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ذكر/  ادارة والتصاد 28نعمالالنصر71.608حكومً صباحًادارة اعمالجامعه سومر2019بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرمرزوق فلٌح محسن عبٌد

ذكر/ هندسة مدنً 10نعمالالنصر53.89حكومً صباحًالهندسة المدنٌةكلٌة الهندسة/ جامعة ذي لار 2017بكالورٌوساعزبذكرعلً خلٌل رزاق لفته

انثى/ بكالورٌوس لانون 30نعمالالنصر78.12حكومً صباحًلانونكلٌة لانون- جامعة ذي لار 2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىمرٌم اركان مهدي صالح الشدود

انثى/ دبلوم ادارة 30نعمالالنصر71.64حكومً صباحًتمنٌات ادارة موادالمعهد التمنً الشطرة2010دبلومال3(ة)متزوجانثىلطر الندى عبد الكاظم زغٌر

انثى/ دبلوم ادارة 40النعمالنصر90.299حكومً صباحًادارة مخازنالمعهد التمنً الشطرة2004دبلومال6(ة)متزوجانثىمنى عٌسى ٌاسر ٌوسف شبر

ذكر/ بكالورٌوس اعالم 21النعمالنصر٦٩اهلً مسائًاعالمجامعة اإلمام الكاضم ألسام ذي لار2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعالء محسن نعٌم عبد رضا

انثى/ دبلوم محاسبة 24نعمنعمالنصر59.28حكومً صباحًمحاسبهجامعه الفرات األوسط المعهد التمنً النجف االشرف2018دبلومال2(ة)متزوجانثىبنٌن علً شاكر عباس ابو تفٌجه

ذكر/ دبلوم ادارة 25النعمالنصر٦٨.٦٧٥حكومً مسائًإدارة عامةكلٌة اإلدارة وااللتصاد/ جامعة سومر 2017بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرأحمد رٌاض سنً كرٌم المرغولً

انثى/ هندسة مدنً 28الالالنصر73حكومً صباحًهندسة العمارةالجامعة المستنصرٌة كلٌة الهندسة2019بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىنور الهدى جعفر حنتوش سعٌد

ذكر/ هندسة مدنً 20الالالنصر56حكومً صباحًهندسة موادالجامعة المستنصرٌة كلٌة الهندسة2016بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرامٌر دمحم عبد عودة السراجً

انثى/ هندسة مدنً 18الالالنصر54.637حكومً صباحًهندسة مدنٌةجامعة واسط2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىهبه رامً عبد حمٌد النعٌمً

انثى/  ادارة والتصاد30الالالنصر77,651حكومً صباحًعلوم اداره عامهجامعة سومر كلٌة إدارة والتصاد2016بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىجٌهان علً صبار گصٌل الجٌاشً

انثى/  ادارة  والتصاد30الالالنصرجٌدحكومً صباحًادارة عامةكلٌة اإلدارة وااللتصاد2015بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىخوله هادي حسن فران الحاتمً

ذكر/ ادارة والتصاد30الالالنصر70,44حكومً صباحًادارة االعمالالجامعة المستنصرٌة2015بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعلً ثامر ملبس علً الدرابً

ذكر/  ادارة  والتصاد29الالالنصر76.541حكومً مسائًادارة عامةكلٌة االدارة و االلتصاد- جامعة سومر 2018بكالورٌوسال4(ة)متزوجذكرولٌد سمٌر خضٌر مطشر الشرهانً

انثى/ بكلورٌوس محاسبة 26الالالنصر88.069اهلً صباحًمحاسبةكلٌة مزاٌا الجامعة2021بكالورٌوسال0(ة)مطلكانثىزهراء حٌدر كرٌم كاٌم الزٌدي

ذكر/ بكالورٌوس احصاء 24الالالنصر65.75حكومً مسائًاحصاءجامعة سومر2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرمصطفى سعد عالوي غلوب الركابً

