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ذكر/ بكالورٌوس ادارة 23النعمالرفاع64.271ًحكومً صباحًاداره عامهكلٌة االداره واالقتصاد- جامعة سومر2019بكالورٌوسال4(ة)متزوجذكرعلً بدر حمادي حسٌن الشوٌلً

ذكر/ حاسوب 9النعمالرفاع55.98ًاهلً صباحًهندسة اتصاالت وشبكات الحاسوبكلٌة مزاٌا االهلٌة الجامعة2019بكالورٌوساعزبذكرعلً عبد الحسٌن ناصر حسٌن الٌاسري

انثى/ دبلوم كهرباء30النعمالرفاع73.330ًحكومً صباحًكهرباءالناصرٌة/المعهد التقنً - الجامعه التقنٌه الجنوبٌه 2012دبلومال3(ة)متزوجانثىاالء عباس حاتم عبٌد االسدي

انثى/ دبلوم حاسبوب 14نعمنعمالرفاع56ًحكومً صباحًقسم االلكترونٌات واالتصاالتمعهد التقنً العمارة2019دبلومال0(ة)متزوجانثىابتهال كاظم كرٌم برٌسم

ذكر/ قانون 17النعمالرفاع75,654ًحكومً صباحًقانونجامعة سومر2020بكالورٌوساعزبذكرأٌاد خلف دفار عوٌد الزٌدي

انثى/ دبلوم ادارة 8نعمنعمالرفاع58.473ًحكومً صباحًادارة موادالشطرة/المعهد التقنً االداري 2018دبلوماعزبانثىزهراء قاسم حامد عبٌد الشمري

ذكر/ دبلوم مساحة 14النعمالرفاع69.853ًحكومً صباحًمساحالمعهد التقنً الشطرة2018دبلوماعزبذكرمسلم زغٌر درباش جلٌخ الدعٌم

ذكر/ دبلوم محاسبة 20نعمالالرفاع71.584ًحكومً صباحًمحاسبهالمعهد التقنً الكوت2015دبلوماعزبذكرعماد فٌصل غازي لهمود الركابً

ذكر/ دبلوم ادارة 25نعمالالرفاع69.330ًحكومً صباحًمواد-اداره مخازنمعهد تقنً كوت2009دبلومال3(ة)متزوجذكرمنتظر رضا احذٌه مصلح ال حاتم

ذكر/ بكالورٌوس قانون 23نعمالالرفاعًمتوسطحكومً صباحًكلٌة القانونجامعة ذي قار2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرمرتضى سعدي عوده الرفاعً

انثى/ بكالورٌوس ادارة 25نعمالالرفاع٧٤ًحكومً صباحًاالداره العامهجامعة سومر2017بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىنور سالم زمٌط حسن الفنطٌل

انثى/ بكالورٌوس حاسوب 26نعمالالرفاع90.490ًحكومً صباحًكلٌه علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلوماتجامعه سومر2021بكالورٌوسنعم1(ة)متزوجانثىزهراء حسٌن شرشاب عذار الحمٌداوي

ذكر/ بكالورٌوس مدنً 25نعمالالرفاع٦٠ًحكومً صباحًهندسة مدنًجامعة ذي قار2016بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعلً حسٌن مجٌد علً الحمٌده

انثى/ دبلوم مساحة 20نعمالالرفاع70.922ًحكومً صباحًمساحةالشطرة/المعهد التقنً 2005دبلوماعزبانثىامنة ابراهٌم عبد الهادي عودة الركابً

انثى/ دبلوم ادارة 30نعمالالرفاع66.386ًحكومً صباحًتقنٌات ادارة الموادالشطره/ المعهد التقنً 2011دبلومال3(ة)متزوجانثىغفران خضٌر عباس هالمه الحمٌده

ذكر/ دبلوم ادارة 35الالالرفاع٨٠ًحكومً صباحًإدارة مكتبمعهد اإلدارة التقنً بغداد2017دبلومال1(ة)متزوجذكرساجد جمال نصار عوٌد الزٌدي

ذكر/ دبلوم ادارة 34الالالرفاع82.93ًحكومً صباحًادارة موادالمعهد التقنً الشطره2018دبلومال2(ة)متزوجذكرعمار جبار عوٌد شجاي

