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اناث/ دبلوم ادارة 30نعمالالناصرٌة73حكومً صباحًسكرتارٌه ادارة مكتبالمعهد التمن2012ًدبلومال3(ة)متزوجانثىغفران عبد االمٌر عطٌه طاهر الغزي

اناث/ دبلوم ادارة 25نعمالالناصرٌة83.350حكومً صباحًتمنٌات ادارة مكتبالمعهد التمنً الناصرٌة2009دبلوماعزبانثىانعام دعبل وطن جابر الحجاج

ذكور/ دبلوم ادارة 25نعمالالناصرٌة65,117حكومً صباحًتمنٌات ادارة موادالشطره/ المعهد التمنً 2009دبلومال4(ة)متزوجذكرفهد ثامر جاسم دمحم البدري

ذكور/ دبلوم ادارة 25نعمالالناصرٌة62.207حكومً صباحًادارة مكتبالمعهد التمنً ناصرٌه2010دبلومال2(ة)متزوجذكرحسن عبدالحمٌد مسٌر جودة
ذكور/ لانون 33نعمالالناصرٌة82,9حكومً صباحًلانونجامعة ذي لار كلٌة المانون2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرسجاد بشار شمخً ٌاسر

اناث/ مدنً 30نعمالالناصرٌة77.95حكومً صباحًكلٌة الهندسه المدنًجامعة ذي لار2011بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىزٌنب علً حسن فضل

ذكور/ مدنً 10نعمالالناصرٌة54.37حكومً صباحًهندسة مدنًكلٌة الهندسة/جامعة ذي لار2016بكالورٌوساعزبذكرعلً فائز جابر محسن الشمخً

اناث/ حاسات 27نعمالالناصرٌة70.51حكومً صباحًهندسة تمنٌات الحاسوبكلٌة االمام الكاظم للعلوم االسالمٌة الجامعة2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىزٌنب ناظم محسن منخً الفرطوسً

ذكور/ حاسبات 25نعمالالناصرٌة٦١،٣٢٣حكومً مسائًعلوم الحاسباتجامعة ذي لار كلٌة علوم الحاسبات والرٌاضٌات2017بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرانور اعوٌنً عبدالرضا صالح الحمدانً

انثى/ دبلوم لانون 35نعمالالناصرٌة80,693حكومً صباحًتمنٌات االدارة المانونٌةناصرٌه/ المعهد التمنً 2016دبلومال2(ة)متزوجانثىوصال عبدالخضر ذباح ناصر ال حسٌن

ذكور/ محاسبة 25نعمالالناصرٌةمتوسطحكومً صباحًلسم المحاسبةجامعة المادسٌة كلٌة اإلدارة وااللتصاد2015بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرضٌاء غزٌل عجٌمً توٌلً الرماحً

اناث/ محاسبة 27نعمالالناصرٌة78.158حكومً صباحًتمنٌات محاسبةذي لار/ الكلٌة التمنٌة / الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىدعاء حٌدر وجٌة طعمه

اناث/ ادارة 30نعمالالناصرٌة73.865حكومً صباحًادارة عامةكلٌة االدارة وااللتصاد2015بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىاستبرق عبد االمٌر جابر ال حلو

اناث/ مساحة 15نعمالالناصرٌة63.412حكومً صباحًهندسة تمنٌات المساحةبغداد/الكلٌة التمنٌة / الجامعة التمنٌة الوسطى2013بكالورٌوسنعم2(ة)متزوجانثىامال عبد الكاظم عكال معله الزهٌري

ذكور/ دبلوم مساحة 20نعمالالناصرٌة56.386حكومً صباحًمساحهالمعهد التمنً الشطره2013دبلومال1(ة)متزوجذكرالحسٌن زهٌر كطان ناصر المحسناوي

اناث/ دبلوم محاسبة 35نعمالالناصرٌة80.049حكومً صباحًمحاسبةالمعهد التمنً الناصرٌة2016دبلومال2(ة)متزوجانثىغفران مطر مسٌر حبٌب الشرٌفً

اناث/ احصاء 19نعمالالناصرٌة60.857حكومً صباحًعلوم فً األحصاءجامعةسومر2018بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىنور الهدى محسن نعمه ضهد

ذكور/ مالٌة ومصرفٌة 30نعمالالناصرٌة76.649حكومً صباحًعلوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة وااللتصاد/جامعة البصرة2014بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكراسعد رٌسان ناصر حسٌن السهر

ذكور / اعالم 33نعمالالناصرٌة81.164حكومً صباحًإعالمكلٌة االمام الكاظم ع الجامعة2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعلً اسعد حمٌد مسٌر الخفاجً

ذكور/ معماري 25نعمالالناصرٌة69.591حكومً صباحًهندسه معمارٌهالجامعة التكلنوجٌة كلٌة الهندسة2014بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرطالب مفتن خبٌر علً الزركان

اناث/ زراعة 34نعمالالناصرٌة81.5حكومً صباحًكلٌة الزراعةجامعة المثنى2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىدالٌا لاسم نعٌمه عواد الزٌادي

اناث/ دبلوم مالبس 20نعمالالناصرٌة75.320حكومً صباحًتمنٌات صناعة المالبسمعهد الناصرٌة التمنً/ الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2013دبلومنعم2(ة)متزوجانثىزٌنب عبد الكرٌم طاهر مطرود الشوٌلً

ذكور/ دبلوم حاسوب 40نعمالالناصرٌة٩٨حكومً مسائًلسم الطباعة والتصمٌممعهد الحاسوب2014دبلومال3(ة)متزوجذكرحسن حمٌد حسن صٌهود الكنانً

ذكور/ مٌكانٌن 20نعمالالناصرٌة59.43حكومً صباحًانتاج-مٌكانٌنالجامعة التكنولوجٌة2001بكالورٌوسال5(ة)متزوجذكرولٌد جمٌل حسن ولً الحسٌناوي

اناث/ هندسة مواد 15نعمالالناصرٌة60.9حكومً صباحًهندسة موادجامعة الكوفة2013بكالورٌوساعزبانثىحوراء اكرم ٌوسف خلف الخلف

ذكور/ التصاد 20نعمالالناصرٌة56.895حكومً صباحًااللتصادجامعة الكوفه كلٌة االدارة والمتصاد2016بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعلً تركً طعمه عطٌه البدري

ذكور /دبلوم مدنٌة 30نعمالمركز المضاء72.158حكومً صباحًتمنٌات المدنٌه البناء واالنشاءات والمساحهالمعهد التمنً الناصرٌه2014دبلومال1(ة)متزوجذكردمحم كاظم خلف عبدهللا العبودي

ذكور/ دبلوم ادارة 20النعممركز المضاء55حكومً صباحًتمنٌات إدارة الموادالشطرة/ المعهد التمنً 2010دبلومال2(ة)متزوجذكرممداد جبار عطب كحامً الحافظ

اناث/ دبلوم ادارة 20النعممركز المضاء76,143حكومً صباحًإدارة مكتبناصرٌه/المعهد التمنً 2012دبلومنعم3(ة)متزوجانثىرسل حسٌن طاهر حسٌن

ذكور/ حاسبات 21النعمالناصرٌة68.586حكومً مسائًعلوم الحاسباتكلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات- جامعة ذي لار 2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكراحمد طالب هاشم مهوس االسدي

