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اناث/  دبلوم ادارة 28نعمالالبطحاء74,536حكومً صباحًعلوم مالٌة ومصرفٌة/ كلٌة االدارة واالقتصاد جامعه ذي قار2019بكالورٌوسنعم4(ة)متزوجانثىندى كاظم جبار صالح
ادارة واقتصاد18نعم       الالبطحاء74,536حكومً صباحًعلوم مالٌة ومصرفٌة/ كلٌة االدارة واالقتصاد جامعه ذي قار2019بكالورٌوسنعم0(ة)متزوجنسٌم عالوي مشكور خلٌف البدري

ذكور/علوم سٌاسٌة 20ال      نعمالبطحاء76.47حكومً صباحًالعلوم السٌاسٌةجامعة بغداد2012بكالورٌوساعزبذكرخالد فرهود جدٌم فرٌح الترٌجاوي

اناث/ مدنً 20الالبطحاء60.828حكومً صباحًهندسة مدنًجامعة ذي قار كلٌه الهندسه2013بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىانصاف جاسم دمحم خضٌر

ذكور/ قانون 32الالبطحاء96.68حكومً صباحًقانونكلٌة القانون2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجذكردمحم حمود حسن دمحم

اناث/ اعالم 37الالبطحاء91حكومً صباحًاعالمجامعة ذي قار كلٌة االعالم2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىمروه خلف شراد دمحم الركابً

اناث/ ادارة واقتصاد 29الالبطحاء78حكومً صباحًعلوم  فً االدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة سومر 2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىمرٌم ناٌف محسن عكٌب البدور

ذكور/ ادارة  واقتصاد24الالبطحاء64حكومً صباحًعلوم  فً االدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة سومر 2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرخالد حسٌن دمحم جراد الزوٌد

ذكور/ ادارة واقتصاد 25الالالبطحاء63.444حكومً مسائًعلوم ادارة واقتصاد قسم المحاسبةجامعة المثنى2016بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرحسٌن علً عبدهللا عبدالرضا الشكران

ذكور/ حاسبات 21الالبطحاء65.302حكومً صباحًالحاسباتكلٌة علوم الحاسبات/جامعة ذي قار2021بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكراحمد صالح حمادي جاٌد الغزي

اناث/ حاسبات 22الالبطحاء63حكومً صباحًعلوم الحاسوب والرٌاضٌاتجامعة ذي قار2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىزٌنب ٌوسف حسن غازي البعالوي

ذكور/ دبلوم محاسبة 30الالالبطحاء95.63حكومً صباحًتقنٌات المحاسبةالمعهد التقنً الناصرٌة2016دبلوماعزبذكرابراهٌم علً طارش ماضً

اناث/ دبلوم محاسبة 25الالالبطحاء69.08حكومً صباحًالمحاسبةالمعهد التقنً الناصرٌة2009دبلومال2(ة)متزوجانثىافراح داخل لفته جالب

اناث/دبلوم قانون 30الالالبطحاء72حكومً صباحًتقنٌات االدارة القانونٌةالمعهد التقنً فً الناصرٌه2016دبلومال2(ة)متزوجانثىانتصار جواد نغٌمش ظاهر

ذكور/ دبلوم قانون 25الالالبطحاء63.879حكومً صباحًاالدارة القانونٌةالمعهد التقنً الناصرٌة2003دبلومال4(ة)متزوجذكرعزٌز عدنان منهل كماش الكماش

ذكور/ دبلوم مٌكانٌك 30الالالبطحاء76حكومً صباحًمٌكانٌكالمعهد التقنً الناصرٌه1998دبلومال3(ة)متزوجذكرهالل غنً كطان

ذكور/ دبلوم كهرباء 30الالالبطحاء٧٠حكومً صباحًقسم كهرباءمعهد تقنً ناصرٌه2010دبلومال6(ة)متزوجذكرنوفل كاظم فنجان مشكور الغزي

ذكور/ دبلوم ادارة 29الالالبطحاء٨٧حكومً صباحًإداري/إدارة مكتب المعهد التقً ناصرٌه2018دبلومال0(ة)متزوجذكرعبدهللا طالب صالح كطان الترٌجاوي

اناث/ زراعة 30الالالبطحاء79.21حكومً صباحًاالنتاج الحٌوانًجامعة المثنى كلٌة الزراعة2016بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىذكرى علً جوعان مضحً

اناث/ دبلوم ادارة 30الالالبطحاء71حكومً صباحًأداره الموادالمعهد التقنً القادسٌه2011دبلومال4(ة)متزوجانثىزهراء راضً كزار ساجت المٌاحً

اناث/ مدنً 27الالالبطحاء74حكومً صباحًالتقنٌات المدنٌةالمعهد التقنً فً الناصرٌة/ الجامعة التقنٌة الجنوبٌة 2020دبلومال1(ة)متزوجانثىرواء حمٌد غالً عبدهللا الغزي

ذكور/ مٌكانٌك 22الالالبطحاء72.629حكومً صباحًمٌكانٌك سٌاراتالنجف/الكلٌة التقنٌه الهندسٌه /جامعة الفرات االوسط التقنٌه2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجذكراشرف كاظم مطر دمحم العرجاوي

ذوي الشهداء/ اللون االصفر المعٌارٌة   

اللون االزرق ذوي االحتٌاجاتالمعدل                                                                                                *

  درجات5يحصل عىل [60 ال50من ]مقبول

 درجات10يحصل عىل  [70 اىل60من]متوسط 
 درجة15ٌحصل عله  [80 الى 70من]جٌد 

 درجة20ٌحصل على [90 الى 80من  ]جٌد جدآ

 درجة25ٌحصل على  [100 الى 90من  ]امتٌاز 

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
 االعلى  ٌتم اللجوء لمعدل التخرج  اما فً حالة التساوي فً جمٌع ماذكر

 



اناث/ ادارة واقتصاد 

ذكور/ ادارة  واقتصاد

ذكور/ دبلوم محاسبة 

ذكور/ دبلوم مٌكانٌك 

ذكور/ دبلوم كهرباء 


