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انثى/ بكالورٌوس زراعة23نعمنعمالشطرة73حكومً صباحًكلٌة زراعةجامعة ذي لار كلٌة الزراعة2019ال0(ة)متزوجانثىسجود علً جلٌل حسٌن الغالبً

انثى/ دبلوم مساحة20النعمالشطرة58.938حكومً صباحًالمساحةالمعهد التمنً الشطرة- الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2010ال4(ة)متزوجانثىرغد جبار شمخً جبر الصرٌفً

انثى / دبلوم حاسوب17النعمالشطرة60حكومً صباحًانضمه حاسوبمعهد التمنً االداري ناصرٌه2020ال0(ة)متزوجانثىغٌداءرشٌد موسى نجم الفتالوي

انثى/ بكالورٌوس اعالم20النعمالشطرة75حكومً صباحًاالعالمجامعة واسط2015نعم2(ة)متزوجانثىعلٌاء حسٌن خضر حسٌن الحسنً

انثى/ بكالورٌوس لانون20النعمالشطرة٧٥اهلً صباحًلانونكلٌة مزاٌا الجامعة2015نعم2(ة)متزوجانثىحوراء عبد الرضا سعدون العتابً

انثى / دبلوم ادارة 10النعمالشطرة59.713حكومً صباحًتمنٌات إدارة الموادمعهد تمنً شطرة2016اعزبانثىضمٌاء رزاق جبر ٌاسر الغالبً

ذكر/ بكالورٌوس برمجٌات 21النعمالشطرة63.919حكومً صباحًهندسة البرمجٌاتكلٌة االدارة وااللتصاد/ جامعة المادسٌة 2021ال1(ة)متزوجذكرعلً عبد الكرٌم عطوان حسٌن العبادي

ذكر/ بكالورٌوس احصاء 17النعمالشطرة73.379حكومً صباحًاحصاءكلٌة االمام الكاظم للعلوم االسالمٌة الجامعة2020اعزبذكراحمد ضٌاء ٌاسٌن عودة السوٌطً

ذكر/ بكالورٌوس انكلٌزي 15النعمالشطرة67.63حكومً صباحًاللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب- جامعة ذي لار2014اعزبذكرالعباس نعٌم نوري خلٌوي الهاللً

انثى/ دبلوم خٌاطة 15النعمالشطرة64,831حكومً صباحًتمنٌات صناعه المالبسالمعهد التمنً الناصرٌه2015اعزبانثىساره كرٌم نعمه عبدعلً ال سلٌمه

انثى/ بكالورٌوس حاسبات25نعمالالشطرة64.137حكومً صباحًعلوم الحاسباتجامعة ذي لار كلٌة المانون2010ال2(ة)متزوجانثىفاطمة كامل شكر حسٌن الطائً

انثى/ بكالورٌوس لانون25نعمالالشطرة63.51حكومً صباحًالمانونجامعة ذي لار2017ال3(ة)متزوجانثىصبا خضر كرٌم حسٌن الغزي

انثى/ بكالورٌوس مساحة30نعمالالشطرة72,203حكومً صباحًلسم تمنٌات المساحةمعهد التمنً الشطره2012ال2(ة)متزوجانثىحوراء عباس مطٌر مرٌضً  الزاملً

انثى / دبلوم ادارة 30نعمالالشطرة٧٥،٢٧٢حكومً صباحًتمنٌات أدارة الموادالصوٌرة/معهد تمن2012ًال4(ة)متزوجانثىابتسام دمحم حسٌن بنٌة العبودي

انثى/ بكالورٌوس محاسبة 27نعمالالشطرة70.208حكومً مسائًلسم المحاسبة/ كلٌة االدارة وااللتصادكلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة ذي لار 2020ال2(ة)متزوجانثىمٌامن رعد مجٌد مري العمٌري