اناث/ دبلوم لانون 25النعممركز المضاءممبولحكومً صباحًاداره لانونٌهمعهد التمن2012ًدبلومال3(ة)متزوجانثىسهام علً حسٌن المطٌفً

ذكور/ محاسبة 17النعمالناصرٌة78.53حكومً صباحًمحاسبةالكلٌة التمنٌة ذي لار/ الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2020بكالورٌوساعزبذكرعلً سمٌر داود سلمان

اناث/ لانون 32النعمالناصرٌة82.51حكومً مسائًكلٌة لانونجامعة ذي لار2020بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىصابرٌن لاسم شمران فرحان المرٌشً

ذكور/ مالٌة ومصرفٌة 30النعمالناصرٌة74.180حكومً صباحًالعلوم المالٌه والمصرفٌةجامعة ذي لار2016بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرغزوان عبدالكاظم شمخً جابر

اناث/ احصاء 12النعمالناصرٌة69.513حكومً صباحًكلٌة االدارة وااللتصاد لسم االحصاءجامعة سومر2020بكالورٌوساعزبانثىتموى علً ماضً بشٌر

اناث/ دبلوم محاسبة 30النعممركز المضاء70.184حكومً صباحًمحاسبةناصرٌة/ المعهد التمنً 2006دبلومال3(ة)متزوجانثىمروه ثائر خضٌر عبود الخفاجً

ذكور/ دبلوم مٌكانٌن 25النعممركز المضاء61.508حكومً صباحًنتاج/مٌكانٌن معهد التمن2017ًدبلومال1(ة)متزوجذكرمازن ستار طالب عبد الزٌادي

اناث/ زراعة 20النعمالناصرٌة59،88حكومً صباحًولاٌة نباتجامعة البصرة كلٌة الزراعة2010بكالورٌوسال4(ة)متزوجانثىدعاء هانً ابراهٌم حمزة المٌاحً

ذكور/ التصاد 33النعمالناصرٌة82,835حكومً صباحًااللتصادجامعة ذي لار2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرامجد سرٌح علوان كبر الخفاجً

ذكور / اعالم 18النعمالناصرٌة78.8اهلً مسائًاعالمكلٌة االمام الكاظم ع2019بكالورٌوساعزبذكرعباس محسن علٌوي حسٌن الزبٌدي

اناث/احصاء25الالالناصرٌة65.685حكومً صباحًاالحصاءجامعة سومر2017بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىعذراء جلٌل سٌران بوٌج العبودي

اناث/احصاء25الالالناصرٌة64.5حكومً صباحًاالحصاءجامعة سومر كلٌة االداره وااللتصاد2017بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىمروه حمٌد كسار عنٌد الحسٌناوي

اناث/احصاء24الالالناصرٌة60.641حكومً صباحًاحصاءجامعة سومر كلٌة االدارة وااللتصاد2018بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىمروه صالح فٌصل محٌسن ال جاسم

اناث/احصاء26الالالناصرٌة85.982حكومً صباحًعلوم  فً االحصاءجامعه سومر كلٌه االداره وااللتصاد2021بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىافراح حٌدر محٌسن خلٌف العبادي

اناث/احصاء26الالالناصرٌة٧٥.٩٤١حكومً صباحًعلوم احصاءجامعة سومر2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىحوراء حسٌن سلمان شمخً

اناث/ادارة30الالالناصرٌة70,650حكومً صباحًادارة عامةجامعة سومر كلٌة االدارة وااللتصاد2014بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىرانٌه جلٌل ناجً مٌس الزٌادي

اناث/ادارة30الالالناصرٌة٧٩،٠٣٣حكومً صباحًاألدارة العامةكلٌة األدارة واأللتصاد/جامعة سومر 2017بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىنور أحمد صاحب فرج الحجٌمً

اناث/ادارة30الالالناصرٌة78،309حكومً صباحًاداره عامهكلٌه االداره وااللتصاد2016بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىحنٌن جاسم حمود مهاوي

اناث/ادارة30الالالناصرٌة72.886حكومً صباحًاالدارة العامةكلٌة االدارة وااللتصاد- جامعة سومر 2015بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىساره علً خلف زاجً الركابً

اناث/ادارة30الالالناصرٌة77.793حكومً صباحًاالدارة العامةادارة والتصاد2014بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىمروه جمعة عبد منخً

اناث/ادارة35الالالناصرٌة81.040حكومً صباحًاالدارة العامة/االدارة وااللتصادجامعة سومر2014بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىمروه حسٌن كامل ضهاب الطالحً

اناث/اعالم35الالالناصرٌة83.191حكومً صباحًلسم الصحافة- كلٌة االعالم كلٌة االداب- جامعة ذي لار 2015بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىنجاة بدوي دخٌل عبادي البو شمخً

اناث/اعالم35الالالناصرٌة82حكومً صباحًاعالمجامعة ذي لار2016بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىطٌبه دمحم ٌوسف خنجر

اناث/اعالم35الالالناصرٌة89,726حكومً صباحًلسم اإلعالم- كلٌة اآلداب جامعة ذي لار2014بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىهبه كاظم موسى مناحً

اناث/اعالم35الالالناصرٌة84,703حكومً صباحًاذاعة وتلفزٌون_أعالمكلٌة االداب_جامعة ذي لار 2015بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىلماء فلٌح سرحان توماس السعداوي

اناث/التصاد22الالالناصرٌة74.032حكومً صباحًالمسم االلتصاد/االدارة وااللتصاد جامعة ذي لار2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىاالء جواد خالد ناٌف

اناث/التصاد26الالالناصرٌة75.853حكومً صباحًالتصادجامعة ذي لار كلٌة االدارة وااللتصاد2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعادل ناصر حسٌن مطشر البدري

اناث/التصاد29الالالناصرٌة74/642حكومً صباحًالتصاد عامجامعه ذي لار2019بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىعهود مردان ناصر حسٌن الشٌخ دمحم

اناث/التصاد24الالالناصرٌة65.417حكومً صباحًلسم االلتصادكلٌة االدارة وااللتصاد/ جامعة ذي لار 2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىشمٌم حسن نجم بدٌر الزٌرجاوي

اناث/مالٌة33الالالناصرٌة85.23حكومً صباحًعلوم مالٌة و مصرفٌةكلٌة اإلدارة و االلتصاد/ جامعة ذي لار 2019بكالورٌوسال1(ة)ارملانثىعذراء احمد موحان علوان الزركانً

اناث/مالٌة33الالالناصرٌة87.214حكومً صباحًعلوم مالٌه ومصرفٌهجامعة ذي لار كلٌة ادارة وااللتصاد2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىزٌنب عبد الغفار كاظم صاٌل

اناث/مالٌة34الالالناصرٌة86.187حكومً مسائًلسم العلوم المالٌة والمصرفٌةجامعة ذي لار2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىحوراء حسن منشد خضٌر الحسٌناوي

اناث/مالٌة33الالالناصرٌة81,701حكومً صباحًاألدارة وااللتصاد علوم مالٌة ومصرفٌةجامعة ذي لار2019بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىسراب عبد المحسن عكموش جربوع الشرٌفً

اناث/جٌولوج28ًالالالناصرٌة79.401حكومً صباحًجٌولوجٌا التطبٌمٌه/علوم جامعه ذي لار2019بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىفاطمه عدنان دمحم خلف

اناث/علوم سٌاسٌة29الالالناصرٌة85.69حكومً صباحًعلوم سٌاسٌةالجامعة المستنصرٌة2018بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىضحى عمار حمٌد دحدوح الخفاجً

