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مجموع النقاط االحتياج

زٌاد فاخر عبد الحسٌن خٌون المهدي ذكر (ة)متزوج 2 ال بكالورٌوس 2014 كلٌة االدارة وااللتصاد\ جامعة الكوفة  العلوم المالٌة والمصرفٌة حكومً مسائً 57.163 الفضلٌة ال نعم 20 ذكور/ادارة والتصاد 

منى حسٌن دخٌل جابر انثى (ة)متزوج 1 ال دبلوم 2016 الجامعة التمنٌة الجنوبً تمناٌت ادارة المكتب حكومً صباحً 68.946 الفضلٌة ال نعم 25 اناث/دبلوم ادارة 

سوسن جعفر حسٌن منحوش الدبً انثى (ة)متزوج 0 ال بكالورٌوس 2020 جامعة ذي لار المانون حكومً صباحً ٧٥،٢٣ الفضلٌة ال نعم 22 اناث/ لانون 

روان حازم دمحم جبار الصالح انثى اعزب دبلوم 2015 المعهد التمنً الناصرٌه- الجامعة التمنٌة الجنوبٌة  تمنٌات االدارة المانونٌة حكومً صباحً 56.633 الفضلٌة نعم ال 10 اناث/دبلوم لانونٌة 

حسٌن علً ناصر مكطوف الناصر ذكر (ة)متزوج 0 ال دبلوم 2014 معهد تكنلوجٌا بغداد مساح حكومً صباحً متوسط الفضلٌة ال ال 20 ذكور/دبلوم مساحة

حسٌن شهٌد عوده ٌوسف ذكر (ة)متزوج 2 نعم دبلوم 2011 السماوة/المعهد التمنً المساحة حكومً صباحً 59,27 الفضلٌة ال ال 10 ذكور/دبلوم مساحة

احمد عبد عٌسى موسى ال خفاي ذكر اعزب دبلوم 2011 المعهد التمنً فً الشطرة مساحة حكومً صباحً 72 الفضلٌة ال ال 20 ذكور/دبلوم مساحة

مرتضى لاسم صالح مطرود آل مطرود ذكر (ة)متزوج 1 ال دبلوم 2019 المعهد التمنً الناصرٌة/الجامعة التمنٌة الجنوبٌة  تمنٌات المحاسبة حكومً صباحً 93.116 الفضلٌة ال ال 38 ذكور / دبلوم محاسبة

محمود شاكر كاظم ساجت الحسائً ذكر (ة)متزوج 4 ال دبلوم 2007 معهد التمنً الشطرة مٌكانٌن حكومً صباحً ٧٢ الفضلٌة ال ال 30 دبلوم مكٌكانٌن ذكور

محمود شاكر عبد االمٌر عباس ال عباس ذكر (ة)متزوج 1 ال دبلوم 2020 المعهد التمنً السماوه تمنٌات المساحه حكومً صباحً ٦٥،٠٧ الفضلٌة ال ال 22 ذكور / دبلوم مساحة 

لٌث حسٌن طارش عداي ال حاج حسٌن ذكر (ة)متزوج 1 ال دبلوم 2018 الدٌوانٌه- معهد تمنً  تمنٌات ادارة مواد حكومً صباحً 72.54 الفضلٌة ال ال 29 ذكور/ دبلوم ادارة 

زٌنب عطٌه فشاخ دفار ال دفار انثى اعزب دبلوم 2019 المعهد التمنً التمنٌات المحاسبه حكومً صباحً 93 الفضلٌة ال ال 28 اناث/ دبلوم محاسبة 

رسل جعفر داخل علوان الزركانً انثى (ة)متزوج 0 ال دبلوم 2019 معهد التمنً الناصرٌه ادارة مكتب حكومً صباحً 87.240 الفضلٌة ال ال 33 اناث/دبلوم ادارة 