ذكر/ دبلوم محاسبة 25الالالرفاع٦٢.٧١ًحكومً صباحًمحاسبهالمعهد التقنً نجف2011دبلومال4(ة)متزوجذكردمحم جابر الحج شجاي المطوكً

ذكر/ دبلوم قانونً 25الالالرفاع70،032ًحكومً صباحًاالداره القانونٌهناصرٌه/المعهد التقن2008ًدبلومال0(ة)متزوجذكرأحمد محسن كاظم فجر الركابً

ذكر/ دبلوم كهرباء 35الالالرفاع88.517ًحكومً صباحًتقنٌات كهربائٌةالشطره- المعهد التقنً 2004دبلومال3(ة)متزوجذكرعلً مجاور مزعل رزن الشوٌلً

ذكر/ دبلوم مساحة 25الالالرفاع68.774ًحكومً صباحًتقنٌات المساحةمعد التقنً الشطره2000دبلومال5(ة)متزوجذكرعلً حسٌن نصرهللا سٌد الشوٌلً

ذكر/ دبلوم مساحة 25الالالرفاع68.815ًحكومً صباحًالمساحةمعهد التقنً الشطره2006دبلومال3(ة)متزوجذكرمنتظر خضٌر عباس السالم الركابً

ذكر/ دبلوم ادارة 30الالالرفاع74.5ًحكومً صباحًقسم ادارةمعهد تقن2011ًدبلومال2(ة)متزوجذكرخضٌر ناصر حسٌن حسن

ذكر/ دبلوم ادارة 29الالالرفاع70.562ًحكومً صباحًادارة عامةمعهد التقنً الناصرٌة2018دبلومال1(ة)متزوجذكرخضٌر عباس مظلوم علٌوي

ذكر/ دبلوم ادارة 30الالالرفاع75.283ًحكومً صباحًتقنٌات ادارة موادالشطرة/المعهد التقن2010ًدبلومال3(ة)متزوجذكرماهر حبٌب ٌاسر مسٌر الركابً

ذكر/ دبلوم ادارة 27الالالرفاع71.561ًحكومً صباحًإدارة موادمعهد تقنً شطره2020دبلومال1(ة)متزوجذكرخالد جمال عذاب عبٌد الركابً

انثى/ دبلوم ادارة 30الالالرفاع77.621ًحكومً صباحًادارة مخازنمعهد تقنً الشطره2005دبلومال4(ة)متزوجانثىفاطمه حسٌن عباس عبٌد الركابً

ذكر/ دبلوم مساحة 25الالالرفاع65,168ًحكومً صباحًتقنٌات المساحهكوت/المعهد التقن2017ًدبلومال3(ة)متزوجذكرعٌسى سلٌم عبدهللا مركب الركابً

ذكر/ دبلوم مٌكانٌك 35الالالرفاع80٫167ًحكومً صباحًمٌكانٌكمعهد التقنً فً الشطره2007دبلومال2(ة)متزوجذكرقاسم هادي ٌوسف فلفل

انثى/ دبلوم ري وبزل 25الالالرفاع63.187ًحكومً صباحًري وبزل/ تقنٌات الموارد المائٌةالشطرة/ المعهد التقن2013ًدبلومال1(ة)متزوجانثىساره سلٌم نعٌم عبد الشوٌلً

انثى/ دبلوم محاسبة 27الالالرفاع89.875ًحكومً صباحًتقنٌات محاسبهالمعهد التقنً الناصرٌة2020دبلومال0(ة)متزوجانثىرحاب ماجد تركً علً الدبً

انثى/ دبلوم مساحة 25الالالرفاع60.445ًحكومً صباحًتقنٌات مساحةالمعهد التقن2011ًدبلومال3(ة)متزوجانثىعذراء مهدي فلٌح حسانً الشوٌلً

انثى/ دبلوم مساحة 29الالالرفاع74.401ًحكومً صباحًتقنٌات المساحةالمعهد التقنً شطرة2018دبلومال2(ة)متزوجانثىشٌماء دلٌل لفتة جحٌش الحمٌداوي

ذكر/ دبلوم ادارة 25الالالرفاع٦٠ًحكومً صباحًدبلوم ادارهمعهد الكوت التقن2005ًدبلومال2(ة)متزوجذكرحسٌن علً هلٌل جارهللا الركابً