اناث/حاسبات35الالالناصرٌة٨٢.٥اهلً صباحًهندسة حاسوبكلٌة الحسٌن الجامعه2014بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىدعاء گاصد محسن علٌوي

اناث/حاسبات33الالالناصرٌة89اهلً صباحًهندسة تمنٌات الحاسوبكلٌة مزاٌا الجامعة2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىفاطمة علً ٌوسف

اناث/حاسبات30الالالناصرٌة71اهلً صباحًهندسة الحاسوبكلٌة الحسٌن الهندسٌه الجامعه كربالء2014بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىحنان محسن كاطع علً الغالبً

اناث/حاسبات29الالالناصرٌة71.87حكومً صباحًهندسة تمنٌات الحاسوبجامعة اإلمام الكاظم2018بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىزمن فٌاض مسٌر شخٌر الحسٌنات

اناث/حاسبات27الالالناصرٌة82.406حكومً صباحًعلوم الحاسوبكلٌة علوم الحاسوب و تكنولوجٌا المعلومات/ جامعة واسط 2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىزٌنب صالح الزم شمخً الغرٌباوي

اناث/حاسبات30الالالناصرٌة73.92اهلً صباحًهندسة فرع شبكات اتصاالت الحاسوبكلٌة مزاٌا الجامعة االهلٌة2017بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىنور عبدالكرٌم عبدهللا علً الحسٌناوي

اناث/حاسبات27الالالناصرٌة76.26حكومً صباحًبكالورٌوس علوم حاسوبجامعة ذي لار2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىزٌنب مهاري عباس صكر

اناث/آثار38الالالناصرٌة90،45حكومً صباحًآثاركلٌة اآلثار/جامعة ذي لار 2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىزٌنب حٌدر كاظم لكاش الموسوي

اناث/صناعات غذائٌة25الالالناصرٌة٦٧,٦٨حكومً صباحًصناعات غذائٌهكلٌة الزراعة/ جامعة البصرة2002بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىهدٌل جبار طعٌمه طعمه

اناث/لانون35الالالناصرٌة٨٠حكومً صباحًكلٌة لانونجامعة ذي لار2014بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىنور كاظم جاسم دمحم

اناث/لانون32الالالناصرٌة82,52حكومً صباحًلانونجامعة ذي لار2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىسرى عماد كاظم غضٌب الغزي

اناث/لانون30الالالناصرٌة97حكومً صباحًلانونجامعة ذي لار كلٌة المانون2015بكالورٌوساعزبانثىالبال عوٌد حربً الشوٌلً

اناث/لانون34الالالناصرٌة81اهلً صباحًلانونجامعة مزاٌا2018بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىكوثر علً جعٌول نجم الخالدي

اناث/لانون32الالالناصرٌة89.47اهلً مسائًلانونجامعة االمام الصادق ع2020بكالورٌوسال3(ة)مطلكانثىندى صالح عبدهللا

اناث/لانون30الالالناصرٌة70حكومً صباحًلانون وسٌاسهجامعة الكوفه2011بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىوفاء محسن غضبان خلف الهاللً

اناث/معماري15الالالناصرٌة61.881حكومً صباحًهندسة العمارةكلٌة الهندسة جامعة البصرة2017بكالورٌوسنعم1(ة)متزوجانثىشٌماء موحان وداعه ساجت عذٌر

اناث/معماري21الالالناصرٌة76.234حكومً صباحًهندسة معماريجامعة بغداد2021بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىاسماء عبدالفاضل هانً علً العامري

اناث/هندسة مٌكانٌن20الالالناصرٌة53.77حكومً صباحًالهندسة المٌكانٌكٌةكلٌة الهندسة- جامعة ذي لار 2008بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىنهله علوان عبد الرضا عروبً العكٌلً

اناث/هندسة مٌكانٌن27الالالناصرٌة67حكومً صباحًهندسة مٌكانٌنجامعة ذي لار2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىنور الهدى الٌج غضبان عطار الطارش

اناث/هندسة كهرباء25الالالناصرٌةمتوسطحكومً صباحًهندسه الكهربائٌه وااللكترونٌهكلٌه الهندسه_جامعه ذي لار2014بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىنجاة ثامر گزار مطلن الحمٌدي

اناث/هندسة مواد25الالالناصرٌة60,921حكومً صباحًهندسة موادجامعة البصرة2014بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىدعاء عباس جواد عبود الدلٌمً

اناث/محاسبة29الالالناصرٌة78.29حكومً صباحًمحاسبةكلٌة مزاٌا الجامعة2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىحنٌن جاسم محٌبس عواس الجٌاشً

اناث/محاسبة30الالالناصرٌة78.919اهلً مسائًمحاسبهكلٌه مزاٌا الجامعه2015بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىزٌنب لندٌل لفته شجر الشوٌلً

اناث/محاسبة28الالالناصرٌة73حكومً صباحًمحاسبهالكلٌه التمنٌه ذي لار2019بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىغفران دمحم جبر الغزي

اناث/محاسبة30الالالناصرٌة70.809اهلً مسائًمحاسبهكلٌه مزاٌا الجامعه2015بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىهبه رهٌف ابو الهٌل نزال الصالحً

اناث/محاسبة28الالالناصرٌةجٌدحكومً صباحًلسم تمنٌات محاسبةجامعة التمنٌة الجنوبٌة2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىحوراء عبد الحسٌن ٌعموب الٌوسف

اناث/محاسبة28الالالناصرٌة74.023حكومً صباحًتمنٌات المحاسبةالجامعة التمنٌة الجنوبٌة الكلٌة التمنٌة2019بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىسهى جاسم خشان عباس الزوٌدي

اناث/محاسبة32الالالناصرٌة80.50حكومً مسائًالمحاسبةالكلٌة التمنٌة ذي لار2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىدعاء سحٌب مطر عذافه  الصرٌفً

اناث/هندسة مدن22ًالالالناصرٌة70اهلً صباحًالهندسة المدنٌةكلٌة مزاٌا الجامعة2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىمرفأ لٌث اسماعٌل ابراهٌم الرجب

اناث/هندسة مدن25ًالالالناصرٌة62.89حكومً صباحًهندسة مدنًجامعة بغداد2016بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىاسراء محمود عبدهللا جواد الزهٌري

اناث/هندسة مدن21ًالالالناصرٌة64.86حكومً صباحًهندسة مدنًجامعة ذي لار كلٌة الهندسة2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىبتول لاسم عبد الكاظم جابر ال جابر

اناث/هندسة مدن25ًالالالناصرٌة٦٦.٩٤٨حكومً صباحًهندسة مدنًجامعة البصرة2014بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىبشائر خلف ٌونس زٌارة الحلفً

اناث/هندسة مدن30ًالالالناصرٌة75.29حكومً صباحًهندسة مدنًجامعة ذي لار كلٌة الهندسة2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىرواء عبد االمٌر زوٌد خلف السعد

اناث/هندسة مدن20ًالالالناصرٌة56.355حكومً صباحًهندسة مدنٌةجامعة البصرة كلٌة الهندسة2010بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىرشا ناصر فهد صالح الفهد

اناث/هندسة مدن25ًالالالناصرٌة63.961حكومً صباحًهندسة مدنٌةجامعة ذي لار2013بكالورٌوسال1(ة)مطلكانثىعاٌشه غافل سرهٌد حماس البدري