ذكر/ بكالورٌوس ادارة 26نعمالالشطرة77.774حكومً صباحًادارة االعمالالمعهد التمنً الشطرة/ الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2021ال1(ة)متزوجذكركاظم جبار حسن دمحم العبودي

ذكر/ بكالورٌوس مدنً 20نعمالالشطرة55,2393%حكومً صباحًالهندسه المدنٌهجامعة ذي لار2006ال1(ة)متزوجذكرنور باسم عبد الخضر جابر الفتالوي

ذكر/ بكالورٌوس مساحة20نعمالالشطرة70حكومً صباحًهندسة مساحةجامعة ذي لار2006اعزبذكرجواد كاظم حسن جبر

ذكر/ دبلوم محاسبة 20نعمالالشطرة50حكومً صباحًمحاسبةالمعهد التمنً/الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2016ال3(ة)متزوجذكراحمد ستار نور مهدي الجابري

ذكر / دبلوم ادارة 30نعمالالشطرة71,760حكومً صباحًتمنٌات ادارة الموادالناصرٌه/ المعهد التمنً 2004ال3(ة)متزوجذكرمسلم جاسم عبٌد ضاحً الطائً

ذكر / دبلوم لانون 20نعمالالشطرة52حكومً صباحًتمنٌات االدارة المانونٌةالمعهد التمنً الشطرة/الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2008ال2(ة)متزوجذكرعلً جمٌل عبٌد فلٌح الواسطً

ذكر / دبلوم ادارة 40الالالشطرة83‘994حكومً صباحًادارة موادالمعهد التمنً الشطرة2008ال1(ة)متزوجانثىفاطمه جبار ثامر دمحم العبودي

انثى / دبلوم ادارة 35الالالشطرة85,11حكومً صباحًتمنٌات أدارة الموادناصرٌة/معهد تمنً 2008ال5(ة)متزوجانثىاٌناس رزاق شهد ناصر الزٌدي

انثى / دبلوم لانون 25الالالشطرة66.36حكومً صباحًاالدرة المانونالمعهد التمنً الشطرة2006ال1(ة)متزوجانثىاالء دمحم فنجان مجلً الزٌدي

انثى / دبلوم مساحة 30الالالشطرة74.105حكومً صباحًمساحةالمعهد التمنً التكنولوجً الشطرة2017ال1(ة)مطلكانثىرواء صامد دمحم حمود الخفاجً

انثى / دبلوم ري وبزل27الالالشطرة79,987حكومً صباحًفرع الري والبزل/ لسم تمنٌات الموارد المائٌةالمعهد التمنً/الجامعه التمنٌة الجنوبٌة2020ال1(ة)متزوجانثىدنٌا رحٌم صكبان طعان

انثى/ بكالورٌوس حاسبات25الالالشطرة70.823حكومً صباحًأنظمة الحاسوبالجامعة التمنٌة الجنوبٌة2009ال1(ة)متزوجانثىدعاء دمحم زغٌر دهله الحفاظً

انثى / دبلوم  محاسبة25الالالشطرة61.17حكومً صباحًلسم المحاسبةمعهد تمنً شطره2015ال3(ة)متزوجانثىامنه فوزي الدٌن دمحم منشد السعداوي

انثى / دبلوم ادارة 35الالالشطرة83,82حكومً صباحًأدارة موادمعهد التمنً الشطرة2012ال2(ة)متزوجانثىسجى حسن كاظم موسى الشمخاوي

انثى / دبلوم ادارة 35الالالشطرة83,096حكومً صباحًتمنٌات ادارة الموادمعهد التمنً الشطره2012ال3(ة)متزوجانثىامل حسٌن رهٌف عظام خزعلً

انثى / دبلوم ادارة 35الالالشطرة83حكومً صباحًتمنٌات اداره الموادالمعهدالتمنً الشطره2012ال3(ة)متزوجانثىازهار صادق عبد عظام الهاللً