انثى/ بكالورٌوس لانون 31الالالنصرثالثه وثمانونحكومً مسائًلانونجامعه سومر2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىعبٌر فالح عبٌد الفً الحجٌمً

ذكر/ بكالورٌوس لانون 29الالالنصر71.59حكومً صباحًالمانونجامعة ذي لار كلٌة المانون2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكركاظم نعٌم عجٌل جبر الشرهانً

انثى/ بكالورٌوس اعالم 24الالالنصر75.93حكومً صباحًاالعالمذي لار2018بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىتبارن عماد دمحم جبار الزٌادي

ذكر/ بكالورٌوس زراعة 30الالالنصر71.22حكومً صباحًكلٌة الزراعةجامعة ذي لار2011بكالورٌوسال3(ة)متزوجذكرحسٌن علً حسٌن علٌوي المرغولً

ذكر/ بكالورٌوس تخطٌط 11الالالنصر65.413حكومً صباحًتخطٌط بٌئًكلٌة التخطٌط العمرانً- جامعة الكوفة 2021بكالورٌوساعزبذكرعالء ناصر جوده مشعان

انثى/ دبلوم ادارة 40الالالنصر90.704حكومً صباحًتمنٌات أداره الموادالمعهد التمنً الشطره/الجامعه التمنٌه الجنوبٌه2012دبلومال4(ة)متزوجانثىشٌماء نوري جابر حسن الشرامطه

ذكر/ بكالورٌوس لانون 26الالالنصر71.008حكومً صباحًلانونكلٌة المانون- جامعة سومر 2021بكالورٌوسال4(ة)متزوجذكرعالء خلف محسن سالمه المره غولً

ذكر/ بكالورٌوس مساحة 19الالالنصر72.357حكومً صباحًتمنٌات مساحهالمعهد التمنً الشطره- الجامعه التمنٌه الجنوبٌه 2018بكالورٌوساعزبذكرمحسن اسحك محسن سهٌل العائدي

ذكر/ دبلوم مساحة 35الالالنصر80.931حكومً صباحًمساحةالشطرة/المعهد التمن2011ًدبلومال4(ة)متزوجذكركرار مكً محسن سفٌح الربٌعه

دبلوم مساحة انثى30الالالنصر74.5حكومً صباحًمساحةالمعهد الفنً فً الشطرة2006دبلومال4(ة)متزوجانثىاثمار امٌن صالح حسن السعٌدي

ذكر/ دبلوم مساحة 30الالالنصر٧٢حكومً صباحًلسم المساحهالمعهد التمنً الشطره2005دبلومال6(ة)متزوجذكررحمن صبر علً غزاي المره غولً

انثى/ دبلوم مساحة 30الالالنصر75.858حكومً صباحًلسم المساحةالشطرة/المعهد التمن2008ًدبلومال5(ة)متزوجانثىمروه دمحمعلً بالر جعفر الركابً

انثى/ دبلوم مساحة 23الالالنصر٧٠،٦٢٦حكومً صباحًمساحهمعهد تمنً شطره2019دبلومال0(ة)متزوجانثىامنه عادل عصواد ناجً العمٌري

انثى/ دبلوم كهرباء 26الالالنصر71.106حكومً صباحًفرع الشبكات/ لسم الكهرباء المعهد التمنً الشطرة- الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2021دبلومال1(ة)متزوجانثىاسالم حمادي جبر حسٌن زبٌد

ذكر/ دبلوم حاسبات 25الالالنصر60.359حكومً صباحًانظمة الحاسوبالمعهد التمنً الناصرٌة2012دبلومال3(ة)متزوجذكركامل كرٌم فاضل كركوش العتابً

انثى/ دبلوم حاسبات 23الالالنصر80.605حكومً صباحًتمنٌات انظمة الحاسوبالمعهد التمنً الناصرٌة2019دبلوماعزبانثىغفران حمٌد ضاحً شرهان العتابً

ذكر/ بكالورٌوس حاسبات 22الالالنصر٧٣.٥٠٦حكومً صباحًعلوم الحاسباتالجامعه المستنصرٌه تربٌه االساسٌه2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجذكرضٌاء منصور زغٌرجاسم الدبً