اناث/هندسة مدن25ًالالالناصرٌة68.55حكومً صباحًهندسه مدنًجامعة ذي لار2014بكالورٌوسال2(ة)متزوجانثىزهراء مزعل عاجل عطٌه السعداوي

اناث/هندسة مدن25ًالالالناصرٌة63.83حكومً صباحًلسم مدنً/ كلٌة الهندسة جامعة ذي لار2010بكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىامالٌد فٌصل موازي جابر السلطان

اناث/دبلوم لانونٌة35الالمركز المضاء84،152حكومً صباحًتمنٌات االدارة المانوتٌةناصرٌة/المعهد التمن2012ًدبلومال2(ة)متزوجانثىدنٌا حسن ضهد نجم آل نجم

اناث/دبلوم لانونٌة35الالمركز المضاء88.799حكومً صباحًاالدارة المانونٌهالمعهد التمنً االداري2013دبلومال3(ة)متزوجانثىنور كرٌم كاظم دمحم النصار

اناث/دبلوم لانونٌة35الالمركز المضاءجٌد جداحكومً صباحًإدارة لانونٌهالمعهد التمنً ذي لار2012دبلومال2(ة)متزوجانثىهٌلٌن هاشم دمحم مرواح الخمٌس

اناث/دبلوم لانونٌة33الالمركز المضاء82.200حكومً صباحًتمنٌات االدارة المانونٌةالجامعة التمنٌه الجنوبٌه المعهد التمنً ناصرٌه2019دبلومال1(ة)متزوجانثىغدٌر حسٌن علً ٌونس الحسٌناوي

اناث/دبلوم ادارة 35الالمركز المضاء80,025حكومً صباحًتمنٌات ادارة الموادالشطره. المعهد التمن2015ًدبلومال2(ة)متزوجانثىأنعام سلمان دمحم علٌخان المره غولً

اناث/دبلوم ادارة 30الالمركز المضاءجٌدحكومً صباحًلسم ادارهمعهد فنً إداري2001دبلومال3(ة)متزوجانثىاخالص شاكر جنٌح عرٌبً الغزي

اناث/دبلوم ادارة 35الالمركز المضاء81,408حكومً صباحًادارة مكتبالمعهد التمن2011ًدبلومال2(ة)متزوجانثىرشا عبد محسن حامً االزٌرجاوي

اناث/دبلوم ادارة 35الالمركز المضاء81,94حكومً صباحًادارة مكتبالمعهد التمن2016ًدبلومال3(ة)متزوجانثىضحى حسن طالب كاظم الربٌعً

اناث/دبلوم ادارة 35الالمركز المضاء82.441حكومً صباحًادارة موادالمعهد التمنً الشطره2010دبلومال2(ة)متزوجانثىأمل شناوه عواد دمحم الخفاجً

اناث/دبلوم ادارة 30الالمركز المضاء73.160حكومً صباحً(ادارة مكتب )السكرتارٌة معهد تمنً الناصرٌة2003دبلومال2(ة)مطلكانثىرشا وحٌد حسٌن صكر الزٌادي

اناث/دبلوم ادارة 35الالمركز المضاء81.964حكومً صباحًتمنٌات ادارة المكتبناصرٌة/المعهد التمنً 2010دبلومال2(ة)متزوجانثىمروه حسٌن كاظم حسٌن

اناث/دبلوم ادارة 35الالمركز المضاء89.807حكومً صباحًتمنٌات ادارة مكتبالناصرٌة- المعهد التمنً 2017دبلومال2(ة)متزوجانثىالهام سالم ناجً امسٌر البدري

اناث/دبلوم ادارة 35الالمركز المضاء87,479حكومً صباحًتمنٌات ادارة مكتبالجامعة التمنٌة الجنوبٌة المعهد التمنً الناصرٌه2013دبلومال2(ة)متزوجانثىسرى فائز كرٌم حسونً ال ناصر

اناث/دبلوم ادارة 35الالمركز المضاء87.479حكومً صباحًتمنٌات ادارة مكتبالمعهد التمنً الناصرٌة2013دبلومال2(ة)متزوجانثىٌمٌن صبحً حسن سعد االبراهٌمً

اناث/دبلوم ادارة 35الالمركز المضاء87.543حكومً صباحًتمنٌات اداره مكتبالمعهد التمنً الجنوب2016ًدبلومال2(ة)متزوجانثىمٌناس سالم كاظم جاسم عطٌه

اناث/دبلوم ادارة 39الالمركز المضاء96.97حكومً صباحًتمنٌات اداره مواداالمعهد التمن2018ًدبلومال1(ة)متزوجانثىفاطمه لاسم بشٌر بندٌر السعدي

اناث/دبلوم ادارة 30الالمركز المضاء79حكومً صباحًتمنٌات اداره موادالمعهد التمنً الشطره2006دبلومال4(ة)متزوجانثىهٌجاء عزٌز محسن ضباح الزٌدي

اناث/دبلوم حاسوب 35الالمركز المضاء81,84حكومً صباحًتمنٌات انظمة الحاسوبالمعهد التمنً الناصرٌة2014دبلومال2(ة)متزوجانثىاسراء عبد الحسٌن ٌعموب ٌوسف الٌوسف

اناث/دبلوم حاسوب 35الالمركز المضاء86.594حكومً صباحًحاسباتالمعهد التمنً الناصرٌه2014دبلومال1(ة)متزوجانثىساره عوده عباس علٌوي ال علٌوي

اناث/دبلوم حاسوب 35الالمركز المضاء86حكومً صباحًلسم الحاسوبالمعهد التمنً ناصرٌة2013دبلومال3(ة)متزوجانثىمها سالم عبد الحسن حسن

اناث/دبلوم خٌاطة40الالمركز المضاء٩٥.٥٧٣حكومً صباحًتمنٌات صناعة المالبسالمعهد التمنً ناصرٌة2013دبلومال3(ة)متزوجانثىأغادٌر لطٌف كامل حسٌن األزٌرجاوي

اناث/دبلوم خٌاطة35الالمركز المضاء84,699حكومً صباحًتمنٌات صناعة المالبسناصرٌه\ المعهد التمنً 2007دبلومال1(ة)متزوجانثىعفاف كاظم عبدالحسن محٌل الخفاجً

اناث/دبلوم تمنٌات مدنٌة30الالمركز المضاء77.345حكومً صباحًتمنٌات مدنٌةالمعهد التمنً ناصرٌه2016دبلومال1(ة)ارملانثىختام عبد الرزاق حسٌن خلٌف السعداوي

اناث/دبلوم تمنٌات مدنٌة26الالمركز المضاء80.407حكومً صباحًتمنٌات مدنٌهالجامعه التمنٌه الجنوبٌه المعهد التمن2021ًدبلومال0(ة)متزوجانثىزهراء دمحم عبد الحسٌن عٌسى

اناث/دبلوم زراعة30الالمركز المضاء٧١.٣٦٤حكومً صباحًزراعًمعهد تمنً الشطره2011دبلومال1(ة)متزوجانثىهند شاكر رٌحان حمود الساعدي

اناث/دبلوم اتصاالت26الالمركز المضاء82،34حكومً صباحًااللكترونٌن واتصاالتالمعهد التمنً النجف2021دبلومال0(ة)متزوجانثىزهراء ناصر مجٌد جبار العبودي