انثى / دبلوم ادارة 35الالالشطرة٨١حكومً صباحًادارة موادالمعهد التمنً الشطرة/ هٌئة التعلٌم التمنً 2010ال3(ة)متزوجانثىزمن دمحمطلب حشٌش العبودي

انثى/ بكالورٌوس ادارة 31الالالشطرة80.054حكومً صباحًعلوم فً االدارة العامةجامعة الكوفة2021ال1(ة)متزوجانثىاٌمان علً ٌاسٌن فرج الهاللً

انثى/ دبلوم محاسبة 25الالالشطرة60.512حكومً صباحًمحاسبةالمعهد التمنً الشطره2006ال4(ة)متزوجانثىانوار رزاق ثجٌل جمعة الحسٌنً

انثى/ دبلوم محاسبة 25الالالشطرة٦١حكومً صباحًمحاسبهمعهد تمنً الشطرة2010ال3(ة)متزوجانثىامانً سمٌر دمحم باهض العوادي

انثى/ بكالورٌوس مدنً 30الالالشطرة70.9حكومً صباحًهندسة مدنًكلٌه الهندسه/ جامعة ذي لار2014ال1(ة)متزوجانثىحوراء عبدالحسٌن محمود عبدهللا

انثى/ بكالورٌوس مدنً 20الالالشطرة52.867حكومً صباحًهندسة مدنٌةجامعة الكوفة2017ال2(ة)متزوجانثىسحر عبد الحسٌن صغٌر جٌاد

انثى/ بكالورٌوس مدنً 20الالالشطرة63.062حكومً صباحًالمجتمع المدنًجامعة ذي لار2015ال0(ة)مطلكانثىنور عوٌد كاظم حسٌن السوٌطً

انثى/ بكالورٌوس مدنً 15الالالشطرة65,8233حكومً صباحًهندسة مدنًبغداد2009نعم2(ة)متزوجانثىارجوان كرٌم جلٌل كزار الغزي

انثى/ بكالورٌوس مٌكانٌن 30الالالشطرة75.761حكومً صباحًهندسة مٌكانٌنكلٌة المانون- جامعة كركون 2017ال3(ة)متزوجانثىفاطمة جالل هادي هاشم الحكٌم

انثى/ بكالورٌوس لانون29الالالشطرة71.4942حكومً صباحًالمانونجامعة ذي لار2018ال1(ة)متزوجانثىسحر عماد علوان حسن العبودي

انثى/ بكالورٌوس لانون28الالالشطرة79.77حكومً صباحًالمانونجامعه بغداد2019ال2(ة)متزوجانثىساره عٌفان عبد عطٌه العبودي

انثى/ بكالورٌوس مساحة10الالالشطرة٥٥.٩٠حكومً صباحًهندسه مساحهجامعة بغداد2012نعم1(ة)متزوجانثىكوثر خالد عبد الغنً حسٌن الزٌدي

انثى/ بكالورٌوس مساحة15الالالشطرة60.887حكومً صباحًهندسة مساحةجامعه سومر كلٌة الزراعة2016اعزبانثىاخالص عبد الحسٌن صبر ندوان

انثى/ بكالورٌوس زراعة35الالالشطرة81.752حكومً صباحًاالنتاج الحٌوانًكلٌة الزراعة-ذي لار 2014ال2(ة)متزوجانثىاٌات سعٌد مطلن منشد السالمً

انثى/ بكالورٌوس زراعة30الالالشطرة73,60حكومً صباحًالبستنة وهندسة الحدائكجامعة ذي لار2014ال1(ة)متزوجانثىاٌالف ضاٌف شالل منصور العبودي

انثى/ بكالورٌوس اعالم27الالالشطرة72.86حكومً صباحًإعالمجامعة سومر2020ال2(ة)متزوجانثىسارة محمود برغش حمد

انثى/ بكالورٌوس حاسبات29الالالشطرة % 75حكومً صباحًعلوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلوماتجامعه الكوفه2018ال1(ة)متزوجانثىُسرٰى داخل محسن محل الزٌدي

