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الجنس/ االحتياج النقاط

ذكر/دبلوم مٌكانٌك 20النعمقلعة سكر55.698حكومً صباحًمٌكانٌكمعهد اعداد مدربٌن2006دبلومال3(ة)متزوجذكرعلً صباح غالً عذافه الحمٌد

ذكر/قانون 17النعمقلعة سكر67حكومً صباحًقانون عامجامعة سومر كلٌة القانون2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجذكرعلً رحٌم فرحان سلمان الركابً

اناث/ ادارة واقتصاد 12النعمقلعة سكر68,022حكومً مسائًكلٌة االدارة واالقتصادجامعة سومر2020بكالورٌوساعزبانثىزهراء دمحم فنغص ذفره المغصوب

ذكور/ دبلوم ادارة 17نعمنعمقلعة سكر61.077حكومً صباحًتقنٌات ادارة الموادكوت/ المعهد التقنً 2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجذكردمحم جلٌل حسٌن عباس الدبٌانً

ذكور / دبلوم حاسبات 18نعمالقلعة سكر51,96حكومً صباحًانضمة الحاسوبالمعهد التقنً البصره2019دبلومال1(ة)متزوجذكرسجاد ٌوسف خٌرهللا عاٌف الغضبان

اناث/ هندسة كهرباء 9نعمالقلعة سكر56.705حكومً صباحًهندسة كهرباءكلٌة الهندسة/ جامعة واسط 2018بكالورٌوساعزبانثىٌقٌن صادق ابراهٌم

اناث/ دبلوم ادارة 23نعمالقلعة سكر63.267حكومً صباحًأدارة موادالمعهد التقنً الشطرة2019دبلومال2(ة)متزوجانثىبنٌن خلف حسن جبر الربٌعً

اناث/ ادارة 29نعمالقلعة سكر73.961حكومً مسائًعلوم فً االدارة العامة/ادارة واقتصاد جامعة سومر2018بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىامال عبد الحسٌن مكطوف عكار الشوٌلً

ذكور/ هندسة مدنٌة 24الالقلعة سكر61.3حكومً صباحًهندسة مدنٌةجامعة واسط2018بكالورٌوسال4(ة)متزوجذكرعالء عطٌوي حسونً جابر الجابر

ذكور/ هندسة مدنٌة 25الالقلعة سكر60.462حكومً مسائًهندسة مدنًجامعة واسط2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرموسى سلمان خضٌر حوذان العرفً

ذكور/ هندسة مساحة 26الالقلعة سكر74,380حكومً صباحًهندسة تقنٌات المساحةبغداد/الجامعةالتقنٌة الوسطى2021بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرساجد نعٌم ٌوسف دمحم نصٌف

ذكور/ هندسة مساحة 20الالقلعة سكر53.901حكومً صباحًهندسة المساحةجامعة بغداد كلٌة الهندسة2014بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكراحمد عادل علً محً القٌسً

ذكور/ هندسة مساحة 14الالقلعة سكر64.76حكومً صباحًهندسة المساحةجامعة بغداد2019بكالورٌوساعزبذكرغفار هادي سعدون الٌذ الجحٌل

ذكر/دبلوم مٌكانٌك 35الالقلعة سكر80،184حكومً صباحًمٌكانٌكالشطرة/ المعهد التقنً/ الجامعة التقنٌة الجنوبٌة1998دبلومال3(ة)متزوجذكرفالح حسن فرج نعٌثل العكٌلً

ذكور/ زراعة 25الالقلعة سكر63,13حكومً صباحًمهندس زراعًجامعة البصرة2001بكالورٌوسال4(ة)متزوجذكرستار جبار عسكر صفر القٌسً

ذكور/ دبلوم مساحة 25الالقلعة سكر61,321حكومً صباحًمساحهالجامعة التقنٌة الجنوبٌة1999دبلومال7(ة)متزوجذكرنجم عبد هجول هبر التمٌمً

ذكور/ دبلوم مساحة 30الالقلعة سكر77.62حكومً صباحًمساحةالمعهد التقنً السماوة2017دبلومال2(ة)متزوجذكرصادق رٌسان عطٌه وثٌج الفرحان