اناث/دبلوم كهرباء 35الالمركز المضاء86.946حكومً صباحًالكهرباءالناصرٌة/المعهد التمن2014ًدبلومال1(ة)متزوجانثىروان هٌثم محسن علٌوي الغالبً

ذكور/احصاء22الالالناصرٌة61.805حكومً صباحًاالحصاءجامعة البصرة- كلٌة االدارة وااللتصاد 2020بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرطالل حمد وداعه صحن الزهٌري

ذكور/احصاء21الالالناصرٌة69.137حكومً صباحًاالحصاءجامعة سومر- كلٌة االدارة وااللتصاد 2021بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرعبد هللا عبد وداعه صحن الزهٌري

ذكور/احصاء22الالالناصرٌة75.718حكومً صباحًاالحصاءكلٌة االدارة وااللتصاد/ جامعة البصرة 2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجذكرعلً هاشم كاظم سلمان العلٌاوي

ذكور/احصاء22الالالناصرٌة71,855حكومً صباحًاداره والتصاد لسم احصاءجامعه واسط2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجذكرزٌدون طاهر محٌسن خٌون النصرهللا

ذكور/ادارة28الالالناصرٌة76.142حكومً صباحًادارة االعمالجامعة سومر- كلٌة االدارة وااللتصاد 2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكردمحم مهدي كاظم عبد المحسن العذاري

ذكور/ادارة30الالالناصرٌة70.65حكومً صباحًاالدارة العامةكلٌة االدارة وااللتصاد/ جامعـة سومر 2014بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرحسٌن علً كزار عالوي االسدي

ذكور/ادارة30الالالناصرٌة70.549حكومً صباحًاالدارة العامةكلٌة االدارة وااللتصاد/ جامعة سومر 2015بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكررؤوف جواد رؤوف موسى البطاط

ذكور/ادارة30الالالناصرٌة71.736حكومً صباحًاالداره العامهكلٌه االداره وااللتصاد. جامعه سومر2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعلً كرٌم عنٌد كحٌوش شالل

ذكور/ ادارة34الالالناصرٌة86.064حكومً صباحًإدارة اعمالجامعة البصرة2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكردمحم جبار خرٌبط سعٌد الشمري

ذكور/ادارة 30الالالناصرٌة70.27اهلً مسائًإدارة أعمالكلٌة مزاٌا الجامعه2017بكالورٌوسال4(ة)متزوجذكرسجاد علً جواد عمران الناصري

ذكور/اعالم34الالالناصرٌة80,05حكومً مسائًاذاعة وتلفزٌونكلٌة االعالم/ جامعة ذي لار 2018بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرجواد كاظم عجٌل ناهض الناهض



ذكور/اعالم35الالالناصرٌة85.793حكومً صباحًاعالم اذاعه وتلفزٌونجامعه ذي لار2013بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرجاسم هاشم دمحم نصار ال شٌخ حسٌن

ذكور/مالٌة 32الالالناصرٌة82.51حكومً صباحًعلوم مالٌة ومصرفٌهالعلوم المالٌة المصرفٌه/كلٌة االمام الكاظم 2020بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرعلً هاشم محل شنٌار الحسٌنات

ذكور/مالٌة 33الالالناصرٌة82.574حكومً صباحًعلوم مالٌه ومصرفٌهالجامعه السام ذي لار (ع)كلٌة االمام الكاظم  2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرٌاسر علً نجم عبد العزٌز الحماده

ذكور/جٌولوج21ًالالالناصرٌة66.2298حكومً صباحًالجٌولوجٌا التطبٌمٌةجامعة ذي لار كلٌة العلوم2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكربسام مجٌد جبر بسام البدري

ذكور/ علوم سٌاسٌة25الالالناصرٌة63.256حكومً صباحًالعلوم السٌاسٌةجامعة الكوفه/كلة المانون والعلوم السٌاسٌة 2013بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكردمحم داخل وناس غٌالن الزوٌد

ذكور/حاسبات27الالالناصرٌة73،216حكومً صباحًحاسباتكلٌه التربٌه االساسٌه جامعه المستنصرٌه2020بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرعلً حمدهللا عبره مرٌس البدري

ذكور/حاسبات27الالالناصرٌة70حكومً مسائًعلوم الحاسباتجامعة ذي لار كلٌة التربٌه للعلوم الصرفه2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرسمٌر نعٌم شذر عبد الصرٌفً

ذكور/حاسبات27الالالناصرٌة71,424حكومً صباحًعلوم حاسبات وتنكلوجٌا المعلوماتجامعه واسط2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرسجاد رزاق حبتر خاجً العجراوي

ذكور/حاسبات25الالالناصرٌة68.38اهلً مسائًهندسة حاسباتجامعة جعفر الصادق ع2014بكالورٌوسال4(ة)متزوجذكرحسٌن صبري سلمان مزعل التمٌمً

ذكور/حاسبات25الالالناصرٌة64اهلً صباحًهندسة حاسباتجامعة االمام جعفر الصادق2016بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرعلً كرٌم علٌوي عبٌد العكٌلً

ذكور/حاسبات26الالالناصرٌة75اهلً صباحًهندسة تمنٌات الحاسوبجامعة االمام جعفر الصادق ع االهلٌة2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكراحمد ماجد شراد حسانً الناشً

ذكور/حاسبات27الالالناصرٌة74.6اهلً مسائًهندسة اتصاالت الحاسباتكلٌة مزاٌا الجامعة2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرسلوان عبد الخضر سلمان فٌصل االمٌري

ذكور/آثار28الالالناصرٌة90.91حكومً صباحًاثار وحضارة لدٌمةكلٌة االثار/ جماعة ذي لار 2019بكالورٌوساعزبذكرلٌث عبد الكاظم هلٌل علً الحسٌناوي

ذكور/سٌاحة30الالالناصرٌة77.99حكومً صباحًسٌاحهالجامعة المستنصرٌة2012بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرانور صالح جواد كاظم الخفاجً

ذكور/دبلوم سٌاحة25المركز المضاء81حكومً صباحًتدبٌر منزلًمعهد ذي لار للسٌاحة والفندلة2017دبلوماعزبذكرسامً عباس عودة حلبوس المٌاحً

ذكور/لانون30الالالناصرٌة71،99حكومً صباحًلانونكلٌة المانون/ جامعة ذي لار 2016بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعمٌل لطٌف ضٌف هللا جدعان الغزي

ذكور/لانون30الالالناصرٌة70.51اهلً صباحًلانونكلٌة المانون- جامعة اهل البٌت 2014بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكركرار عادل كاظم شمال الوائلً

ذكور/لانون32الالالناصرٌةجٌد جدااهلً صباحًلانونجامعة عمان2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرمنصور رٌسان خلف

ذكور/لانون32الالالناصرٌة81اهلً صباحًلانونكلٌه مزاٌا الجامعه2020بكالورٌوسال3(ة)متزوجذكرمنصور عباس عوٌش الشنٌن

ذكور/لانون30الالالناصرٌة72,17حكومً صباحًكلٌة المانونجامعة ذي لار2015بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرعلً رزاق حسن راضً االزٌرجاوي

ذكور/زراعة40الالالناصرٌة٩٤حكومً صباحًمهندس زراعً/كلٌة الزراعة جامعة ذي لار2015بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرأرشد حسن داخل عفٌت الحفاظً

ذكور/معماري27الالالناصرٌة77.53حكومً صباحًهندسة معماريجامعة المثنى2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعباس اسعد دوٌل حسب السعداوي