انثى/ بكالورٌوس تخطٌط 18الالالشطرة77.275حكومً صباحًتخطٌط حضري/ كلٌة التخطٌط العمرانً الجامعة المستنصرٌة2019اعزبانثىأنسام كامل عوٌد سلطان الخفاجً

انثى/ بكالورٌوس سٌاسٌة 23الالالشطرة70,35اهلً صباحًكلٌة العلوم السٌاسٌةمزاٌا االهلٌة2019ال0(ة)متزوجانثىانتصار حٌدر زٌدان جاسم

انثى/ بكالورٌوس محاسبة 29الالالشطرة77حكومً صباحًمحاسبةجامعه ذي لار2018ال1(ة)متزوجانثىنوال عبد االمٌر عجة جادر الهاللً

انثى/ بكالورٌوس ادارة 29الالالشطرة76.830حكومً صباحًعلوم فً االدارة العامةكلٌة االدارة وااللتصاد- جامعة سومر2018ال2(ة)متزوجانثىغفران عبد الرزاق نعمه سلمان  الزٌدي

انثى/ بكالورٌوس احصاء 28الالالشطرة70,013حكومً صباحًعلوم فً االحصاءجامعة ذي لار كلٌة االدارة وااللتصاد2019ال1(ة)متزوجانثىرواء جبار عاجل علً الخفاجً

انثى/ بكالورٌوس مالٌة 35الالالشطرة81حكومً صباحًعلوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واللتصاد-جامعة سومر 2014ال1(ة)متزوجانثىسندس كامل ٌاسر الزم السهالنً

انثى/ بكالورٌوس اعالم30الالالشطرة76.435حكومً صباحًلسم لإلعالم- اآلداب كلٌة االمام الكاظم للعلوم اإلسالمٌة الجامعة2014ال2(ة)متزوجانثىشذى صالح مهدي تبٌنة الزاملً

انثى/ بكالورٌوس مالٌة 29الالالشطرة73.91حكومً صباحًإدارة والتصاد مالٌه ومصرفٌهكلٌة االدارة وااللتصاد/ جامعة سومر 2018ال1(ة)متزوجانثىعفاف عباس مجٌد عبٌد العماري

انثى / دبلوم ادارة 34الالالشطرة89.993حكومً صباحًاداره الموادالمعهد التمنً الشطره2018ال3(ة)متزوجانثىتماضر عبد الكرٌم عبد الساده

انثى/ بكالوروس التصاد 30الالالشطرة79.179حكومً صباحًادارة التصادشطره/معهد تمن2010ًال1(ة)متزوجذكرباسم موسى شدٌد برغش

ذكر / دبلوم ادارة 30الالالشطرة73.194حكومً صباحًلسم ادارة الموادمعهد تمنً الشطرة2011ال1(ة)متزوجذكرعلً هاشم عزٌز حامً السراي

ذكر / دبلوم ادارة 26الالالشطرة72.379حكومً صباحًتمنٌات ادارة الموادالمعهد التمنً الشطرة2021ال0(ة)متزوجذكرعلً حسٌن باشط علٌوي الصرٌفً

ذكر/ بكالوروس احصاء 27الالالشطرة72,66حكومً صباحًلسم االحصاء/ كلٌة االدارة واالفتصاد كلٌة االدارة والتصاد- جامعة البصرة 2020ال1(ة)متزوجذكرعلً عبدهللا هاشم لفته الهاللً

ذكر/ دبلوم مٌكانٌن 35الالالشطرة80,084حكومً صباحًتمنٌات مٌكانٌكٌةالناصرٌة/ المعهد التمنً  2003ال2(ة)متزوجذكربرهان حمٌد مجٌد علً الهاللً

ذكر / دبلوم كهرباء 35الالالشطرةجٌد جداحكومً صباحًكهرباءمعهد التمنً الشطرة2001ال6(ة)متزوجذكرحٌدر كمر أرضٌو ناشً العكٌلً

