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ذكور/ حاسبات 17النعمكرمة بنً سعٌد62.43اهلً صباحًهندسة تقنٌات الحاسباتجامعة االمام جعفر الصادق2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجذكردمحم سلمان مجٌد حسن التمٌمً

اناث/ ادارة واقتصاد 18النعمكرمة بنً سعٌد77.896حكومً صباحًاالحصاءكلٌة االدارة واالقتصاد- جامعة سومر 2019بكالورٌوسنعم0(ة)متزوجانثىزهراء ثابت راضً طاهر دبٌس

اناث/ دبلوم محاسبة 30نعمنعممركز القضاء78.10حكومً صباحًقسم المحاسبةالبصرة/ المعهد التقن2016ًدبلومال2(ة)متزوجانثىاسٌل عبدالرزاق راهً ذرب بنً مالج

ذكور/ ادارة واقتصاد 25نعمالكرمة بنً سعٌد64,5حكومً صباحًعلوم مالٌه ومصرفٌه/كلٌه االداره واالقتصاد جامعه المثنى2016بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرفؤاد طارق دمحم محٌسن ال حسٌن

ذكور/ دبلوم ادارة 20نعمالمركز القضاء55.600حكومً صباحًادارة مكتبالمعهد التقنً الناصرٌه2005دبلومال4(ة)متزوجذكرعماد كاظم علً عذٌب الزٌاد

ذكور/ قانون 25الالكرمة بنً سعٌد٦٧،٢٤حكومً صباحًقانونجامعة المثنى2013بكالورٌوسال3(ة)متزوجذكرخالد دمحم شناوه جوٌد الجاسم

ذكور/ هندسة مدنً 8الالكرمة بنً سعٌد55.8507حكومً صباحًهندسة مدنًجامعة ذي قار2019بكالورٌوساعزبذكركرار حٌدر جاسم دمحم

ذكور /ادارة واقتصاد 30الالكرمة بنً سعٌد72.1267حكومً صباحًمحاسبهجامعه المثنى كلٌه اإلدارة واالقتصاد2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعبد الحسٌن جاسم دمحم عبٌد ال جوٌسم

ذكور/ اثار 23الالكرمة بنً سعٌد82.24حكومً صباحًكلٌة االثارجامعة ذي قار2019بكالورٌوساعزبذكرغٌث قاسم عبد الحسٌن باجً الحسناوي

ذكور /زراعة 26الالكرمة بنً سعٌد72.39حكومً صباحًاإلنتاج الحٌوانى/قسم /كلٌة الزراعة واألهوارجامعة ذي قار2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرحمزة دمحم جبار عبد هللا الشنان

ذكور/دبلوم مساحة 17الالمركز القضاء٧٦،٥٠٠حكومً صباحًقسم تقنٌات المساحةالمعهد التقنً الشطره/الجامعة التقنٌة الجنوبٌة 2020دبلوماعزبذكرعلً ساجد عبدهللا شنٌار الوحاح

ذكور/ دبلوم محاسبة 30الالمركز القضاء74حكومً صباحًمحاسبةالمعهد التقنً بصرة2010دبلومال3(ة)متزوجذكرسهر مجٌد جادر سلمان ال دمحم

ذكور/ دبلوم ادارة 35الالمركز القضاء85.476حكومً صباحًتقنٌات ادارة الموادالشطره/ المعهد التقنً 2011دبلومال3(ة)متزوجذكرامجد مطر علوان جاسم مشٌرٌجً

اناث/ دبلوم ادارة 30الالمركز القضاء70,187حكومً صباحًتقنٌات ادارة الموادالشطرة/ العهد التقن2016ًدبلومال2(ة)متزوجانثىزمن مظلوم هادي بندر الفهد

ذكور/ دبلوم مٌكانٌك 25الالمركز القضاء62.829حكومً صباحًاالنتاج/ المٌكانٌك الناصرٌة/ المعهد التقنً 2004دبلومال4(ة)متزوجذكرعماد وحٌد تاٌه عزٌز السعٌدي

