة البشرى للبنينعلي زيدان راهي

قضاء الشنافية/ الديوانيةمدرسة التقدمعبد الرضا مالزم رحيم

قضاء عفك/ الديوانيةمدرسة الفضائلاسراء كريم دهش

قضاء غماس/ الديوانيةمدرسة المنذريةزهراء نضال حسين

قضاء غماس/ الديوانيةمدرسة المنذريةزينب حاكم حمد

قضاء ال بدير / الديوانيةمدرسة الديوانية مريم هادي جابر

سوق الشيوخ/ الناصرية مدرسة الشهيد عباس جوهرتحسين علي مظلوم

سوق الشيوخ/ الناصرية مدرسة منار الهدى المختلطةحسين عبد الخضر عطشان 

قضاء البطحاء/ الناصرية مدرسة القطيف للبنينعمار عباس علي

زينب يونس محمد

ايات شمخي كريم

قضاء البطحاء/ الناصرية مدرسة شيخ البطحاءزهراء داخل عبد الحسين

2021/6/7يوم األثنين 

م أسامة غازي عباس.مأحمد عبد الرزاق هادي. م

م علي خليل عبد الكاظم.مد األء كتاب حميد.م

قضاء الحمزة الشرقي/ الديوانيةمدرسة العزيزية  للبنات

قضاء الحمزة الشرقي/ الديوانيةمدرسة الحكمة  للبنات

الحيدرية/ السماوةمدرسة حطين

الغربي/ السماوة مدرسة الزينبية للبنين

حي الحسين/ السماوة مدرسة الشمائل للبنات

م زينة عبد الحسين جواد.مد ورود سعدون عبد.م.أ

قرب محطة القطار/  السماوة الخوارزمي

الغربي/ السماوة مدرسة فاطمة بنت أسد

ال باني/ السماوة مدرسة البتول

السماوةمدرسة المعالم المختلطة

م أيالف لطيف نعمة.مد كوثر عبد الصاحب كاظم.م.أ

القشلة/ السماوة مدرسة البيان للبنين

زينب جاسم خضير. مد هدى رحيم هاشم.م.أ


