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اناث/دبلوم ادارة25نعمالعكٌكه66.382حكومً صباحًتمنٌات ادارة مكتبالجامعه التمنٌه الجنوبٌه المعهد التمن2013ًدبلومال3(ة)متزوجانثىندى فالح شناٌه علٌخ ال علٌخ

ذكور/ادارة والتصاد22نعمالعكٌكه70,934حكومً صباحًالتصاد/ادارة والتصاد ذي لار2020بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكردمحم كاظم مطلن حسن

اناث/ادارة والتصاد 13نعمنعمعكٌكه60,164حكومً صباحًعلوم مالٌة ومصرفٌةجامعة ذي لار كلٌة ادارة والتصاد2019بكالورٌوساعزبانثىاوراد مراد راضً دمحم الزبٌدي
ذكور/لانون30النعمعكٌكه71.88حكومً صباحًلانونكلٌة المانون- جامعة ذي لار 2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكردمحم فاضل عبد الزهره ٌاسر الدخٌل

ذكور/هندسة مدن21ًالالعكٌكه64.740حكومً صباحًهندسه مدنًجامعه المادسٌه2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعباس عزٌز نازوح عرندس ال مهلهل

ذكور/هندسة مدن16ًالالعكٌكه74,0511حكومً صباحًمدنًجامعة ذي لار2021بكالورٌوساعزبذكرعلً ٌوسف حسٌن عباس العباس

اناث/دبلوم ادارة16الالعكٌكه76,552حكومً صباحًادارة مكتبالمعهد التمنً ناصرٌة2013دبلومال3(ة)متزوجانثىدعاء كاظم مطوس فزٌع العوده

ذكور/دبلوم مساحة10الالعكٌكه53حكومً صباحًتمنٌات المساحةالمعهد التمنً البصره2017دبلوماعزبذكرولٌد داود عبد صخً ال صخً

ذكور/دبلوم ادارة30الالعكٌكه79حكومً صباحًادارة موادالمعهد التمنً عمارة2011دبلومال2(ة)متزوجذكرمرتضى شجر بدٌوي دهٌز الدجٌن

اناث/ اعالم 25الالعكٌكه60.34حكومً مسائًاعالمجامعه االمام الكاظم2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىزهراء احمد حسن جبٌر الربٌعً

اناث/لانون22الالعكٌكه69حكومً صباحًلانونجامعة ذي لار2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىرٌام ابراهٌم حٌال

اناث/ادارة والتصاد22الالعكٌكه76.684حكومً صباحًالتصادجامعة مٌسان2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىحنٌن كرٌم ماهود برٌهً الفرٌجً

اناث/ادارة 25الالعكٌكه65,317حكومً صباحًاداره عامهجامعة سومر  كلٌة االدارة وااللتصاد2015بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىبثٌنه علً كاظم لعٌوس  العٌوس

ذكور/دبلوم مساحة8الالعكٌكه54.382حكومً صباحًمساعد مهندس مساحهالمعهد التمنً الناصرٌه2019دبلوماعزبذكرهاشم دمحم ضٌول مشٌعل

ذكور/ادارة 30الالعكٌكه74.645حكومً صباحًادارة اعمالجامعة الكوفة2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرسجاد جبار شناع علٌوي

اناث/دبلوم لانونٌة25الالعكٌكه69,144حكومً صباحًتمنٌات ادارة لانونٌهالمعهد التمنً الناصرٌه2005دبلومال2(ة)مطلكانثىرشا صالح حسن ضٌدان العلٌاوي

ذكور/دبلوم محاسبة30الالعكٌكه74.25حكومً صباحًتمنٌات المحاسبةالسماوة/ المعهد التمنً 2017دبلومال1(ة)متزوجذكردمحم عبدالهادي عوٌد علٌوي الباجً

ذكور/دبلوم مساحة23الالعكٌكه61,047حكومً صباحًالمساحةالمعهد التمنً العمارة/ الجامعة التمنٌة الجنوبٌة2019دبلومال1(ة)متزوجذكرمهدي رزاق حسٌن غانم ال مطلن

اناث/دبلوم محاسبة25الالعكٌكه62.042حكومً صباحًالمحاسبةالناصرٌة- المعهد التمنً 2014دبلومال4(ة)متزوجانثىضحى عباس دمحم زاجً ال زاجً

اناث/لانون26الالعكٌكه74,55حكومً صباحًلانونجامعة ذي لار كلٌة المانون2021بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىنور فاضل جبار الٌعموبً

اناث/زراعة27الالعكٌكه٧٢حكومً صباحًمهندس زراعًجامعة ذي لار  كلٌة الزراعة2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىمروه بجاي حمد علٌوي الحسون

ذكور/حاسبات27الالعكٌكه76.112حكومً صباحًنظم المعلومات الحاسوبٌةكلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات- جامعة المادسٌة 2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرزٌن العابدٌن سالم ابو الدوش منصور المنصور

ذكور/حاسبات23الالعكٌكه82.9913اهلً صباحًهندسة تمنٌات الحاسوبكلٌة مزاٌا الجامعة2019بكالورٌوساعزبانثىهند حسام واصف عبد المحسن الراشد

اللون االصفر لفئة ذوي الشهداء

اللون االزرق لفئة ذوي االحتٌاجات الخاصة

المعٌارٌة   

المعدل                                                                                                *

  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  ند تساويع*

                                                                                                              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

 