ذكر/ دبلوم مساحة 35الالالشطرة80,465حكومً صباحًمساحةالشطرة/المعهد التمن2016ًال3(ة)متزوجذكرمٌثم شاكر مزٌعل نجم

ذكر / دبلوم ري وبزل 35الالالشطرة85.378حكومً صباحًتمنٌات الري والبزلالمعهد التمنً فً الشطرة2005ال3(ة)متزوجذكراثٌر دمحم مطرود

ذكر / دبلوم ري وبزل 35الالالشطرة83حكومً صباحًتمنٌات ري وبزلالمعهد التمنً النجف/ جامعة الفرات االوسط التمنٌة 2016ال3(ة)متزوجذكرصفاء دمحم عبد الكرٌم دخٌل

ذكر/ دبلوم محاسبة 23الالالشطرة60.45حكومً صباحًتمنٌات محاسبهمعهد تمنً الشطرة2019ال2(ة)متزوجذكرحمٌد حسٌن محسن خلف الفرٌداوي

ذكر / دبلوم ادارة 30الالالشطرة71,641حكومً صباحًتمنٌات إدارة الموادالشطرة/ المعهد التمنً 2010ال1(ة)متزوجذكرحٌدر جبار باهض حسٌن الناشً

ذكر / دبلوم ادارة 30الالالشطرة70.922حكومً صباحًأدارة مخازنالمعهد التمنً الشطرة2005ال5(ة)متزوجذكرعباس كماش حٌزان شطب البدري

ذكر/ بكالورٌوس مدنً 25الالالشطرة66,621اهلً مسائًهندسة مدنً لسم المنشئات الهٌدرولٌكٌة و الموارد المائٌةكلٌة مزاٌا الجامعة2016ال2(ة)متزوجذكرنور الدٌن كاظم عباس سهر الجهالوي

ذكر/ بكالورٌوس مدنً 18الالالشطرة57.62اهلً صباحًهندسه مدنًكلٌة مزاٌا الجامعة2019ال1(ة)متزوجذكرحسٌن سالم حسٌن عنتٌن الفتالوي

ذكر/ بكالورٌوس مدنً 19الالالشطرة53.4اهلً مسائًالهندسة المدنًكلٌة االسراء الجامعة2018ال1(ة)متزوجذكربالر ثجٌل خرموش عجٌل  ال غشٌم

ذكر/ بكالورٌوس مدنً 20الالالشطرة57حكومً صباحًهندسة مدنٌةالكلٌة التمنٌة المسٌب2002ال1(ة)متزوجذكرعلً عبد الحسن مالغً كاطع الغزي

ذكر/ بكالورٌوس كهرباء 24الالالشطرة60.85حكومً صباحًهندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌةالجامعه التكنولوجٌه2018ال3(ة)متزوجذكرمعن جبار حسٌن باهظ الشمخاوي

ذكر/ بكالورٌوس مٌكانٌن 25الالالشطرة80.45حكومً صباحًهندسه المٌكانٌنجامعه الكوفه2012اعزبذكردمحم جواد مجبل عكله البدري

ذكر/ بكالورٌوس مٌكانٌن 30الالالشطرة70حكومً صباحًهندسه مٌكانٌنجامعة البصره2017ال1(ة)متزوجذكرمرتضى احمد هادي حسٌن الموسوي

ذكر / بكالورٌوس لانون 30الالالشطرة72,9حكومً صباحًلانوناالمام الكاظم ع2013ال2(ة)متزوجذكرمسلم باسم دمحم موسى الحمادي

ذكر / بكالورٌوس لانون 30الالالشطرة71حكومً صباحًلانونجامعة بغداد2014ال1(ة)متزوجذكرضرغام علً فرهود ابو الدغل

