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انثى/ دبلوم ادارة 25نعمالمركز المضاءالدواٌة63.440حكومً صباحًتمنٌات ادارة الموادالشطرة/ الجامعة التمنٌة الجنوبٌة المعهد التمنً 2016دبلومال2(ة)متزوجانثىزهراء جابر حسٌن عواد العلٌخان

انثى/ دبلوم محاسبة 20نعمالمركز المضاءالدواٌة70.436حكومً صباحًتمنٌات المحاسبةناصرٌة/ الجامعة التمنٌة الجنوبٌة المعهد التمنً 2017دبلوماعزبانثىهبه محسن حشف الزم المرعاوي

انثى/  مدنً 20نعمالالدواٌة٥٦.١٧حكومً صباحًهندسة مدنٌةجامعة ذي لار2017بكالورٌوسبكالورٌوسنعم1(ة)متزوجانثىدالٌا طارق عكله هدروس السعٌدي

انثى/  ادارة والتصاد 25نعمالالدواٌة60اهلً مسائًأدارة أعمالكلٌة المأمون الجامعه2016بكالورٌوسبكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىعلٌاء حسٌن مطلن داوود الداوود

ذكر/  زراعة 25النعمالدواٌة62.62حكومً صباحًلسم الثروه الحٌوانٌهجامعة ذي لار2016بكالورٌوسٌمرأ و ٌكتبال4(ة)متزوجذكرلاسم فرحان دمحم عبد العبادي

ذكر/ ادارة والتصاد 14النعمالدواٌة57.406حكومً مسائًاالحصاءكلٌة االدارة والتصاد/ جامعة سومر 2018بكالورٌوسبكالورٌوسال0(ة)متزوجذكررعد رشٌد فٌصل عكله العلٌخانً

ذكر/  لانون 21النعمالدواٌة72,130حكومً صباحًلانونجامعة سومر2021بكالورٌوسابتدائٌةال0(ة)متزوجذكرعلً حمادي ثامر عمٌر المشبن

ذكر/  مدنً 26الالالدواٌة75حكومً صباحًهندسه مدنً لسم اداره الموارد المائٌهجامعة الماسم الخضراء2021بكالورٌوسبكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرحسٌن فاضل عباس كركوش

انثى/  مدنً 22الالالدواٌة70.42حكومً صباحًمهندسة مدنٌةجامعة ذي لار2020بكالورٌوساعدادٌةال0(ة)متزوجانثىزهراء جابر غافل ورش السعٌدي

ذكر/  لانون 24الالالدواٌة71.70حكومً صباحًالمانونكلٌة المانون/ جامعة ذي لار 2018بكالورٌوسامًال4(ة)متزوجذكرجعفر عبد العالً عذار رزٌج العلٌخانً

ذكر/  اعالم 30الالالدواٌة72.95حكومً صباحًتخصص صحافة/ اعالم الجامعة العرالٌة2014بكالورٌوسبكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرحاتم كرٌم عبد الرزاق هاشم الخفاجً

انثى/  زراعة 28الالالدواٌة72,11حكومً صباحًلسم البستنه وهندسة الحدائكجامعة ذي لار كلٌة الزراعه واالهوار2019بكالورٌوسٌمرأ و ٌكتبال1(ة)متزوجانثىاٌناس علً مطشر كاظم الغشٌم

ذكر/  جٌولوجً 27الالالدواٌة85.297حكومً صباحًجٌولوجًلسم الجٌولوجٌا التطبٌمٌة/كلٌة العلوم/جامعة ذي لار 2020بكالورٌوسبكالورٌوسال0(ة)متزوجذكرحسن جعفر كرٌم مالح السعٌدي

ذكر/  حاسبات 26الالالدواٌة71.954حكومً صباحًهندسه حاسباتالجامعه العرالٌه2021بكالورٌوسبكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرجابرلاسم دمحم نعٌمه العامري

انثى/  لانون 25الالالدواٌة71.22حكومً صباحًلانونجامعة واسط2016بكالورٌوسبكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىفرح فؤاد حسٌن سعدهللا البٌاتً

ذكر/  ادارة والتصاد 30الالالدواٌة73,31حكومً صباحًأحصاءكلٌة االدارة وااللتصاد/سومر2017بكالورٌوسابتدائٌةال5(ة)متزوجذكرباسم ثجٌل سمٌر جمعة

ذكر/  محاسبة 28الالالدواٌة79.4118اهلً صباحًلسم المحاسبةكلٌة االدارة وااللتصاد/ كلٌة مزاٌا الجامعة 2019بكالورٌوسابتدائٌةال3(ة)متزوجذكرحٌدر حسن معله حسون العبادي

انثى/  ادارة والتصاد 28الالالدواٌة٧٧.٣٩٦حكومً صباحًأداره أعمالكلٌه االداره واإللتصاد_جامعه سومر 2019بكالورٌوسمتوسطةال1(ة)متزوجانثىرحاب داخل حسٌن مونس الٌازع
ذكر/  مٌكانٌن 12الالالدواٌة64.8حكومً صباحًهندسة مٌكانٌنجامعة واسط2020بكالورٌوساعزبذكردمحم خلف طعٌمة عبد المحسن الموسوي

انثى/ ادارة والتصاد 19الالالدواٌة63.6721اهلً صباحًمحاسبةكلٌة مزاٌا الجامعة2018بكالورٌوسبكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىحوراء شمخً جابر ٌاس

انثى/  ادارة والتصاد 30الالالدواٌة72.60حكومً صباحًاداره عامه-ادارة والتصاد جامعة سومر2017بكالورٌوسبكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىحنٌن حمزه كاظم جازع الماجد

