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االحتٌاجالنقاط

اناث/ زراعة 11النعمالغراف69.33حكومً صباحًالعلوم الزراعٌة قسم االنتاج الحٌوانًكلٌة الزراعة واالهوار- جامعة ذي قار 2021بكالورٌوساعزبانثىزٌنب مانع ٌوسف ساجت الشٌخان
ذكور/دبلوم ادارة 20النعمالغراف54.886حكومً صباحًادارة موادمعهد تقنً شطرة2013دبلومال5(ة)متزوجذكرسمٌر عبدالحسٌن ورش نحو الرماحً

ذكور/ دبلوم قانونٌة 22النعمالغراف٦٤حكومً صباحًاداره قانونٌهالجامعه التقنٌنه الجنوبٌه2020دبلومال1(ة)متزوجذكرلؤي احمد ٌوسف كاظم الخفاجً
ذكر/ دبلوم مٌكانٌك25النعمالغراف61حكومً صباحًسٌارات/مكننه ومعدات الشطره/المعهد التقنً 2015دبلومال3(ة)متزوجذكراحمد طعمه عزٌز عبد الرضا الصافً

ذكر / دبلوم ادارة 19النعمالغراف58.293حكومً صباحًادراة الموادمعهد التقنً عماره2018دبلومال1(ة)متزوجذكرمؤمل عبداالمٌر حمٌد عثمان الخفاجً

ذكور/ قانون 20نعمالالغراف53.72حكومً صباحًقانونكلٌة القانون والسٌاسه/جامعة البصره2010بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرعالء رزاق مهدي ناهً الكعبً

ذكور/هندسة مدنً 25نعمالالغراف67.1691حكومً صباحًهندسة مدنًجامعة ذي قار كلٌة الهندسة2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعقٌل جواد كاظم عبدعلً الطوٌنً

ذكور/ ادارة واقتصاد 27نعمالمركز القضاء72.352حكومً صباحًقسم ادارة اعمال- كلٌة ادارة واقتصاد جامعة سومر2020بكالورٌوسال4(ة)متزوجذكرعباس عدنان حسن منشد السعداوي
ذكور/ دبلوم قانونٌة 15نعمالالغراف59.413حكومً صباحًاالدارة القانونٌةناصرٌة/ المعهد التقنً االداري2016دبلومال0(ة)متزوجذكرتٌسٌر دمحم جالب عبٌد

اناث/ دبلوم محاسبة 25نعمالالغراف62.366حكومً صباحًتقنٌات محاسبةالمعهد التقنً الناصرٌه2017دبلومال1(ة)متزوجانثىزمن حسٌن عباس صوٌف البدري

اناث/دبلومادارة 25نعمالالغراف66,593حكومً صباحًادارة موادالمعهد التقنً الشطرة2011دبلومال4(ة)متزوجانثىهجران منعثر فٌصل احمٌد السهالنً
اناث/ مدنً 20الالالغراف60.2364حكومً صباحًهندسة مدنًذي قار2016بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىتقى عصام شهٌد عبدالحسٌن

ذكور/ مدنً 20الالالغراف58.85حكومً صباحًهندسه مدنٌهجامعة ذي قار2017بكالورٌوسال3(ة)متزوجذكرعباس ناصر حسٌن فالح الخفاجً
اناث / هندسة مدنً 24الالالغراف63.364حكومً صباحًهندسة موادجامعة بابل2018بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىزهراء حسن علً جاسم الطفٌلً

اناث/ مساحة 14الالالغراف66.9حكومً صباحًهندسه مساحهجامعه بغداد2018بكالورٌوسنعم1(ة)متزوجانثىنبأ سٌف عٌفان صالح السهالنً

ذكور/ مساحة 12الالالغراف60.7حكومً صباحًهندسة المساحةجامعة بغداد2018بكالورٌوساعزبذكراسحاق صادق معٌدي صكبان الخفاجً
مساحة ذكور 12الالالغراف75.12حكومً صباحًمساحجامعة بغداد  كلٌة الهندسة  قسم المساحة2020بكالورٌوساعزبذكردمحم حٌدر جلٌل نجم الخفاجً

ذكور/ قانون 30الالالغراف73.27حكومً صباحًالقانونجامعة ذي قار كلٌة القانون2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرحسٌن إسماعٌل كاظم جاسم الصافً
اناث/ قانون 33الالالغراف٨٢.٧٨اهلً مسائًالقانونكلٌة مزاٌا الجامعة2019بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىساره وحٌد سالم حمض الصرٌفً
انثى/ قانون 30الالالغراف75,52حكومً صباحًالقانونجامعة ذي قار2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىكوثرعامر فهد حسٌن السهالنً

