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االحتياجمجموع الدرجات

ذكر/دبلوم أدارة 20نعمالالفهود59.034حكومً صباحًادارة موادالشطرة/ المعهد التقنً 2010دبلومال3(ة)متزوجذكرعقٌل مسلم مصارع علوان صٌمري

انثى/ دبلوم محاسبة 20نعمالالفهود٥٦.٥٢٣حكومً صباحًمحاسبهمعهد تقنً ناصرٌه2012دبلومال6(ة)متزوجانثىسارة جمٌل راضً رسن ابراهٌم

ذكر/ اللغة االنكلٌزٌة 26النعمالفهود70.236حكومً مسائًاللغة اإلنكلٌزٌةجامعة مٌسان كلٌة تربٌة االساسٌة2021بكالورٌوسال3(ة)متزوجذكرعماد ضهد كعٌم نزال السلمان

ذكر/ادارة واقتصاد 12النعمالفهود66.911حكومً صباحًالعلوم المالٌة المصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد- جامعة البصره 2020بكالورٌوساعزبذكرلطٌف ثجٌل كامل جاسم مشوي

ذكر/هندسة مدنً 23الالالفهود71.007حكومً صباحًهندسة مدنًكلٌة الهندسة/ جامعة واسط 2019بكالورٌوسال0(ة)متزوجذكرضٌاء حسٌن عطٌة مطر الفهداوي

انثى/ هندسة مدنً 19الالالفهود56.917حكومً صباحًالمدنًجامعه واسط كلٌه الهندسه2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىشهد كرٌم شوزي بابً شوزي الشوهانً

ذكر/ قانون 25الالالفهود٦٩.٠٠٨حكومً صباحًكلٌة القانونجامعة الكوفة2014بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرعباس محسن حسن علً الموسوي

انثى/ قانون 28الالالفهود72,74حكومً صباحًبكالورٌوس قانونجامعة ذي قار2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىسجى حبٌب هاشم علً

ذكر/ مساحة 15الالالفهود59.8حكومً صباحًهندسة مساحةالجامعة التقنٌة الوسطى2016بكالورٌوسال0(ة)متزوجذكردمحم صالح عبد الباقً حمد الصالح

ذكر/ اعالم 25الالالفهود66.40حكومً صباحًقسم صحافةكلٌة االعالم/ الجامعة العراقٌة 2014بكالورٌوسال3(ة)متزوجذكرسٌف ذٌاب خلف معال

ذكر/ادارة واقتصاد 30الالالفهود71,627حكومً مسائًالعلوم المالٌة والمصرفٌةكلٌة اإلدارة واالقتصاد/ جامعة ذي قار 2016بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكردمحم ناصر علً رداد راهً

انثى/ ادارة واقتصاد 28الالالفهود90.619حكومً صباحًعلوم االحصاءجامعه سومر كلٌه االدارة واالقتصاد2019بكالورٌوساعزبانثىضمٌاء كرٌم جاسم ٌاسٌن الصالح

انثى/ ادارة واقتصاد 16الالالفهود70,889حكومً صباحًمحاسبة مالٌةالجامعة التقنٌة الجنوبٌة2021بكالورٌوساعزبانثىازل علً شرٌف دمحم الصالح

انثى/ زراعة 26الالالفهود88حكومً صباحًعلوم هندسه زراعٌهجامعة ذي قار2021بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىزهراء عبدهللا ابراهٌم الراضً

انثى/ علوم حاسبات 27الالالفهود70.77حكومً مسائًعلوم الحاسباتكلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار 2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىدعاء مشتاق جخر جبر احمٌد

ذكر / دبلوم مساحة 25الالالفهود62.349حكومً صباحًالمساحةالمعهد التقنً الشطرة2015دبلومال2(ة)متزوجذكرجعفر خمٌس سالم سعٌد الكرٌدي

ذكر / دبلوم مساحة 25الالالفهود65.064حكومً صباحًمساحهالمعهد التقنً الشطره2016دبلومال3(ة)متزوجذكرمنتظر خمٌس سالم سعٌد الكرٌدي

انثى/ دبلوم قانونٌة 30الالالفهود73.191حكومً صباحًادارة قانونٌةالمعهد التقنً الناصرٌة2013دبلومال3(ة)متزوجانثىزهراء مهلهل موسى بدٌر الباهض

انثى/ دبلوم محاسبة 30الالالفهود75.42حكومً صباحًمحاسبهالدوانٌه/ المعهد التقنً 2013دبلومال1(ة)متزوجانثىوالء مزهر عباس جاسم الجابر

ذكر / دبلوم محاسبة 20الالالفهود59.979حكومً صباحًالمحاسبةالمعهد التقنً ناصرٌه2003دبلومال5(ة)متزوجذكرمهدي حسٌن سمٌر نعٌس العنبر

انثى /دبلوم حاسوب 25الالالفهود63.206حكومً صباحًتقنٌات انظمة الحاسوبالمعهد التقنً الناصرٌة2012دبلومال4(ة)متزوجانثىحوراء علً حسٌن علوان الجبر

ذكر / دبلوم مٌكانٌك 28الالالفهود72.457حكومً صباحًالمٌكانٌكالمعهد التقنً فً الناصرٌة2019دبلومال1(ة)متزوجذكرفاضل دمحم طاهر دمحم الحمود

انثى/ دبلوم كهرباء 15الالالفهود60.274حكومً صباحًالكهرباءالمعد التقنً فً ذي قار2012دبلومنعم3(ة)متزوجانثىدعاء عبد الحسن دواره هاشم العباس

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
ٌتم اللجوء لمعدل  اما فً حالة التساوي فً جمٌع ماذكر

 االعلى  التخرج 
 