ذكور/هندسة مٌكانٌن25الالالناصرٌة65.7865حكومً صباحًمٌكانٌنجامعة ذي لار كلٌة الهندسة2013بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرابراهٌم ٌوسف جاسم دمحم الموسوي

ذكور/هندسة كهرباء25الالالناصرٌة65.3حكومً صباحًلسم الكهرباء/كلٌة الهندسة جامعة ذي لار2015بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرصفاء كاظم علوان جابر الحمودي

ذكور/هندسة مواد25الالالناصرٌة67,90حكومً صباحًموادجامعة تكنلوجٌا بغداد2009بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرعلً عبد الكرٌم عبد الحسٌن دمحم

ذكور/تمنٌات لحام25الالالناصرٌة64.05حكومً صباحًهندسة تمنٌات اللحامالجامعه التمنٌة الوسطى2013بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرعلً احمد سالم علً المٌاحً

ذكور/تمنٌات لحام15الالالناصرٌة69.268حكومً صباحًهندسة تمنٌات اللحامالكلٌة التمنٌة بغداد- الجامعة التمنٌة الوسطى2015بكالورٌوساعزبذكركرار حٌدر حسٌن حمزة الركابً

ذكور/محاسبة34الالالناصرٌة80.03اهلً مسائًمحاسبةكلٌة مزاٌا الجامعة2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرسعدون جبار دمحم

ذكور/محاسبة28الالالناصرٌة71.0071اهلً صباحًمحاسبةكلٌة مزاٌا الجامعة2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعبدهللا جاسم ثجٌل مناحً المناحً

ذكور/محاسبة30الالالناصرٌة٧٥اهلً صباحًمحاسبهمزاٌا2016بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرصفاء حمٌد عبد الحسٌناوي

ذكور/محاسبة27الالالناصرٌة70.26حكومً صباحًلسم تمنٌات المحاسبةالكلٌة التمنٌة/الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكردمحم عبداالمٌر فٌصل عناد العٌدانً

ذكور/محاسبة27الالالناصرٌة72حكومً مسائًمحاسبجامعة ذي لار2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكردمحم حسن عودة فرهود العتابً

ذكور/محاسبة29الالالناصرٌة70اهلً صباحًكلٌة االدارة وااللتصاد لسم المحاسبةكلٌة مزاٌا الجامعة2018بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرحسام رحٌم عبد الزهرة دمحم الخزاعً

ذكور/محاسبة27الالالناصرٌة76.414حكومً صباحًتمنٌات محاسبةذي لار/ الكلٌة التمنٌة / الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعلً لفته معارج علٌوي

ذكور/محاسبة28الالالناصرٌة٧٠حكومً صباحًالمحاسبة المالٌةالكلٌة التمنٌة ذي لار لسم المحاسبة المالٌة2019بكالورٌوسال3(ة)متزوجذكرحسٌن علً كاظم علً الشمخاوي

ذكور/مساحة16الالالناصرٌة72.345حكومً صباحًهندسه تمنٌات مساحهبغداد-الكلٌه التمنٌه الهندسٌه2021بكالورٌوساعزبذكرأحمد عواد كاظم حبٌب خوٌطر

ذكور/مساحة27الالالناصرٌة71.36حكومً صباحًهندسة المساحةجامعة بغداد كلٌة الهندسة2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرٌوسف عامر احمر برٌجً الجشعمً

ذكور/مساحة26الالالناصرٌة74.079حكومً صباحًهندسة تمنٌات المساحةالجامعة التمنٌة الوسطى2021بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكردمحم البالر طالب جالب كنعان الرحٌل

ذكور/مساحة20الالالناصرٌة76.850حكومً صباحًهندسة تمنٌات المساحةالكلٌة التمنٌة الهندسٌة/الجامعة الوسطى2014بكالورٌوسنعم2(ة)مطلكذكرولٌد عبدالعزٌز دمحم صرٌع فاٌز

ذكور/مساحة15الالالناصرٌة64.989حكومً صباحًهندسة مساحةجامعة بغداد2013بكالورٌوسنعم0(ة)متزوجذكرعمر كاظم شرٌف مهوس

ذكور/مساحة20الالالناصرٌة63.338حكومً صباحًهندسة مساحةالجامعة التمنٌة الوسطى2016بكالورٌوسال0(ة)متزوجذكراحمد علً غثوث جبر الخفاجً

اناث/مساحة20الالالناصرٌة71.400حكومً صباحًهندسة تمنٌات المساحةالجامعة التمنٌة الوسطى بغداد2015بكالورٌوساعزبانثىرٌام علً زٌد محًٌ آل محًٌ

اناث/مساحة18الالالناصرٌة60،53حكومً صباحًهندسة مساحة/ كلٌة الهندسة جامعة بغداد2019بكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىنور كاظم عاصً سرسوح السعٌدي

اناث/مساحة25الالالناصرٌة61.605حكومً صباحًهندسة مساحةجامعة بغداد2013بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكرعالء ناصر سبتً حبٌب

ذكور/هندسة مدنس20الالالناصرٌةممبولحكومً صباحًالهندسة المدنٌةجامعة ذي لار2008بكالورٌوسال3(ة)متزوجذكرعلً عبدالحسن كاظم ٌاسٌن البكاء

ذكور/هندسة مدن25ًالالالناصرٌة62.74حكومً صباحًهندسة مدنًجامعة ذي لار2013بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكردمحم فاخر فلٌح حسن الزٌدي

ذكور/هندسة مدن24ًالالالناصرٌة % 62.132اهلً صباحًهندسه مدنًكلٌة مزاٌا الجامعه2018بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكراحمد شهٌد علً لفته الناصري

ذكور/هندسة مدن20ًالالالناصرٌة58.1حكومً صباحًهندسه مدنًجامعة ذي لار كلٌة الهندسه2010بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكراحمد عنٌد ماٌد ناصر النصرهللا

ذكور/هندسة مدن25ًالالالناصرٌة60.7حكومً صباحًهندسه مدنٌهجامعة ذي لار2015بكالورٌوسال3(ة)متزوجذكرعباس منسً مجٌد جبر

ذكور/هندسة مدن25ًالالالناصرٌة٦٦.٢٤حكومً صباحًهندسه مدنٌهجامعه بغداد كلٌه الهندسه2007بكالورٌوسال2(ة)متزوجذكردمحم بستان محسن رشٌد الشوٌلً

ذكور/هندسة مدن25ًالالالناصرٌة60.175حكومً صباحًلسم المدنً/ كلٌة الهندسه جامعة البصره2013بكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرعلً هالل كاطع جابر العلً

ذكور/هندسة مدن25ًالالالناصرٌة67.498حكومً مسائًلسم الهندسة المدنٌة/ كلٌة الهندسة جامعة الكوفة2013بكالورٌوسال3(ة)متزوجذكرغزوان حسن دمحم طاهر الجاري

ذكور/هندسة مدن20ًالالالناصرٌة57.550حكومً صباحًهندسة المدنٌةجامعة البصرة2012بكالورٌوسال3(ة)متزوجذكراحمد صالح علً حمادي العمش

ذكور/دبلوم لانونٌة30الالمركز المضاء70,802حكومً صباحًاالداره المانونٌهناصرٌه/ المعهد التمنً 2012دبلومال3(ة)متزوجذكراحمد مهتلف زوٌد لزام