اناث/ قانون 30الالالغراف79.76حكومً صباحًقانونجامعة ذي قار2016بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىهدٌر مصطفى حسٌن شلهوب ال شجان
اناث/ تخطٌط 25الالالغراف64.734حكومً صباحًتخطٌط عمرانًجامعة الكوفة2016بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىاسراء عدنان راهً علٌوي المٌاحً
اناث/ تخطٌط 29الالالغراف71.343حكومً صباحًالتخطٌط البٌئًجامعة الكوفه2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىضحى عزٌز عكون عناد السعداوي
ذكور / اعالم 33الالالغراف80.932حكومً صباحًاالذاعه والتلفٌزون.قسم االعالم جامعه االمام الكاضم ع2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرسامر غانم جمعه عباس العمٌري

اناث/ اعالم 34الالالغراف82,63حكومً صباحًصحافةجامعة ذي قار كلٌة االعالم2018بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىهبه رحمن عبد الحسن موسى الخفاجً
ذكور / اعالم 29الالالغراف٧٥حكومً صباحًقسم االعالمكلٌة االمام الكاظم2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعلً حاكم جلٌل عامر السعداوي

ذكور/ ادارة واقتصاد 30الالالغراف٧٧،٤١٣٨حكومً صباحًقسم العلوم المالٌه والمصرفٌهجامعه المثنى كلٌه اإلدارة واالقتصاد2017بكالورٌوسال4(ة)متزوجذكرحسٌن جواد عسل شكري
اناث/ ادارة واقتصاد 30الالالغراف70.421حكومً صباحًاالدارة واالقتصادجامعة واسط2013بكالورٌوسال4(ة)متزوجانثىاٌه خمٌس عبد عواد الحجٌمً

ذكور/ ادارة واقتصاد 29الالالغراف74.5حكومً مسائًمحاسبكلٌة االمام الكاظم   قسم مالٌه مصرفٌه2018بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرمهند هداب حنٌص عنش الخفاجً
ذكور/ ادارة واقتصاد 28الالالغراف73.043حكومً صباحًكلٌة اإلدارة واالقتصادجامعة سومر2019بكالورٌوسال5(ة)متزوجذكرعمار كامل كاظم علٌوي السعداوي

اناث/ ادارة واقتصاد 25الالالغراف62.739حكومً صباحًادارة واالقتصادجامعة سومر2017بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىنجالء طالب علً طاهر
اناث/ ادارة واقتصاد 28الالالغراف79.728حكومً صباحًالعلوم المالٌة والمصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة ذي قار 2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىاطٌاف كاظم جواد كاظم االزٌرجاوي
ذكور/ حاسبات 32الالالغراف80,260حكومً صباحًعلوم حاسباتالجامعة المستنصرٌة كلٌه التربٌه االساسٌه2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرمشعل كامل عزٌز سلمان الحجٌمً

اناث/ حاسبات 25الالالغراف65.317حكومً صباحًحاسباتجامعة ذي قار كلٌة علوم الحاسبات والرٌاضٌات2014بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىهبه رحٌم دمحم حمد التمٌمً

اناث/ حاسبات 27الالالغراف77,371حكومً صباحًعلوم حاسباتالجامعه المستنصرٌة كلٌه التربٌه االساسٌه2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىزٌنب حسٌن سلمان مسعود الكنانً

ذكور/ زراعة 35الالالغراف٨١.٩٩حكومً صباحًزراعهجامعة ذي قار2016بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرعماد عبد األمٌر علً عبٌد
اناث/ دبلوم مساحة 25الالالغراف٦٦،٠٣٦حكومً صباحًالمساحهالشطره/ معهد التقن2012ًدبلومال4(ة)متزوجانثىفاطمه وحٌد عبد علً صٌاح الغزي

ذكور/ دبلوم ادارة 30الالالغراف72,593حكومً صباحًادارة المكتبمعهد تقنً  الناصرٌه2017دبلومال2(ة)متزوجذكرعامر ناجً دمحم شٌاع الخفاجً
اناث/ دبلوم ادارة 30الالالغراف73حكومً صباحًتقنٌات أداره موادالشطره/المعهد التقن2010ًدبلومال3(ة)متزوجانثىدموع أحمد نوري هاشم الموسوي
اناث/ دبلوم ادارة 30الالالغراف74,234حكومً صباحًادارة مخازنمعهد التقنً فً الشطره1997دبلومال6(ة)متزوجانثىرقٌه غالً حسٌن عباس الزبٌدي