انثى/ دبلوم محاسبة 27الالالرفاع89.875ًحكومً صباحًتقنٌات محاسبهالمعهد التقنً الناصرٌة2020دبلومال0(ة)متزوجانثىرحاب ماجد تركً علً الدبً

انثى/ دبلوم قانونً 25الالالرفاع61.940ًحكومً صباحًتقنٌات االدارة القانونٌةالناصرٌة/ معهد التقنً / الجامعة التقنٌة الجنوبٌة 2006دبلومال3(ة)متزوجانثىفاطمه حصٌل كاظم دمحم الجبوري

انثى/ دبلوم مساحة 25الالالرفاع67.950ًحكومً صباحًدبلوم تقنً قسم مساحةالشطرة/المعهد التقنً 2006دبلومال5(ة)متزوجانثىحنان حسن سٌد صحن الشوٌلً

انثى/ دبلوم ادارة 29الالالرفاع94.955ًحكومً صباحًاداره الموادالمعهد التقنً االداري  الشطره2019دبلوماعزبانثىاطٌاف طاهر تركً فارس  الشوٌلً

انثى/ دبلوم حاسوب 29الالالرفاع85.18ًحكومً صباحًفرع تقنٌات صٌانة الحاسوب- قسم االلكترونٌك المعهد التقنً النجف- جامعة الفرات االوسط التقنٌة 2018دبلومال0(ة)متزوجانثىزهراء جمعه جدوع مجبل الكنانً

انثى/ دبلوم ادارة 30الالالرفاع74.000ًحكومً صباحًتقنٌات ادارة الموادالنعهد التقنً الشطره2016دبلومال2(ة)متزوجانثىاخالص جبار خلٌف عرٌان السعٌدي

انثى/ دبلوم ادارة 30الالالرفاع72.53ًحكومً صباحًادارة موادالبصرة/ المعهد التقنً 2014دبلومال1(ة)متزوجانثىعال زهٌر مسلم عطٌه الحجاج

انثى/ دبلوم ادارة 30الالالرفاع71,573ًحكومً صباحًادارة موادالمعهد التقنً الشطره2008دبلومال3(ة)متزوجانثىساره هاشم جابر حمود الهاللً

انثى/ دبلوم ادارة 30الالالرفاع70.305ًحكومً صباحًادارة موادمعهد التقنً الشطرة2013دبلومال2(ة)متزوجانثىسارة جواد ٌاسر حسن الخفاجً

انثى/ دبلوم ادارة 30الالالرفاع77.621ًحكومً صباحًادارة مخازنمعهد تقنً الشطره2005دبلومال4(ة)متزوجانثىفاطمه حسٌن عباس عبٌد الركابً

ذكر/ بكالورٌوس مدنً 18الالالرفاع78.149ًحكومً صباحًهندسة مدنٌةالجامعة المستنصرٌة2019بكالورٌوساعزبذكرحسن عزٌز كرٌم عبد العبودي

ذكر/ بكالورٌوس مٌكانٌك 20الالالرفاع٥٦ًحكومً صباحًمٌكانٌكالتقنٌة الجنوبٌة2016بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرعالء رٌحان كرٌم مظلوم الكنانً

ذكر/ بكالورٌوس ادارة 28الالالرفاع77.481ًحكومً صباحًإدارة عامةجامعة سومر2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرإبراهٌم قاسم زوٌو دوٌش الركابً

انثى/ مالٌة ومصرفٌة 25الالالرفاع64.058ًحكومً صباحًكلٌة االدارة وقتصاد ـ العلوم المالٌة والمصرفٌةجامعة الكوفة2012بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىمنال جبار حذٌه بشٌر

ذكر/ بكالورٌوس سٌاسً 30الالالرفاع73.82ًحكومً صباحًعلوم سٌاسٌهجامعه المستنصرٌه2014بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعالء فاخر عطٌه حسٌن

ذكر/ بكالورٌوس اعالم 27الالالرفاع73.022ًحكومً صباحًاذاعة وتلفزٌونكلٌة االعالم- جامعة ذي قار 2020بكالورٌوسال3(ة)متزوجذكرصادق كاصً درعٌم زوٌد الخوٌلدي