ذكر/  حاسبات 27الالالدواٌة71,491حكومً صباحًحاسباتجامعة بغداد تربٌة ابن الهٌثم2020بكالورٌوسبكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرسعد محسن  خٌون كٌطان

ذكر/ دبلوم مساحة 20الالمركز المضاء٥٨.٠٩حكومً صباحًمساحهالمعهد التكنلوجً السماوة2010دبلومال4(ة)متزوجذكرسعد مجٌد حمٌد راشد

انثى/ دبلوم مساحة 25الالمركز المضاء٦١.٩٣٢حكومً صباحًلسم تمنٌات المساحةالمعهد التمنً الشطرة2011دبلومال3(ة)متزوجانثىأزهار أبراهٌم گاطع كنهور الغشٌماوي

انثى/ دبلوم مساحة 26الالمركز المضاء70.102حكومً صباحًتمنٌات المساحةالمعهد التمنً الشطرة/ الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2021دبلومال1(ة)متزوجانثىسجى مهدي محسن حمود العلٌخان

ذكر/ دبلوم مساحة 25الالمركز المضاء63.687حكومً صباحًتمنٌات المساحةالمعهد التمنً الشطرة2010دبلومال5(ة)متزوجذكرعمٌل شناوه ضمد منادي مرعاوي

انثى/ دبلوم مساحة 20الالمركز المضاء75.286حكومً صباحًالمساحهالشطرة/ هٌئة التعلٌم التمنً المعهد التمن2009ًدبلوماعزبانثىمرٌم صبٌح شنٌور ساجت العكٌلً

انثى/ دبلوم لانونٌة 25الالمركز المضاء63,133حكومً صباحًلسم االداره المانونٌهالمعهد التمنً الناصرٌه2014دبلومال3(ة)متزوجانثىدنٌا نعٌم عوٌد رومً السعٌدي

انثى/ دبلوم لانونٌة 35الالمركز المضاء84.5حكومً صباحًاالدارة المانونٌةالمعهد التمنً ذي لار2015دبلومال2(ة)متزوجانثىسارة كاظم صفون شغناب الركابً

ذكر/ دبلوم حاسوب 20الالمركز المضاء58.482حكومً صباحًانظمه حاسوبالعماره/الجامعه التمنٌه الجنوبٌه2016دبلومال3(ة)متزوجذكرعلً جبار عبدهللا نافل العامري

ذكر/ دبلوم حاسوب 20الالمركز المضاء55.37حكومً صباحًانظمة الحاسوبالمعهد التمنً/ الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2017دبلومال1(ة)متزوجذكرنزار خلٌل عبدهللا نافل العامري

انثى/ دبلوم مٌكانٌن 30الالمركز المضاء77.838حكومً صباحًفرع االنتاج-المٌكانٌكة المعهد التمنً الشطرة- الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2011دبلومال3(ة)متزوجانثىبٌداء لطٌف سرحان حسن السعٌدي

انثى/ دبلوم ري 25الالمركز المضاء65.667حكومً صباحًتمنٌات الري والبزلمعهد تمنً الشطره2013دبلومال1(ة)متزوجانثىاسماء دمحم عبد عوده اللملوم

ذكر/ دبلوم ادارة 21الالمركز المضاء79.084حكومً صباحًتمنٌات ادارة موادجامعة الفرات االوسط المعهد التمنً المادسٌة2021دبلومال0(ة)متزوجذكرحسن عبدالحسن نهٌر طالع مشبن

ذكر/ دبلوم ادارة 29الالمركز المضاء72,987حكومً صباحًإدارة الموادالمعهد التمنً الشطره/الجامعه التمنٌة الجنوبٌه2018دبلومال3(ة)متزوجذكرساجد صباح جابر جلمود السعٌدي

انثى/ دبلوم ادارة 30الالمركز المضاء70.774حكومً صباحًتمنٌات ادارة موادالمعهد التمنً الشطرة2013دبلومال4(ة)متزوجانثىدعاء صالح مهدي دمحم السعٌدي

انثى/ دبلوم ادارة 30الالمركز المضاء73,800حكومً صباحًادارة موادالمعهد التمنً الشطرة2011دبلومال3(ة)متزوجانثىسارة رزاق مشكور حمٌدي الجالب

دبلوم ادارة انثى35الالمركز المضاء83,367حكومً صباحًتمنٌات إدارة الموادالمعهد التمنً الشطرة2017دبلومال2(ة)متزوجانثىمروه خلف حلبوص عوده الغشٌماوي

انثى/ دبلوم ادارة 25الالمركز المضاء٧٧.٤٦٧حكومً صباحًاداره مخازنمعهد تمن2007ًدبلومال0(ة)متزوجانثىخدٌجه عزٌز كنهور مسوبر الربٌعً

ذكر/ دبلوم محاسبة 25الالمركز المضاء65.777حكومً صباحًتمنٌات المحاسبةناصرٌة/ المعهد التمن2016ًدبلومال2(ة)متزوجذكرعلً عجٌل علٌوي حسٌن

ذكر/ دبلوم محاسبة 25الالمركز المضاء٦٥.٨٢حكومً صباحًمحاسبهالمعهد التمنً فً الدٌوانٌه2014دبلومال3(ة)متزوجذكرعمار مشتاق طالب حسون السعٌدي

ذكر/ دبلوم كهرباء 30الالمركز المضاء71.121حكومً صباحًفرع الشبكات/ تمنٌات الكهربائٌة الشطرة/ المعهد التمنً 2002دبلومال6(ة)متزوجذكرعماد كاظم مهدي دمحم المرزون

ذوي الشهداء/ اللون االصفر المعٌارٌة   

اللون االزرق ذوي االحتٌاجاتالمعدل                                                                                                *

  درجات5يحصل عىل [60 ال50من ]ممبول

 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

 