ذكور/دبلوم لانونٌة25الالمركز المضاه62حكومً صباحًادارة لانونٌهمعهد تمتً اداري2006دبلومال3(ة)متزوجذكرحٌدر عطٌه حبٌب كاطع السفٌح

ذكور/دبلوم لانونٌة30الالمركز المضاء٧١،١٠٩حكومً صباحًادارة لانونٌةالمعهد التمنً الناصرٌة2010دبلومال3(ة)متزوجذكرحسٌن جمٌل كاظم ابراهٌم العبد هللا

ذكور/دبلوم لانونٌة30الالمركز المضاء70.960حكومً صباحًادارة لانونٌةمعهد تمنً ناصرٌة2006دبلومال3(ة)متزوجذكرفاضل حسن عبد جابر العتابً

ذكور/دبلوم لانونٌة27الالمركز المضاءجٌدحكومً صباحًاالدارة المانونٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌة الناصرٌة2020دبلومال2(ة)متزوجذكرمؤمل حبٌب حسن

ذكور/دبلوم لانونٌة25الالمركز المضاء66،579حكومً صباحًاإلدارة المانونٌةناصرٌة/المعهد التمنً 1998دبلومال2(ة)متزوجذكرعلً محسن فلٌح حسن الٌاسري

ذكور/دبلوم ادارة35الالمركز المضاء80.629حكومً صباحًتمنٌات إدارة مكتبالمعهد التمنً الناصرٌة/ الجامعة التمنٌة الجنوبٌة 2014دبلومال1(ة)متزوجذكرسٌف عمٌل حمٌد ٌعموب الموسوي

ذكور/دبلوم ادارة 40الالمركز المضاء94.573حكومً صباحًادارة مكتبالمعهد التمنً ذي لار1998دبلومال4(ة)متزوجذكرحسٌن علً ناصر الموسوي

ذكور/دبلوم ادارة29الالمركز المضاء79حكومً صباحًلسم تمنٌات اداره مكتبالناصرٌة/ المعهد التمنً 2018دبلومال1(ة)متزوجذكرفؤاد حسٌن طعمة حسٌن العمٌري

ذكور/دبلوم ادارة25الالمركز المضاءمتوسطحكومً صباحًادارة مكتبالبصرة/ المعهد التمنً 2007دبلومال3(ة)متزوجذكرصفاء ابراهٌم دمحم مزعل االزٌرجاوي

ذكور/دبلوم ادارة25الالمركز المضاء61حكومً مسائًادارة الموادمعهد التمنً الشطرة2009دبلومال3(ة)متزوجذكرغزوان علً عبد جاسم الغزي

ذكور/دبلوم ادارة30الالمركز المضاء73حكومً صباحًادارة مكتبالمعهد التمن2017ًدبلومال1(ة)متزوجذكرعلً دمحم هادي العبودي

ذكور/دبلوم ادارة30الالمركز المضاء74.834حكومً صباحًادارة موادالمعهد التمنً الشطره2010دبلومال2(ة)متزوجذكرمصطفى عوده حبٌب ورٌدالمولً

ذكور/دبلوم ادارة25الالمركز المضاء65حكومً صباحًادارة مكتبالمعهد التمنً فً الناصرٌة2007دبلومال3(ة)متزوجذكرمهند شرٌف سرحان رومً الغالبً

ذكور/دبلوم ادارة35الالمركز المضاء80.62حكومً صباحًاداره مكتبمعهد تمنً ناصرٌه2013دبلومال2(ة)متزوجذكراحمد غازي فٌصل  طارش الماجد

ذكور/دبلوم ادارة35الالمركز المضاء89.807حكومً صباحًاداره مكتبمعهد تمنً ناصرٌه2017دبلومال3(ة)متزوجذكرازهر خضٌر عصاد الزٌدي

ذكور/دبلوم ادارة34الالمركز المضاء85.173حكومً صباحًاداره مكتبالمعهد التمنً ناصرٌه2018دبلومال1(ة)متزوجذكرعلً رزاق عمران موسى الحسٌناوي

ذكور/دبلوم ادارة25الالمركز المضاء٦١،٨٨٧حكومً صباحًإدارة مخازنالشطرة/المعهد التمن2007ًدبلومال2(ة)متزوجذكرعبدهللا ٌاسر رداد لهٌمد البدري

ذكور/دبلوم ادارة25الالمركز المضاء65،114حكومً صباحًإدارة مكتبالناصرٌة/ المعهد التمنً الفنً 2008دبلومال5(ة)متزوجذكررعد بستان نزال صالح الخفاجً

ذكور/دبلوم ادارة30الالمركز المضاء٧٤حكومً صباحًمخازن/إدارة موادالمعهد التمنً الشطره2010دبلومال4(ة)متزوجذكراحمد عبدالباري عطشان خواف ال عٌسى

ذكور/دبلوم ادارة25الالمركز المضاء60.8حكومً صباحًتمنٌات ادارةالموادالمعهد التمن2008ًدبلومال1(ة)متزوجذكرعادل امناحً ناصر اعبٌد

ذكور/دبلوم مساحة25الالمركز المضاء68حكومً صباحًمساحهمعهد تمنً بابل2013دبلومال3(ة)متزوجذكرانور شاكر ثامر ال عطاهللا

ذكور/دبلوم مساحة25الالمركز المضاء62.980حكومً صباحًمساحهمعهد تمنً شطره2014دبلومال2(ة)متزوجذكرعلً صالح مهدي عبد الوائلً

ذكور/دبلوم مساحة25الالمركز المضاء65.25حكومً صباحًمساحهالمعهد التمن2006ًدبلومال3(ة)متزوجذكرمازن طارق دمحم زغٌر العوادي

ذكور/دبلوم مساحة30الالمركز المضاء74و795حكومً صباحًلسم المساحةالمعهد التمنً فً الشطرة2001دبلومال4(ة)متزوجذكراحمد عبود رزٌج شذر الزٌدي

ذكور/دبلوم مساحة25الالمركز المضاء61.34حكومً صباحًلسم المساحةمعهد تمنً السماوة2011دبلومال2(ة)متزوجذكرسجاد جاسم حرٌز حسٌن العسكري

ذكور/دبلوم مساحة25الالمركز المضاء62,66حكومً صباحًلسم مساحةسماوة_المعهد التمن2011ًدبلومال2(ة)متزوجذكرغسان عدنان دمحم خفٌف االمارة

ذكور/دبلوم مساحة25الالمركز المضاه64.66حكومً صباحًالمساحهالمعهد التمنً السماوه2011دبلومال3(ة)متزوجذكرازهر عبد الجلٌل عبد ناصر الغزي

ذكور/دبلوم مساحة25الالمركز المضاء64,01حكومً صباحًتمنٌات المساحةالناصرٌة/ المعهد التمنً 2014دبلومال2(ة)متزوجذكرعلً محسن جبار عزام الخفاجً

ذكور/دبلوم مساحة25الالمركز المضاء68,428حكومً صباحًتمنٌات المساحةالشطرة/المعهد التمنً 2014دبلومال1(ة)متزوجذكردمحم علً ماضً بدر العاٌد

ذكور/دبلوم مساحة30الالمركز المضاء70.459حكومً صباحًتمنٌات المساحهالمعهد التمنً الشطرة2014دبلومال1(ة)متزوجذكرنائل والً عبدهللا خفً ال حفاره

ذكور/دبلوم مساحة25الالمركز المضاء66.620حكومً صباحًتمنٌات المساحهالمعهد التمنً الشطره2013دبلومال3(ة)متزوجذكرمصطفى عٌسى حدود معارج الزركان