ذكر/ بكالورٌوس اعالم 25الالالرفاع٦٤،٦٢ًحكومً صباحًالصحافه االذاعٌه والتلفزٌونٌهجامعه ذي قار كلٌه االعالم2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرولٌد خالد هلٌل جارهللا الركابً

ذكر/ بكالورٌوس مدنً 12الالالرفاع62.1650ًحكومً صباحًهندسة مدنًجامعة ذي قار2020بكالورٌوساعزبذكرانور فرحان مطرود صافً الحمٌد

ذكر/ بكالورٌوس زراعة 25الالالرفاعً%68حكومً صباحًمهندس زراعًجامعة الكوفه2008بكالورٌوسال4(ة)متزوجذكرعدنان فالح عبد خاجً النصار

ذكر/ بكالورٌوس مساحة 13الالالرفاع62.868ًحكومً صباحًهندسة مساحةالكلٌة التقنٌة الهندسٌة/الجامعة التقنٌة الوسطى2019بكالورٌوساعزبذكرباقر داود فلٌح فرهود

ذكر/ بكالورٌوس قانون 30الالالرفاعًجٌداهلً مسائًقانونالجامعه االسالمٌه بالنجف االشرف2017بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرمصطفى صادق علً عبدهللا ال عواد

ذكر/ بكالورٌوس احصاء 26الالالرفاع73.476ًحكومً صباحًاالحصاءسومر2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكركرار عباس رمٌض تامول التمٌمً

ذكر/ بكالورٌوس مالً 29الالالرفاع71.331ًحكومً صباحًعلوم مالٌة ومصرفٌة(ع)االمام الكاظم 2018بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرحسن رٌاض عطٌه طعٌس العتابً

ذكر/ بكالورٌوس احصاء 26الالالرفاع73.316ًحكومً مسائًعلوم حصاءسومر كلٌةى االدارة واالقتصاد- جامعة 2021بكالورٌوسال4(ة)متزوجذكرعلً محسن خفٌف محٌسن الشوٌلً

انثى/ قانون 30الالالرفاع70ًحكومً صباحًقانونكلٌه القانون2009بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىمنار فوزي مطشر ساٌر  العمٌري

ذكر/ بكالورٌوس جٌولوجً 27الالالرفاع71.426ًحكومً صباحًالجٌلوجٌا تطبٌقٌهجامعة ذي قار2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرمرتضى ٌونس كتاب عكٌد المحموداوي

ذكر/ بكالورٌوس قانون 28الالالرفاع76.20ًحكومً صباحًقانونجامعة ذي قار2019بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرامجد هادي ناصر حسٌن الركابً

ذكر/ بكالورٌوس قانون 27الالالرفاع72.938ًحكومً صباحًالقانونسومر2020بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكردمحم غازي ظاهر مكطوف الخزعلً

انثى/ بكالورٌوس قانون 35الالالرفاع80.589ًحكومً صباحًالقانونجامعة واسط كلٌة القانون2017بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىزٌنب دمحم عبٌد منصور الركابً

انثى/ بكالورٌوس مدنً 20الالالرفاع73,426ًحكومً صباحًهندسة مدنًجامعة الكوفة2016بكالورٌوساعزبانثىوالء جمال دٌنار جبٌر الساٌري

انثى/ بكالورٌوس مدنً 20الالالرفاع٦٥،٢٤ًحكومً صباحًهندسة مدنٌهجامعة البصرة2011بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىامل جبار فرج جبار الشمري

انثى/ بكالورٌوس ادارة 31الالالرفاع81,843ًحكومً صباحًاالدارة واالقتصادجامعة ذي قار2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىدالل علً منصور زاهً

انثى/ بكالورٌوس اعالم 19الالالرفاع75.601ًحكومً مسائًاعالمكلٌة االمام الكاظم2018بكالورٌوساعزبانثىشٌماء بدر صبٌح عوٌد التمٌمً

انثى/ بكالورٌوس اعالم 20الالالرفاع74.43ًحكومً صباحًاالذاعة والتلفزٌونجامعة بغداد2007بكالورٌوسنعم2(ة)متزوجانثىنسرٌن فالح عبدالحسن خلف الشوٌلً