ذكر/ بكالورٌوس مساحة 25الالالشطرة74.951حكومً صباحًهندسة مساحةكلٌة الهندسة/ جامعة بغداد 2014ال0(ة)متزوجذكردمحم عزٌز ناصر حسن العبودي

ذكر/ بكالورٌوس مساحة 15الالالشطرة64.047حكومً مسائًهندسة المساحةكلٌة الزراعة- جامعة سومر2016نعم1(ة)متزوجذكركرار صالح عبد هوٌدي السنجري

ذكر/ بكالورٌوس زراعة 30الالالشطرة72.786حكومً صباحًاالنتاج الحٌوانًجامعة ذي لار كلٌة االداب2016ال3(ة)متزوجذكرعمٌل محمود دمحم حسٌن عٌسى الربٌعً

ذكر/ بكالورٌوس اعالم 30الالالشطرة76,449حكومً صباحًصحافه/ اعالمجامعة بغداد كلٌة االعالم2012ال1(ة)متزوجذكرحسٌن ٌاسر فران عبد الغرابً

ذكر/ بكالورٌوس اعالم 30الالالشطرة76.42حكومً صباحًلسم الصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌةجامعة اإلمام الكاظم2015ال2(ة)متزوجذكردمحم عبد الحسٌن عبد الكرٌم موسى المشهدي

ذكر/ بكالورٌوس اعالم 26الالالشطرة73.81حكومً مسائًإعالم إذاعة و تلفزٌونجامعة ذي لار2021ال3(ة)متزوجذكرلٌث دمحم جبار دمحم الغزي

ذكر/ بكالورٌوس جٌلوجً 11الالالشطرة66.964حكومً صباحًعلوم الجٌولوجٌا التطبٌمٌةجامعه ذي لار كلٌه التربٌه للعلوم الصرفه2021اعزبذكرسجاد عادل عزٌز عبٌد الناشً

ذكر / بكالورٌوس حاسبات 28الالالشطرة73.375حكومً صباحًعلوم حاسباتجامعة واسط2019ال2(ة)متزوجذكرانمار عباس مرار مرعً

ذكر / بكالورٌوس حاسبات 29الالالشطرة74حكومً صباحًعلوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلوماتجامعة الكوفة2018ال2(ة)متزوجذكرفاضل نجاح ثامر صالح الشرٌفً

ذكر/ بكالورٌوس تخطٌط 20الالالشطرة76.64حكومً صباحًالتخطٌط الحضري واالللٌمًجامعة بغداد2008اعزبذكرعلً حٌدر عبد الرضا

ذكر / بكالورٌوس سٌاسٌة 26الالالشطرة73.50حكومً صباحًعلوم سٌاسٌةكلٌة االثار- جامعة ذي لار 2021ال5(ة)متزوجذكرولٌد سالم سلطان سرحان العبودي

ذكر/ بكالورٌوس اثار 31الالالشطرة85حكومً صباحًاالثار والحضارة االسالمٌةكلٌة االدارة واالفتصاد/ جامعه سومر2021ال2(ة)متزوجذكرعمار جمٌل جوار جبر العبودي

ذكر / بكالورٌوس مالٌة 30الالالشطرة75,827حكومً صباحًعلوم مالٌة والمصرفٌةالبصرة- الكلٌة التمنٌة اإلدارٌة - الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2013ال1(ة)متزوجذكرعباس عوٌد سهر لطٌف العبودي

ذكر / بكالورٌوس محاسبة 25الالالشطرة65.15حكومً صباحًمحاسبةكلٌة اإلدارة واإللتصاد/جامعة المادسٌة 2014ال1(ة)متزوجذكرحٌدر كامل الزم حمٌدي العكٌلً

ذكر / بكالورٌوس مالٌة 27الالالشطرة70،058حكومً صباحًعلوم مالٌه و مصرفٌهكلٌة االدارة وااللتصاد/جامعة ذي لار2020ال2(ة)متزوجذكرمثنى خالد نعمه مطٌر العبودي

