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مجموع الدرجات االحتياج

29ذكور/  لانون نعمنعممركز المضاءالفجر71.344حكومً صباحًلانونكلٌة المانون/ جامعة واسط  2018بكالورٌوسبكالورٌوسال1(ة)متزوجكرار حمٌد طعٌمه حسٌن الحسناوي

19اناث/  التصاد نعمالمركز المضاءالفجر64.007حكومً مسائًااللتصادكلٌة االدارة وااللتصاد/ جامعة الكوفة 2018بكالورٌوسبكالورٌوسال0(ة)متزوجفرح عماد كرٌم هاشم العوادي

20ذكور/ دبلوم ادارة نعمالمركز المضاءالفجر55.311حكومً صباحًادارة مخازنكوت/ المعهد التمنً 2005دبلومال3(ة)متزوجدمحم طالب هاشم دمحم العوادي

20ذكور/ دبلوم محاسب النعممركز المضاءالفجر57.408حكومً صباحًالمحاسبةالرصافة/ معهد االدارة 2012دبلومال5(ة)متزوجعلً غالب مفتن صالح ـ شبٌب

25ذكور/ دبلوم مٌكانٌن النعممركز المضاءالفجر68.861حكومً صباحًمٌكانٌن فرع االنتاجالشطرة/ المعهد التمنً 2002دبلومال6(ة)متزوجخالد جداوي كاظم جبر التنبل

15ذكور/  مدنً الالمركز المضاءالفجر62حكومً صباحًهندسة مدنًجامعة واسط2017بكالورٌوساعزببالل حمٌد ٌاسر عبد الحسٌن دمحم

11اناث/  مدنً الالمركز المضاءالفجر63.529حكومً صباحًمدنًكلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة 2021بكالورٌوساعزبسارة جمٌل حسٌن كرٌم البٌادًل

25ذكور/  اعالم الالمركز المضاءالفجر62.35حكومً صباحًاعالمذي لار2017بكالورٌوساعدادٌةال2(ة)متزوجازهر كاظم خرٌوت عبود الشموس

26اناث/  التصاد الالمركز المضاءالفجر77,163حكومً صباحًالتصاد تدرٌسكلٌه االدارة و االلتصاد/جامعه ذي لار 2021بكالورٌوسبكالورٌوسال1(ة)متزوجهاجر خالد نعمه علً

28اناث/  مالٌة ومصرفٌة الالمركز المضاءالفجر71،165حكومً صباحًعلوم مالٌه مصرفٌه/ ادارة والتصاد جامعة ذي لار2019بكالورٌوسبكالورٌوسال1(ة)متزوجرنده عادل خلف عبدعلً

25ذكور/ دبلوم لانونً الالمركز المضاءالفجر61,106حكومً صباحًاالداره المانونٌهمعهد تمنً ناصرٌه2008دبلومال3(ة)متزوجستار كاظم فرج اعرار شبٌب

30اناث/  لانون الالمركز المضاءالفجر76.543حكومً صباحًلانونكلٌة االمانون/ جامعة واسط 2016بكالورٌوسبكالورٌوسال3(ة)متزوجساره كامل هاشم وادي البدري

25اناث/ دبلوم ادارة الالمركز المضاءالفجر68.307حكومً صباحًادارة موادالمعهد التمنً الكوت2009دبلومال4(ة)متزوجبٌداء سلمان عطٌه حمادي البٌادًل

25اناث/ دبلوم ادارة الالمركز المضاءالفجر81.756حكومً صباحًادارة موادمعهد التمنً كوت2013دبلومنعم4(ة)متزوجنور رزاق خضٌر حسٌن حمزه

10اناث/ دبلوم مساحة الالمركز المضاءالفجر59.806حكومً صباحًمساحةالمعهد التمنً الكوت2017دبلومنعم2(ة)متزوجزٌنب كمال علً عطٌه الحجامً

30ذكور/ دبلوم مساحة الالمركز المضاءالفجر71.155حكومً صباحًدبلوم مساحهالجامعة التمنٌة الوسطى2016دبلومال2(ة)متزوجوسام شعٌوط شاٌع فرحان العائدي

27ذكور/  التصاد الالمركز المضاءالفجر73,079حكومً صباحًلسم االلتصادجامعة مٌسان كلٌة االداره وااللتصاد2020بكالورٌوسابتدائٌةال1(ة)متزوجعلً حسن بدر راضً البٌادًل

14ذكور/  حاسوب الالمركز المضاءالفجر61حكومً صباحًهندسة حاسبات(ع)كلٌة االمام الكاظم 2018بكالورٌوسبكالورٌوسنعم0(ة)متزوجاحمد ٌونس مكطوف سعٌد ال دمحم

22اناث/  زراعة الالمركز المضاءالفجر69.82حكومً صباحًلسم البستنة وهندسة الحدائكجامعة ذي لار كلٌة الزراعة واالهوار2020بكالورٌوسدبلومال2(ة)متزوجهدى جهاد خٌون لاسم كشٌش

21ذكور/  لانون الالمركز المضاءالفجر75حكومً صباحًلانونجامعة سومر2021بكالورٌوسبكالورٌوسال0(ة)متزوجهاجر كرٌم علن همٌله الهمٌله

30ذكور/ دبلوم مساحة الالمركز المضاءالفجر72.525حكومً صباحًلسم المساحهالكوت/ الجامعة التمنٌة الوسطى المعهد التمنً 2017دبلومال1(ة)متزوجكرار عبدالرحمن حنون حلو شالش

22اناث/ دبلوم لانونً الالمركز المضاءالفجر٦٣.١٨٧حكومً صباحًالمانونٌةالجامعه التمنٌة الجنوبٌة المعهد التمنً ناصرٌه2020دبلومال1(ة)متزوجكفاء حاتم طاهر سلٌمان

20ذكور/ دبلوم مساح الالمركز المضاءالفجر57.878حكومً صباحًمساحةالمعهد التمنً الشطرة1999دبلومال4(ة)متزوجعلً صبٌح حسن عبد الشموس

25اناث/ دبلوم محاسبة الالمركز المضاءالفجر68.955حكومً صباحًمحاسبهالمعهد التمنً الكوت2012دبلومال2(ة)متزوجمها حمٌد عباس منشد

17اناث/ دبلوم حاسبات الالمركز المضاءالفجر75.202حكومً صباحًانظمه الحاسوبالمعهد التمنً االداري/الجامعه التمنٌة الجنوبٌة2020دبلومنعم1(ة)متزوجساهره حسٌن عبد عتوي الهدابً

ذوي الشهداء/ اللون االصفر المعٌارٌة   

اللون االزرق ذوي االحتٌاجاتالمعدل                                                                                                *

  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 
 




