
الجنساالسم الرباعي و اللقب
الحالة 

االجتماعية
االطفال

التحصيل 

الدراسي

سنة 

التخرج

اسم الجامعة او المعهد الذي 
ن تخرج منها المتقدم للتعيي 

الناحيةمعدل التخرجنوع الدراسةاالختصاص

 (ي)هل انت

ذوي  من

االعاقة 

واالحتياجات 

 (ي)هل انت

من ذوي 

الشهداء 

والسجناء 

مجموع الدرجات

13نعمالبنً زٌد٦٠,٨٠٧حكومً صباحًمساحهالجامعه التقنٌه الجنوبٌه2019دبلوماعزبانثىسهاد كاظم عطٌه معٌجل الزٌدي

16النعمبنً زٌد71.664حكومً صباحًكلٌة الزراعةجامعة سومر2021بكالورٌوساعزبانثىانمار خزال هوٌل دعٌم الغزي

22الالبنً زٌد٦٨،٦٦٧حكومً صباحًاعالمجامعه ذي قار كلٌه اإلعالم2020بكالورٌوس1(ة)متزوجذكراثٌر ساجد عبد الحسن جباره

30الالبنً زٌد ٧٤حكومً صباحًعلوم حاسباتجامعة النهرٌن2013بكالورٌوس1(ة)متزوجانثىغٌداء نعٌم حمود دعبول

25الالبنً زٌد67,054حكومً صباحًالمحاسبهالمعهد التقنً الناصرٌة2012دبلوم4(ة)متزوجذكراٌاد نعٌم هوٌدي حمود الزاملً

30الالبنً زٌد80.793حكومً صباحًادارة قانونٌةناصرٌه/المعهد التقنً /الجامعة التقنٌة الجنوبٌة2014دبلوم0(ة)متزوجذكركاظم عمار ٌاسر خافور السعداوي

25الالبنً زٌد63.17حكومً صباحًقسم المساحهالمعهد التقنً الشطره2011دبلوم2(ة)متزوجذكرضرغام عماد دغٌم عبدهللا الزٌدي

24الالبنً زٌد59.069حكومً صباحًانظمة الحاسوبالجامعةالتقنٌة الجنوبٌة2018دبلوم2(ة)متزوجذكرعلً عادل عرار غالب المناع

20الالبنً زٌد57.42حكومً صباحًقانونجامعة كربالء2017بكالورٌوس1(ة)متزوجذكرصالح مهدي وحٌد عبد علً الغزي
25الالبنً زٌد٦٨.٦٠٠٠حكومً صباحًكلٌة الهندسة الهندسة المدنًجامعة ذي قار2016بكالورٌوس2(ة)متزوجانثىهند دروٌش طعٌمه علٌخ السعٌدي

29الالبنً زٌد٧٧،٨٠٠حكومً صباحًأحصاء/االدارة واالقتصادجامعة سومر2018بكالورٌوس2(ة)متزوجانثىلمٌاء شنان حسٌن مسٌر الزٌدي

30الالبنً زٌد76.628حكومً صباحًادارة مخازنمعهد تقنً شطره2012دبلوم3(ة)متزوجانثىهبه سالم حرٌن حسن السعداوي

22البنً زٌد71.69حكومً صباحًالقانونكلٌة القانون- جامعة ذي قار 2020بكالورٌوس0(ة)متزوجانثىنهى فالح حسن وهٌب الشرٌفً

ذوي الشهداء/ اللون االصفر المعيارية   

اللون االزرق ذوي االحتٌاجاتالمعدل                                                                                                *

  درجات5يحصل عىل [60 ال50من ]مقبول

 درجات10يحصل عىل  [70 اىل60من]متوسط 

 درجة15يحصل عله  [80 الى 70من]جيد 

 درجة20يحصل على [90 الى 80من  ]جيد جدآ

 درجة25يحصل على  [100 الى 90من  ]امتياز 

وج او ارمل او مطلق يحصل عىل * ز ي5مت 
ز
ط ان يكون الزوج غتر موضف ف  درجات شر

حالة المتزوج

 درجات5االطفال *

ي5تمنح درجة لكل سنة تخرج عىل ان ال تزيد عن *
 درجات وبالشكل االت 

  درجة واحدة2021

 ارب  ع درجات2018 درجتان                      2020

دون خمس درجات درجات5 فما دون 2017 ثالث درجات                2019

                                                                                                   الدرجات تكون االولوٌة  عند تساوي*
                                                                                                              للحكومً على االهلً وللدراسات االصباحٌة على المسائٌة

 [ٌقبل االكثر قدمآ]ومن ثم تكون االولوٌة لسنوات التخرج
ٌتم اللجوء لمعدل التخرج  اما فً حالة التساوي فً جمٌع ماذكر

 



االحتياج

اناث/دبلوم مساحة 

اناث/ زراعة 

ذكور/ اعالم 

اناث/ حاسبات 

ذكور/دبلوم محاسبة

ذكور/ دبلوم قانونبة 

ذكور/ دبلوم مساحة 

ذكور/ دبلوم حاسوب 

ذكور/ قانون 
اناث/ هندسة مدنً 

اناث/ ادارة واقتصاد

اناث/دبلوم ادارة 

اناث/ قانون 

                                                                                                   
                                                                                                              

 االعلى  ٌتم اللجوء لمعدل التخرج 