ذكر/ دبلوم لانون 20الالالشطرة54,624حكومً صباحًادارة لانونٌةمعهد التمنً الشطره2002ال5(ة)متزوجذكررٌاض شمخً جابر عواد الزٌدي



ذكر/ بكالورٌوس التصاد 30الالشطرة74,222حكومً صباحًفرع مدرسٌن التصادٌٌن+لسم االلتصادالمعهد التمنً فً الناصرٌة2005ال1(ة)متزوجذكرجعفر رحٌم مطشر خٌون الزٌدي

انثى/ دبلوم ادارة40الشطرة95.225حكومً صباحًإدارة موادالمعهد التمنً الناصرٌة2012ال2(ة)متزوجانثىنجالء علً جبر طالب الشمري

انثى / دبلوم مساحة 35الشطرة85.503حكومً صباحًتمنٌات المساحهالناصرٌة/ المعهد التمنً 2003ال2(ة)متزوجانثىوفاء جمٌل وارد ذباح العبودي

انثى/ دبلوم خٌاطة 35الشطرة89.876حكومً صباحًتصمٌم وخٌاطة المالبسالمعهد التمنً كربالء2011ال1(ة)متزوجانثىفاطمه راضً شمخً فرحان العبودي

انثى/ دبلوم محاسبة 24الشطرة68.894حكومً صباحًمحاسبهالمعهد التمنً الشطرة2018ال2(ة)متزوجانثىسوسن كرٌم دغٌمث مطٌر الزبٌدي

انثى / دبلوم لانون 30الشطرة72.991حكومً صباحًاالدارة المانونٌةالمعد التمنً الشطره2017ال4(ة)متزوجانثىدعاء عبداالمٌر عبدالحسن مكطوف السوٌطً

ذكر / دبلوم مساحة 35الشطرة84.783حكومً صباحًتمنٌات المساحهالمعهد التمنً الشطرة2012ال2(ة)متزوجذكرحسن باسم جوده جالب العبودي

ذكر / دبلوم مساحة 33الشطرة84.422حكومً صباحًتمنٌات  المساحةجامعه الفرات االوسط التمنٌة2019ال1(ة)متزوجذكراٌهاب جاسم دمحم عبد الحسن العبودي

ذكر / دبلوم حاسبات 29الشطرةجٌدحكومً صباحًحاسباتالمعهد التمنً الناصرٌة2018ال1(ة)متزوجذكرعالء اٌاد محً محسن السهالنً

ذكر / دبلوم محاسبة 40الشطرة90.625حكومً صباحًتمنٌات المحاسبةالمعهد تمنً/ جامعه ذي لار 2015ال3(ة)متزوجذكرعبد المجٌب لاسم جخم ضاحً الخفاجً

ذكر / دبلوم محاسبة 9039حكومً صباحًمحاسبةمعهد تمن2018ًال2(ة)متزوجذكرسجاد كرار حٌدر حسٌن السعٌدي

ذكر/ دبلوم محاسبة 8035حكومً صباحًمحاسبهالمعهد التمنً الشطرة2005ال2(ة)متزوجذكرمنتظر سعد جاسم دمحم السعٌدي

المعيارية   

المعدل                                                                                                *

ذوي الشهداء/ اللون االصفر   درجات5يحصل عىل [60 ال50من ]مقبول

اللون االزرق ذوي االحتٌاجات 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

دون خمس درجات درجات5 فما دون 2017 ثالث درجات                2019

                                                                                                   الدرجات تكون االولوٌة  عند تساوي*
للحكومً على االهلً وللدراسات االصباحٌة على 

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

 االعلى  التخرج 
 



ذكر/ بكالورٌوس برمجٌات 

ذكر/ بكالورٌوس جٌلوجً 

ذكر / بكالورٌوس حاسبات 

ذكر / بكالورٌوس حاسبات 

ذكر / بكالورٌوس محاسبة 