ذكر/ دبلوم لانونٌة 25الالالنصر60حكومً صباحًاالدارة المانونٌةالمعهد االدارة التمن2012ًدبلومال2(ة)متزوجذكرحازم محسن مكطوف جربوع العبودي

انثى/ دبلوم لانونٌة 25الالالنصر٦٣حكومً صباحًاإلدارة المانونٌةالمعهد التمنً الناصرٌة2013دبلومال3(ة)متزوجانثىاسراء كرٌم ناشد ساچت الزبٌدي

انثى/ بكالورٌوس مٌكانٌن 27الالالنصر72.7857حكومً صباحًمٌكانٌنالهندسة- جامعة ذي لار 2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىنور الهدى لاسم علوان كعبه العسكري

ذكر/ دبلوم مٌكانٌن 33الالالنصر85.918حكومً صباحًمٌكانٌن انتاجالمعهد التمنً الشطره2019دبلومال2(ة)متزوجذكرعبد هللا عباس كاظم مالح العتابً

ذكر/ دبلوم ادارة 30الالالنصر70,694حكومً صباحًتمنٌات موادمعهد الشطره التمن2014ًدبلومال2(ة)متزوجذكرابراهٌم نعٌم عجه جابر العتابً

انثى/ دبلوم ادارة 20الالالنصر75.940حكومً صباحًتمنٌات ادارة المكتبالناصرٌة/ الجامعة التمنٌة الجنوبٌة المعهد التمنً 2017دبلوماعزبانثىادٌان دمحم مكرود خضر الحفاظً

انثى/ دبلوم محاسبة 25الالالنصر65.767حكومً صباحًمحاسبةمعهد االدارة التمنً بغداد- الجامعة التمنٌة الوسطى 2006دبلومال3(ة)متزوجانثىوسن شعالن هلٌل عاٌد الركابً

ذكر/ دبلوم محاسبة 25الالالنصر65.56حكومً صباحًمحاسبةالنجف/ المعهد التمنً - هٌئة التعلٌم التمنً 2005دبلومال5(ة)متزوجذكرعلً جابر عكاب معارج عبودي

انثى/ دبلوم محاسبة 25الالالنصر64,172حكومً صباحًمحاسبهمعهد تمنً الناصرٌه2006دبلومال4(ة)متزوجانثىرائده هادي جبر

ذكر/ دبلوم ادارة 20الالالنصر58.562حكومً صباحًتمنٌات ادارة موادمعهد تمنً الشطره2012دبلومال2(ة)متزوجذكرخالد جلود خلٌف علً المرغولً

ذكر/ دبلوم ادارة 20الالالنصر57.604حكومً صباحًتمنٌات ادارة الموادمعهد تمنً الشطرة-  الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2012دبلومال1(ة)متزوجذكررباح حطٌحط مجبل خلٌف المناع

انثى/ دبلوم ادارة 25الالالنصر83.910حكومً صباحًلسم تمنٌات أدارة الموادالشطرة/ المعهد التمنً 2013دبلوماعزبانثىابتسام عباس شغٌدل عواد الزاملً

انثى/ دبلوم مساحة 13الالالنصر61.459حكومً صباحًالمساحةالشطرة/ المعهد التمنً - الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2019دبلوماعزبانثىمها عبد الهادي حبٌب زغٌر ال ٌوسف

ذكور/دبلوم زراعة26الالالنصر75/981حكومً صباحًزراعًمعهد تمنً الشطره2021دبلومال1(ة)متزوجذكردمحم مبارن مكً دمحم المرغولً

اناث/دبلوم لانونٌة20الالالنصر٦٠،٦٨٠حكومً صباحًاالداره لانونٌهالمعهد التمنً االداري2011دبلومال0(ة)متزوجانثىسعاد مجٌد فٌاض خلٌف الخفاجً

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 التخرج  اما فً حالة التساوي فً جمٌع ماذكر

 االعلى 