ذكور/ انكلٌزي 16الالقلعة سكر68.49حكومً مسائًقسم اللغة االنكلٌزٌةكلٌة التربٌة األساسٌة/ جامعة مٌسان2021بكالورٌوسال0(ة)متزوجذكركرار حمٌد مطشر عوٌد

ذكور/ سٌاسٌة 20الالقلعة سكر69.8حكومً صباحًعلوم سٌاسٌةالجامعة المستنصرٌة2009بكالورٌوسال0(ة)متزوجذكرعادل عباس حسٌن فرج مطرود

ذكور / دبلوم حاسبات 25الالقلعة سكر60.843حكومً صباحًتقنٌات انضمة حاسوبناصرٌة/المعهد التقنً 2019دبلومال1(ة)متزوجذكردمحم خالد عبد هرد رطان

ذكور/ دبلوم قانونٌة 24الالقلعة سكر75.053حكومً صباحًتقنٌات االدارة القانونٌةالجامعة التقنٌة الجنوبٌة2018دبلومال0(ة)متزوجذكرحسن عبد درعً بطاح

ذكور/ دبلوم حاسوب 20الالقلعة سكر58حكومً صباحًانظمة الحاسوبالمعهد التقنً العمارة2017دبلومال4(ة)متزوجذكرسعد نعٌم عبود عباس عشم

ذكور/ هندسة مدنٌة 26الالقلعة سكر70.5114حكومً صباحًالهندسة المدنٌةجامعة ذي قار كلٌة الهندسة2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعلً مهدي جابر حامد الركابً

ذكور/ دبلوم مساحة 25الالقلعة سكر65.13حكومً صباحًالمساحةالمعهد التقنً الشطرة1999دبلومال5(ة)متزوجذكرباسم علً جوار صبح الصبح

ذكور/ دبلوم محاسبة 30الالقلعة سكر72.824حكومً صباحًالمحاسبةكوت/ المعهد التقنً 2017دبلومال2(ة)متزوجذكرحسٌن علً غزاي عجر

ذكور/ دبلوم ادارة 25الالقلعة سكر٦٩،٠٧٣حكومً صباحًاداره مخازنالشطره/معهد التقنً 2000دبلومال5(ة)متزوجذكرحمود هانً دمحم مرزوك السعٌدي

ذكور/ دبلوم قانونٌة 24الالقلعة سكر62.8حكومً صباحًادارة قانونٌةمعهد التقنً النجف2018دبلومال1(ة)متزوجذكراٌمن عدنان فرهود مجباس العظٌمً

ذكور/ ادارة 30الالقلعة سكر79.449حكومً مسائًادارة عامةجامعة سومر2017بكالورٌوسال3(ة)متزوجذكرهانً فندي عنبر فجر الخوٌلدي

ذكور / اثار 12الالقلعة سكر64,91حكومً صباحًاثاركلٌة االثار- جامعة ذي قار 2020بكالورٌوسنعم0(ة)متزوجذكرمهدي كامل جمٌل صٌاح الركابً

اناث/ هندسة مٌكانٌك 30الالقلعة سكر72.856حكومً صباحًهندسة مٌكانٌكجامعة واسط2016بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىفاطمة عنٌد كمٌكم شكبان الخفاجً

اناث/ هندسة مدنٌة 25الالقلعة سكر٦١.٤٩١حكومً صباحًهندسة مدنًالبصرة2012بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىسجى جواد لفته جاسم الجاسم

اناث/ هندسة مدنٌة 24الالقلعة سكر64.49حكومً صباحًمدنً/ هندسة كلٌة الهندسة/ جامعة واسط2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىفاطمة ماهر مكطوف عبد الغرٌباوي

اناث/ دبلوم مساحة 15الالقلعة سكر69.577حكومً صباحًمساحةالمعهد التقنً الشطرة2009دبلومنعم3(ة)متزوجانثىتقى تحسٌن عبدالنبً شمخً العبودي

اناث/ دبلوم محاسبة 30الالقلعة سكر71/جٌدحكومً صباحًمحاسبةالرصافه/معهد االدارة 2006دبلومال4(ة)متزوجانثىكواكب جابر جحٌل ٌوسف الركابً

اناث/ دبلوم مساحة 25الالقلعة سكرجٌدحكومً صباحًقسم المساحهالكوت/ المعهد التقنً 2011دبلومال4(ة)متزوجانثىرنا غدٌر راضً شمخً الخماسً

