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ذكر/ بكالورٌوس قانون 25نعمالالجباٌش71.667حكومً صباحًالتقنٌات المحاسبٌةجامعة التقنٌه الجنوبٌه2017دبلومال2(ة)متزوجذكرجاسم كامل خٌون مطٌر الشرٌجً

ذكر/ بكالورٌوس ادارة 17نعمالمركز القضاء68.921حكومً صباحًاحصاءكلٌة االدارة واالقتصاد- جامعة سومر 2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجذكرمحسن مدلول عكله عبٌد االسدي

انثى/ دبلوم محاسبة 10النعممركز القضاء58حكومً صباحًمحاسبةالمعهد التقنً البصرة2000دبلومنعم6(ة)متزوجانثىمنى ٌحٌى طالل ٌاسر الشارع

انثى/ بكالورٌوس قانون 22النعمالجباٌش58حكومً صباحًمحاسبةالمعهد التقنً البصرة2000دبلومنعم6(ة)متزوجانثىمنى ٌحٌى طالل ٌاسر الشارع

انثى/ هندسة مدنً 22الالمركز القضاء٦١حكومً صباحًالقانونكلٌة القانون/ جامعة البصرة 2014بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرعلً رٌاض كاظم صالح االسدي

ذكر/ هندسة مدنً 19الالمركز القضاء72.83حكومً صباحًقانونكلٌة القانون- جامعة ذي قار2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىسراب عباس علً دمحم العوٌجه

ذكر/ بكالورٌوس ادارة واقتصاد 30الالمركز القضاء73.906حكومً صباحًهندسة مدنًجامعة كربالء2020بكالورٌوساعزبانثىسرى علً رحمان جلود الشارع

ذكر/ بكالورٌوس ادارة 30الالمركز القضاء56حكومً صباحًقسم الهندسة المدنٌةكلٌة الهندسة- جامعة البصرة2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرمرتضى عبدالحسٌن رحٌم فنجان  العواجً

انثى/ بكالورٌوس ادارة 26الالمركز القضاء78حكومً مسائًإدارة االعمال- إدارة واقتصاد جامعة البصرة2016بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرأحمد عبد الزهرة رحٌمة مشٌري االسدي

انثى/ بكالورٌوس ادارة 21الالمركز القضاء76.107حكومً صباحًقسم علوم مالٌه ومصرفٌهجامعة البصره كلٌة االداره واالقتصاد2014بكالورٌوسال4(ة)متزوجذكرجبار دنٌف حسان حبٌش آل خثٌث

ذكر/ بكالورٌوس جٌولوجً 11الالمركز القضاء78،698حكومً صباحًالمحاسبة/ قسم ذي قار/الكلٌة التقنٌة /الجامعة التقنٌة الجنوبٌة 2021بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىعفراء عبد الحسٌن عمران مكطوف األسدي

ذكر/ بكالورٌوس حاسبات 26الالمركز القضاء٧٤،٧٩٣حكومً صباحًاالقتصادجامعة ذي قار كلٌة اإلدارة واالقتصاد2021بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىسجى فالح حرج گاطع األسدي

ذكر/ دبلوم محاسبة 30الالمركز القضاء65.716حكومً صباحً(علم االرض)جٌولوجٌا كلٌه العلوم2021بكالورٌوساعزبانثىسلوان فوزي جخٌم بحر االسدي

ذكر/ دبلوم مساحة 25الالمركز القضاء74.177حكومً صباحًعلوم حاسباتالجامعه المستنصرٌه2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرخضٌر خشان نصار غٌالن االسدي

انثى/ دبلوم محاسبة 20الالالجباٌش69.74حكومً صباحًتقنٌات المساحةالجامعة التقنٌة الجنوبٌة المعهد التقنً فً البصرة2016دبلومال3(ة)متزوجذكرمرتضى جبار واجد زهر االسدي

انثى/ دبلوم محاسبة 24الالالجباٌش59حكومً صباحًمحاسبمعهد التقنً االداري الناصرٌه2014دبلومال3(ة)متزوجانثىتهانً عبد الكرٌم رزاق علً  الهالل

انثى/ دبلوم ادارة 30الالالجباٌش63.34حكومً صباحًمحاسبةمعهد تقنً السماوه2018دبلومال1(ة)متزوجانثىانمار والً خضٌر عزوز ال جعٌب

انثى/ دبلوم ادارة 25الالالجباٌش76.11حكومً صباحًادارة موادمعهد التقنً الشطره2012دبلومال2(ة)متزوجانثىاسراء جواد كاظم عبدالعباس االسدي

ذكر/ دبلوم مٌكانٌك 20الالالجباٌش64.143حكومً صباحًتقنٌات ادارة مكتبالمعهد التقن2015ًدبلومال3(ة)متزوجانثىدٌباج خالد عبدهللا صبار الصبار

ذكر/ دبلوم ادارة 25الالالجباٌش59.026حكومً صباحًانتاج/ المٌكانٌك المعهد التقنً الناصرٌة_ الجامعه التقنٌة الجنوبٌة 2013دبلومال1(ة)متزوجذكرهادي صافً كٌلو جعاز االسدي

انثى/ دبلوم محاسبة 10الالالجباٌش61.28حكومً صباحًادارة مكتبالمعهد التقنً فً البصره2015دبلومال2(ة)متزوجذكرصالح سقٌم ناجً زهر االسدي

ذكر/ بكلورٌوس قانون 25الالمركز القضاء٦١حكومً صباحًالقانونكلٌة القانون/ جامعة البصرة 2014بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرعلً رٌاض كاظم صالح االسدي

ذوي الشهداء/ اللون االصفر 

اللون االزرق ذوي االحتٌاجاتالمعٌارٌة   

المعدل                                                                                                *

  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 الصباحٌة على 

                                                                                                             المسائٌة
ٌقبل ]ومن ثم تكون االولوٌة لسنوات التخرج

 [االكثر قدمآ
ٌتم اللجوء  اما فً حالة التساوي فً جمٌع ماذكر

 االعلى  لمعدل التخرج 
 