انثى/ بكالورٌوس مدنً 19الالالرفاع٥٣ًاهلً صباحًالهندسه المدنًكلٌه مزاٌا االهلٌه الجامعه2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىهدٌر مجٌد لفه عبد الركابً

انثى/ بكالورٌوس قانون 35الالالرفاع80,427ًحكومً صباحًالقانونجامعه واسط2016بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىفاطمه دمحم حسٌن دمحم االبراهٌمً

انثى/ بكالورٌوس حاسوب 29الالالرفاع70.403ًحكومً صباحًهندسة تقنٌات الحاسوبالجامعه التقنٌه الوسطى2018بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىاٌه محسن علوان نعمه

انثى/ بكالورٌوس آثار 25الالالرفاع65ًحكومً صباحًقسم اآلثار العراقٌة القدٌمةجامعة الكوفة2014بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىمنى سعٌد خضر ناشً الحفاظً

انثى/ بكالورٌوس زراعة 30الالالرفاع74.25ًحكومً صباحًعلوم الزراعة البستنهجامعة بغداد كلٌة الزراعة2004بكالورٌوسال6(ة)متزوجانثىنسرٌن جبار عبد دخٌل الركابً

انثى/ بكالورٌوس ادارة 30الالالرفاع78.146ًحكومً صباحًعلوم فً االدارة العامهكلٌة األدارة واألقتصاد/ جامعة سومر 2015بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىفاطمه جابر شاكر عطٌه الشوٌالت

انثى/ بكالورٌوس احصاء 28الالالرفاع٧٢.٧٣٤ًحكومً مسائًقسم االحصاءجامعة سومر االداره واالقتصاد2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىهدٌر مجٌد رزٌج سالم

انثى/ بكالورٌوس مدنً 20الالالرفاع61.69ًحكومً صباحًهندسة مدنًجامعة ذي قار2017بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىرسل عمران عٌسى عطٌة

انثى/ بكالورٌوس ادارة 30الالالرفاع75.869ًحكومً صباحًاداره عامهكلٌه اداره واقتصاد/ جامعة سومر 2014بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىسماح قاسم حمٌد جابر الزركانً

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 االصباحٌة على 

                                                                                                              المسائٌة
 [ٌقبل االكثر قدمآ]ومن ثم تكون االولوٌة لسنوات التخرج
ٌتم اللجوء لمعدل  اما فً حالة التساوي فً جمٌع ماذكر

 االعلى  التخرج 



ذكر/ بكالورٌوس ادارة 

ذكر/ بكالورٌوس قانون 

انثى/ بكالورٌوس ادارة 

انثى/ بكالورٌوس حاسوب 

ذكر/ بكالورٌوس مدنً 

ذكر/ بكالورٌوس مدنً 

ذكر/ بكالورٌوس مٌكانٌك 

ذكر/ بكالورٌوس ادارة 

ذكر/ بكالورٌوس سٌاسً 

ذكر/ بكالورٌوس اعالم 

ذكر/ بكالورٌوس اعالم 

ذكر/ بكالورٌوس مدنً 

ذكر/ بكالورٌوس زراعة 

ذكر/ بكالورٌوس مساحة 

ذكر/ بكالورٌوس قانون 

ذكر/ بكالورٌوس احصاء 

ذكر/ بكالورٌوس احصاء 

ذكر/ بكالورٌوس جٌولوجً 

ذكر/ بكالورٌوس قانون 

ذكر/ بكالورٌوس قانون 

انثى/ بكالورٌوس قانون 

انثى/ بكالورٌوس مدنً 

انثى/ بكالورٌوس مدنً 

انثى/ بكالورٌوس ادارة 

انثى/ بكالورٌوس اعالم 

انثى/ بكالورٌوس اعالم 

انثى/ بكالورٌوس مدنً 

انثى/ بكالورٌوس قانون 

انثى/ بكالورٌوس حاسوب 

انثى/ بكالورٌوس زراعة 

انثى/ بكالورٌوس ادارة 

انثى/ بكالورٌوس احصاء 

انثى/ بكالورٌوس مدنً 

انثى/ بكالورٌوس ادارة 