اناث/ دبلوم قانونٌة 25الالالغراف63.47حكومً صباحًدبلوم اداره قانونٌهالمعهد التقنً ناصرٌه2009دبلومال2(ة)متزوجانثىخدٌجه عمران زوان جالوغ السهالنً
اناث/ دبلوم قانونٌة 33الالالغراف82حكومً صباحًتقنٌات االداره القانونٌهمعهد تقنً الناصرٌه2019دبلومال1(ة)متزوجانثىسارة طالب حسٌن كسار السعداوي

اناث/ حاسبات 22الالالغراف67.188حكومً صباحًانظمة حاسباتالمعهد التقنً الناصرٌه2020دبلومال1(ة)متزوجانثىصابرٌن حسٌن عباس حوٌف البدري

ذكور/ دبلوم محاسبة 25الالالغراف66،29حكومً صباحًقسم المحاسبةالمعهد التقنً السماوه2015دبلومال1(ة)متزوجذكركاظم كرٌم ضاحً مصدق
اناث/دبلوم محاسبة 26الالالغراف71.5حكومً صباحًقسم تقنٌات المحاسبٌهالناصرٌه/المعهد تقن2021ًدبلومال2(ة)متزوجانثىطٌبه حمٌد عوده هذال

ذكور/ دبلوم ادارة 30الالالغراف77,613حكومً صباحًتقنٌات ادارة الموادمعهد تقنً الشطره2016دبلومال2(ة)متزوجذكرحٌدر صالح جبار راضً السعٌد
اناث/ دبلوم محاسبة 35الالالغراف81.149حكومً صباحًقسم تقنٌات المحاسبهالمعهد التقنً الناصرٌه2017دبلومال2(ة)متزوجانثىهاجر علً مرعً واجد علٌخان
ذكور/ دبلوم محاسبة 32الالالغراف89.875حكومً صباحًتقنٌات المحاسبةالمعهد التقنً الناصرٌه2020دبلومال2(ة)متزوجذكرهانً فزع خلف علً الخفاجً
اناث/ دبلوم ادارة 35الالالغراف87.565حكومً صباحًادارة موادمعهد تقنً الشطرة/الجامعة التقنٌة الجنوبٌة2011دبلومال3(ة)متزوجانثىساره هاشم دمحم عبد السهالنً

اناث/ دبلوم ادارة35الالالغراف86/214حكومً صباحًاداره مكتبالمعهد التقنً الناصرٌه2012دبلومال2(ة)متزوجانثىدنٌا جاسم شالگه عبد الخفاجً
ذكور/ دبلوم ادارة 30الالالغراف78.453حكومً صباحًتقنٌات ادارة الموادالمعهد التقنً الشطرة2016دبلومال3(ة)متزوجذكرشاكر صالح طشاش فكع الخفاجً
ذكور/ دبلوم مساحة 25الالالغراف67حكومً صباحًالمساحهالمعهد التقنً فً الشطره2003دبلومال4(ة)متزوجذكرعمار محسن نجم صخً الخفاجً

ذكور/ دبلوم مساحة 25الالالغراف65.155حكومً صباحًقسم المساحهالمعهد التقنً الشطره2011دبلومال3(ة)متزوجذكرجعفر حسٌن عبد مطر التمٌمً

ذكور/ دبلوم مساحة 30الالالغراف76.995حكومً صباحًمساحةمعهد تقنً الشطره2008دبلومال2(ة)متزوجانثىمها جاسم دمحم سلمان الخفاجً
ذكور/ دبلوم ري وبزل 30الالالغراف73.304حكومً صباحًتقنٌات الري والبزلالمعهد التقنً الشطره2016دبلومال1(ة)متزوجذكرحسٌن علً ناصر حسٌن الخفاجً

ذكور/ دبلوم كهرباء25الالالغراف٦٧حكومً صباحًكهرباء قسم الشبكاتالمعهد التقنً الشطره2004دبلومال8(ة)متزوجذكرحسٌن عباس عبعوب ثوٌنً ال شجان
اناث/ دبلوم مٌكانٌك 32الالالغراف82.409حكومً صباحًالمٌكانٌكالمعهد التقنً ناصرٌه2020دبلومال1(ة)متزوجانثىهاجر حٌدر حمود كرٌدي الغزي

ذكور/ دبلوم مٌكانٌك 35الالالغراف82,29حكومً صباحًالمٌكانٌك االنتاجمعهد تقنً الناصرٌة2015دبلومال2(ة)متزوجذكرحسٌن علً حسٌن جبره هللا الخفاجً

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 
 