اناث/دبلوم مساحة25الالمركز المضاء% 65,14حكومً صباحًمساحةمعهد تمنً شطرة2008دبلومنعم4(ة)متزوجانثىانتصار جبار دمحم كاطع

اناث/دبلوم مساحة25الالمركز المضاء62.915حكومً صباحًمساحةالشطرة/المعهد التمنً 2011دبلومال3(ة)متزوجانثىفاطمة سرحان زٌد سلطان الزحٌمً

اناث/دبلوم مساحة25الالمركز المضاء63.14حكومً صباحًمساحةالمعهد التمن2014ًدبلومال1(ة)متزوجانثىفاطمة وصً شدود نوفل التوبً

اناث/دبلوم مساحة19الالمركز المضاء59حكومً صباحًلسم تمنٌات المساحةالشطره/المعهد التمن2018ًدبلومال1(ة)متزوجانثىسجا جبر مدلول علٌوي الحجامً

اناث/دبلوم مساحة29الالمركز المضاءجٌد جدا 89حكومً صباحًتمنٌات المساحةالجامعه التمنٌه الجنوبٌه معهد تمنً شطرة2018دبلومال0(ة)متزوجانثىطٌف دمحمعلً بشار جفات الذباح

اناث/دبلوم مساحة25الالمركز المضاء65حكومً صباحًمساحهمعهد تمنً الشطره2004دبلومال2(ة)متزوجانثىمنال نعمه بدر نصٌف الخفاجً

اناث/دبلوم مساحة15الالمركز المضاء63.59حكومً صباحًمساحهالمعهد التمنً فً الشطرة1995دبلومنعم6(ة)متزوجانثىفاطمة شنان خلف دمحم الفٌاض

اناث/دبلوم مساحة20الالمركز المضاء53.91حكومً صباحًالمساحةالمعهد التمنً السماوة2009دبلومال2(ة)متزوجانثىضرام رشٌد حمٌد ٌوسف الٌوسف

اناث/دبلوم مساحة15الالمركز المضاء67,95حكومً صباحًتمنٌات مساحهمعهد تمنً بصرة2011دبلومال2(ة)متزوجانثىرباب عمران زوان جالوغ

اناث/دبلوم مساحة30الالمركز المضاء71حكومً صباحًتمنٌات مساحهالمعهد التمنً الشطره2017دبلومال1(ة)متزوجانثىمرٌم جابر حسٌن تاٌه

اناث/دبلوم مساحة25الالمركز المضاء63.649حكومً صباحًتمنٌات المساحةالمعهد التمنً الشطرة2017دبلومال2(ة)متزوجانثىلٌالً جبار عبدالغنً

اناث/دبلوم مساحة20الالمركز المضاء53.70حكومً صباحًتمنٌات المساحةالسماوة- المعهد التمنً - جامعة الفرات االوسط التمنٌة 2015دبلومال2(ة)متزوجانثىهدى عبدالحسٌن سعدون شنٌن السلطان

ذكور/دبلوم حاسوب 26الالمركز المضاء81.890حكومً صباحًلسم انظمة حاسوبالمعهد التمنً الناصرٌة2021دبلومال0(ة)متزوجذكرحسٌن هادي صالح مهٌجر مرٌهج

ذكور/دبلوم حاسوب26الالمركز المضاء72,168حكومً صباحًتمنٌات انضمة الحاسوبمعهد التمنً الناصرٌة2021دبلومال1(ة)متزوجذكرذو الفمار هادي عبد لطٌف المرغولً

ذكور/دبلوم حاسوب33الالمركز المضاء93.299حكومً صباحًتمنٌات انظمة الحاسوبالجامعة التمنٌة الجنوبٌة2019دبلومال0(ة)متزوجذكررائد سعد مرزوق منهً

ذكور/دبلوم محاسبة30الالمركز المضاء74.760حكومً صباحًتمنٌات محاسبهالمعهد التمنً الناصرٌه2012دبلومال1(ة)متزوجذكرامجد باسم عبدهللا راضً الحسٌناوي

ذكور/دبلوم محاسبة26الالمركز المضاء94.0.92حكومً صباحًالتمنٌات المحاسبٌةالمعهد التمنً الناصرٌة2021دبلوماعزبذكرحسٌن سعد كاظم طالب الزٌادي

ذكور/دبلوم محاسبة25الالمركز المضاء65حكومً صباحًمحاسبهمعهد تمنً ناصرٌه2003دبلومال4(ة)متزوجذكراحسان فلٌح حسن جابر

ذكور/دبلوم محاسبة25الالمركز المضاء62.167حكومً صباحًدبلوم محاسبةمعهد تمنً فً الناصرٌه2002دبلومال1(ة)متزوجذكرمازن عبود عودة فنٌخ الحسٌناوي

اناث/دبلوم محاسبة40الالمركز المضاء94.159حكومً صباحًتمنٌات محاسبهالمعهد التمنً ناصرٌه2017دبلومال1(ة)متزوجانثىمهى صوٌن جابر حلبوص المالكً

اناث/دبلوم محاسبة35الالمركز المضاء80.54حكومً صباحًمحاسبهالمعهد التمنً ناصرٌه2009دبلومال2(ة)متزوجانثىرٌهام رٌاض كاظم صٌاح البدري

ذكور/دبلوم محاسبة28الالمركز المضاء76,885حكومً صباحًلسم تمنٌات المحاسبةالناصرٌة/ المعهد التمنً 2019دبلومال2(ة)متزوجذكرمسلم مهدي خلٌف مظلوم ابوحٌة
ذكور/دبلوم محاسبة30الالمركز المضاء71.847حكومً صباحًمحاسبةمعهد تمنً الناصرٌة2005دبلومال2(ة)متزوجذكرعلً فاضل حسن صبر المٌاحً

ذكور/دبلوم تمنٌات مدنٌة26الالمركز المضاء74.362حكومً صباحًالتمنٌات المدنٌهالمعهد التمنً الناصرٌه/الجامعه التمنٌه الجنوبٌه2021دبلومال2(ة)متزوجذكرصالح ارحٌم عبد العزٌز جارهللا الناصري

ذكور/دبلوم زراعة35الالمركز المضاءجٌد جداحكومً صباحًري وبزلالمعهد التمنً الشطره2012دبلومال2(ة)متزوجذكرمهند عوده كاظم فرهود الفرهود

ذكور/دبلوم مٌكانٌن35الالمركز المضاء٨٨.٨٢٩حكومً صباحًلسم التمنٌات المٌكانٌكٌةناصرٌة/المعهد التمنً 2001دبلومال2(ة)متزوجذكرفؤاد حمٌد مصطفى دمحم

ذكور/دبلوم مٌكانٌن35الالمركز المضاء87حكومً صباحًمٌكانٌنشطره/المعهد التمن2012ًدبلومال4(ة)متزوجذكرحٌدر عدنان دمحم جعفر الحصٌنً

ذكور/دبلوم كهرباء35الالمركز المضاء87.602حكومً صباحًدبلوم كهرباءمعهد تمنً الناصرٌة2012دبلومال1(ة)متزوجذكرمصدق حامد سعٌد صٌهود العلً

اناث/ادارة والتصاد 31الالالناصرٌة80حكومً صباحًاالدارة وااللتصادجامعة سومر2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىغفران خلٌل عبدالرزاق محسن الموسوي

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 