اناث/ قانون 30الالكرمة بنً سعٌد٧١حكومً صباحًكلٌة القانونجامعة ذي قار2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىاالء عبد الحكٌم كنو كاطع الحسناوي

اناث/ هندسة مدنً 15الالكرمة بنً سعٌد67.2060حكومً صباحًقسم الهندسة المدنٌةكلٌة الهندسة/ جامعة ذي قار 2017بكالورٌوسنعم2(ة)متزوجانثىمنى جواد كاظم مهدي الشامً

اناث/ هندسة مدنً 12الالكرمة بنً سعٌد62.869حكومً صباحًالمنشآت والموارد المائٌة/ مدنً جامعة الكوفة2020بكالورٌوساعزبانثىتقوى علً موسى حسٌن ال حسٌن

اناث/ هندسة مدنً 25الالكرمة بنً سعٌد54.2731حكومً صباحًهندسه مدنًكلٌة الهندسة- جامعة ذي قار2016بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىوجدان حضٌر راهً ناهض الصالحً

اناث/ اعالم 30الالكرمة بنً سعٌد٧١حكومً صباحًقسم الصحافهجامعة بغداد2007بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىعلٌاء جواد كاظم عبد النبً الزٌدي

اناث/ ادارة واقتصاد 26الالكرمة بنً سعٌد70،438حكومً صباحًادارة االعمالجامعة ذي قار كلٌة ادارة واالقتصاد2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىبنٌن ذٌاب احمد بستان الحسن

ذكور/ علوم حاسبات 22الالكرمة بنً سعٌد81حكومً صباحًعلوم الحاسوب وتكنلوجٌا المعلوماتجامعة ذي قار2020بكالورٌوساعزبذكرسالم خالد درٌول خوٌط الشغانبً

اناث/ دبلوم قانونٌة 30الالمركز القضاء77.892حكومً صباحًاداره قانونٌهالمعهد التقنً فً ذي قار2012دبلومال3(ة)متزوجانثىانتظار هاشم نفاوه مطشر العطٌه

اناث/ دبلوم حاسوب 26الالمركز القضاء71.283حكومً صباحًانظمه حاسوبالمعهد التقن2021ًدبلومال1(ة)متزوجانثىموج عباس ٌوسف حسن السعداوي

اناث/دبلوم ادارة 35الالمركز القضاء82;811حكومً صباحًتقنٌات ادارة المكتبناصرٌه/ المعهد التقنً  2016دبلومال2(ة)متزوجانثىابرار اٌاد مطر دمحم السعٌدي

اناث/ دبلوم ادارة 30الالمركز القضاء70,187حكومً صباحًتقنٌات ادارة الموادالشطرة/ العهد التقن2016ًدبلومال2(ة)متزوجانثىزمن مظلوم هادي بندر الفهد

ذكور/دبلوم كهرباء25الالمركز القضاء64حكومً صباحًقسم الكهرباءالمعهد الفن2010ًدبلومال2(ة)متزوجذكرٌوسف احمد علً غالب الحسناوي

اناث/قانون25الالكرمة بنً سعٌد72حكومً صباحًكلٌة القانونجامعة الدٌوانٌة2012بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىاسماء نبٌل عبد العظٌم حمود السعٌدي

اناث/دبلوم محاسبة30الالكرمة بنً سعٌد72.654حكومً صباحًالمحاسبةناصرٌة/ المعهد التقنً 2012دبلومال3(ة)متزوجانثىنور عزٌز ضٌدان جابر الوحاح

ذوي الشهداء/ اللون االصفر المعٌارٌة   

اللون االزرق ذوي االحتٌاجات الخاصةالمعدل                                                                                                *

  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 التخرج  اما فً حالة التساوي فً جمٌع ماذكر

 االعلى 
 