اناث/ قانون 27الالقلعة سكر80،011حكومً صباحًقانونجامعه المثنى2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىزهراء عدي عبٌد حسن

اناث/ ادارة 34الالقلعة سكر82.980حكومً صباحًعلوم فً ادارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة سومر 2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىنوره كاظم حالوب زوٌر الخوٌلدي

اناث/ دبلوم ري وبزل 23الالقلعة سكر65.931حكومً صباحًري وبزلالمعهد التقنً الشطرة2019دبلومال1(ة)متزوجانثىسجى سالم جخم جالب

اناث/ دبلوم حاسوب17الالقلعة سكر69.240حكومً صباحًتقنٌات أنظمة الحاسوبالجامعة التقنٌة الوسطى2020دبلومال0(ة)متزوجانثىاالء اسماعٌل خضٌر غزال العامري

اناث/ دبلوم محاسبة 35الالقلعة سكر87.963حكومً صباحًتقنٌات المحاسبةالمعهد التقنً الناصرٌة2016دبلومال3(ة)متزوجانثىتماظر علً صحن كرٌم البوعظم

اناث/ دبلوم قانونٌة 35الالقلعة سكر84.500حكومً صباحًتقنٌات االدارة القانونٌةناصرٌة/المعهد التقنً 2014دبلومال1(ة)متزوجانثىهٌام علً صباح جبر الشوٌلً

اناث/ دبلوم ادارة 24الالقلعة سكر75’987حكومً صباحًتقنٌات ادارة الموادالشطرة/المعهد التقنً 2018دبلومال0(ة)متزوجانثىأثمار نعٌم صبر حسن العبودي

اناث/ دبلوم ادارة 30الالقلعة سكر76.327حكومً صباحًتقنٌات ادارة الموادالمعهد التقنً الشطرة2016دبلومال2(ة)متزوجانثىزهراء جبار عكله رحٌمه العضٌمً

اناث/ دبلوم حاسوب 20الالقلعة سكر55.388حكومً صباحًأنظمة الحاسوبالمعهد التقنً ناصرٌة2014دبلومال2(ة)متزوجانثىرواء سفاح كاضم نعٌمة

اناث/ دبلوم حاسوب 20الالقلعة سكر55,911حكومً صباحًانظمة الحاسوبالناصرٌة/ المعهد التقنً 2013دبلومال2(ة)متزوجانثىدعاء عبد الخضر خرٌوت حمزه الدبً

اناث/ دبلوم كهرباء 30الالقلعة سكر70,937حكومً صباحًالتقنٌات الكهربائٌةالمعهد التقنً ناصرٌة/ الجامعة التقنٌة الجنوبٌة 2017دبلومال1(ة)متزوجانثىتماره سعٌد محسن شالل النصار

اناث/ اعالم 24الالقلعة سكر72.68حكومً صباحًصحافة/اعالم ذي قار2018بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىفاتن عبد السالم حسٌن سلمان الٌاسري

اناث/ ادارة واقتصاد 30الالقلعة سكر٧٣حكومً صباحًاداره واقتصادجامعة واسط2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىهدى فالح عبد الحسن هاشم البدري

اناث/ دبلوم ادارة 23الالقلعة سكر٨٥.٤٠حكومً صباحًاداره موادالتقنً شطره.      المعهد2019دبلومنعم2(ة)متزوجانثىرغد حسن محسن حمود

اناث/ دبلوم قانونٌة 22الالقلعة سكر61.18حكومً صباحًادارة قانونٌةالمعهد التقنً الناصرٌة2020دبلومال2(ة)متزوجانثىاالء غرٌب عطٌه عبداالمام الرحٌمً

ذوي الشهداء/ اللون االصفر المعيارية   

اللون االزرق ذوي االحتٌاجاتالمعدل                                                                                                *

  درجات5يحصل عىل [60 ال50من ]مقبول

 درجات10يحصل عىل  [70 اىل60من]متوسط 
 درجة15يحصل عله  [80 الى 70من]جيد 

 درجة20يحصل على [90 الى 80من  ]جيد جدآ

 درجة25يحصل على  [100 الى 90من  ]امتياز 

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

فما دون خمس درجات 2017  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  فً جمٌع ماذكر التساوياما فً حالة 

 االعلى 
 