امتثال عبد الرزاق كطٌو حمادي اابشارة انثى (ة)متزوج 4 ال دبلوم 2006 معهد التمنً الناصرٌه اداره لانونٌه حكومً صباحً 76.842 الفضلٌة ال ال 30 اناث/دبلوم لانونٌة 

سارة داود طالب فرج الصافً انثى (ة)متزوج 1 ال دبلوم 2016 معهد التمنً لسم ادارة مكتب حكومً صباحً 77.754 الفضلٌة ال ال 30 اناث/دبلوم ادارة 

مثنى حمٌد جواد خزعل ال خزعل ذكر (ة)متزوج 4 ال بكالورٌوس 2016 جامة ذي لار لانون حكومً مسائً ٩٣.٧ الفضلٌة ال ال 40 ذكور/ لانون 

عماد خلف كاطع شاٌش ذكر اعزب بكالورٌوس 2018 كلٌة مزاٌا الجامعة الهندسه المدنٌه اهلً صباحً 57,051 الفضلٌة ال ال 8 ذكور/ هندسة مدنً 

دمحم صبري دابس جوٌد ال عرٌبً ذكر (ة)متزوج 0 ال بكالورٌوس حكومً صباحًكلٌه التخطٌط العمرانً المسم البٌئًجامعه الكوفه كلٌه التخطٌط العمران2020ً 76.17 الفضلٌة ال ال 22 ذكور/ تخطٌط 

عباس كرٌم حسن ثامر ال ثامر ذكر (ة)متزوج 1 ال بكالورٌوس جامعة المثنى كلٌة االدارة وااللتصاد2014 محاسبة حكومً صباحً 70.97 الفضلٌة ال ال 30 ذكور/ محاسبة 

سجاد ستار ذرب شكاحً الساٌف ذكر اعزب بكالورٌوس 2021 جامعة ذي لار كلٌة الهندسة لسم الهندسة المدنٌة حكومً صباحً 60.0503 الفضلٌة ال ال 11 ذكور/ هندسة مدنً 

دعاء عادل عامر شخٌرعظماوي انثى (ة)متزوج 1 ال بكالورٌوس تمنٌات المحاسبةالجامعة التمنٌة الجنوبٌة  الكلٌة التمنٌة ذي لار2020 حكومً صباحً 64.30 الفضلٌة ال ال 22 اناث/ محاسبة 

عذراء جبار شٌال موات العبودي انثى (ة)متزوج 0 ال بكالورٌوس 2018 (ع)كلٌة اإلمام الكاظم إعالم حكومً صباحً ٨٥،٤ الفضلٌة ال ال 29 اناث/ اعالم 

نور الهدى اسعد فلٌح حسن الخفاجً انثى (ة)متزوج 1 ال بكالورٌوس 2021 جامعة اإلمام الكاظم هندسة الحاسبات حكومً صباحً 78 الفضلٌة ال ال 26 اناث/ حاسبات 

هبه رزاق علً جبر الموسوي انثى (ة)متزوج 3 ال بكالورٌوس 2016 جامعه ذي لار هندسه مدنٌه حكومً صباحً 53 الفضلٌة ال ال 20 اناث/ هندسة مدنً 

مرٌم سامً عبدهللا خٌون آلخٌون انثى (ة)متزوج 2 ال بكالورٌوس البستنة وهندسة الحدائككلٌة الزراعه واالهوار جامعة ذي لار2012 حكومً صباحً 73.79 الفضلٌة ال ال 30 اناث/ زراعة 

لمٌاء خٌراللة كاطع المبارن انثى (ة)مطلك 1 ال بكالورٌوس 2018 كلٌة اإلدارة وااللتصاد.جامعة سومر  اإلدارة العامة حكومً صباحً 81,456 الفضلٌة ال ال 34 اناث/ادارة والتصاد 

ذوي الشهداء/ اللون االصفر 

المعٌارٌة    اللون االزرق ذوي االحتٌاجات

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  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 
 




