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ذكور/  مدنً 30نعمالسوق الشٌوخ75.597حكومً صباحًهندسة مدنًجامعة ذي لار2014بكالورٌوسال2(ة)متزوجحسن عبد الهادي سلطان هلوم الزهٌري
اناث/لانون 25نعمالسوق الشٌوخ64.63حكومً صباحًالمانونكلٌة االمام الكاظم للعلوم االسالمٌه الجامعه2017بكالورٌوسال1(ة)متزوجزهراء عبد االمٌر خضٌر روٌعً الجابري

اناث/ دبلوم ادارة 30نعمالسوق الشٌوخ71.841حكومً صباحًادارة مكتب2011دبلومال1(ة)متزوجعبٌر وحٌد خضر حسٌن الحسٌنً
اناث/ ادارة والتصاد 32نعمالسوق الشٌوخ86.179حكومً صباحًلسم العلوم المالٌة والمصرفٌةكلٌة االدارة وااللتصاد2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجغفران حسٌن جواد كاظم ال دمحم

اناث/ دبلوم محاسبة 30نعمالسوق الشٌوخ87.963حكومً صباحًتمنٌات المحاسبة2016دبلومال0(ة)متزوجنور الهدى كاظم شرٌف عبد  ناصر
اناث/حاسبات 25نعمالسوق الشٌوخ64.828حكومً صباحًعلوم حاسباتجامعة ذي لار2015بكالورٌوسال2(ة)متزوجوفاء حسن رؤوف موسى البطاط

ذكور/ ادارةاعمال18النعمسوق الشٌوخ70.88حكومً صباحًادارة اعمالجامعة سومر2019بكالورٌوساعزبسجاد عبد العظٌم سالم جبر الصكر
ذكور/ دبلوم لانونٌة20النعمسوق الشٌوخ59.78حكومً صباحًادارة لانونٌة2005دبلومال4(ة)متزوجعبد الكاظم حمد هللا ٌاسر عزٌز عزٌز

ذكور/ دبلوم ادارة نعمسوق الشٌوخ66حكومً صباحًكهرباء2018دبلومال0(ة)متزوجحٌدر حسٌن شاكر موحان الهاشم

اناث/دبلوم ادارة 20النعمسوق الشٌوخ٥٩.٨٧٦حكومً صباحًتمنٌات إدارة المكتب2016دبلومال2(ة)متزوجودٌان علً عكموش السعٌدي

ذكر/  لانون 11النعمسوق الشٌوخمتوسطحكومً صباحًلانونالسام ذي لار (ع)كلٌة االمام الكاظم 2021بكالورٌوساعزبحٌدر لحطان هبوب حسن السهر
اناث/ هندسة حاسوب 28الالسوق الشٌوخ79.819حكومً صباحًهندسة تمنٌات الحاسوبكلٌه االمام الكاظم للعلوم االسالمٌة2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجاحالم علً كاظم سكر العكرات
ذكور/ دبلوم ادارة24الالسوق الشٌوخ65حكومً صباحًادارة مكتب2018دبلومال1(ة)متزوجاحمد عبد الرزاق داخل عبدهلل
ذكور/ دبلوم ادارة 30الالسوق الشٌوخ77,252حكومً صباحًادارة مواد2012دبلومال2(ة)متزوجاحمد عبدالحسٌن ناصر جاسم

ذكور/ دبلوم  مساحة 20الالسوق الشٌوخ58.34حكومً صباحًمساحه2009دبلومال2(ة)متزوجاحمد عمٌل جبار عالوي آل عبد
اناث/ اثار 31الالسوق الشٌوخ83.5حكومً صباحًبكلورٌرس اثار لدٌمهجامعه ذي لار  كلٌه االثار2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجاسماءجبار حسن شفٌج الخفاجً
اناث / تخطٌط 16الالسوق الشٌوخ76.523حكومً صباحًلسم التخطٌط الحضري/ كلٌة التخطٌط العمرانً  جامعة الكوفة2021بكالورٌوساعزباسٌل طالب شهد زاهً الحمدانً

ذكور/ هندسة مدنً 20الالسوق الشٌوخ58.026حكومً مسائًهندسة مدنًالجامعة المستنصرٌة2016بكالورٌوسال1(ة)متزوجامجد حمٌد راضً حسٌن ال حسٌن
ذكور/ احصاء 27الالسوق الشٌوخ65.794حكومً صباحًكلٌة االدارة وااللتصاد  لسم إحصاءجامعة البصرة2016بكالورٌوسال1(ة)متزوجامجد حمٌد هاشم حمٌد الحمٌد
اناث/ احصاء 27الالسوق الشٌوخ75.379حكومً صباحًعلوم فً االحصاءكلٌة االدارة وااللتصاد/ جامعة سومر 2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجامنه نعٌم حمود حسٌن البدري

ذكور/ علوم حاسوب 28الالسوق الشٌوخ90.9933حكومً صباحًعلوم الحاسوبجامعة بغداد2019بكالورٌوساعزباوس عبد العالً منحر علكم العذافة
اناث/مالٌة ومصرفٌة 32الالسوق الشٌوخ80,371حكومً صباحًالعلوم المالٌه والمصرفٌهجامعه ذي لار2020بكالورٌوسال2(ة)متزوجاٌات عكاب ناصر الصالحً

ذكور/ مالٌة ومصرفٌة 33الالسوق الشٌوخ80,233حكومً صباحًكلٌة االدارة وااللتصاد ، العلوم المالٌة والمصرفٌةجامعة ذي لار2019بكالورٌوسال1(ة)متزوججعفر صباح زوري غٌالن المنٌخر
ذكور/ دبلوم ادارة 27الالسوق الشٌوخ70,224حكومً صباحًأداره أعمالجامعه البصره2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجحسٌن علً دنٌف ساجت البطً
ذكور/ مٌكانٌن 30الالسوق الشٌوخ71.856حكومً صباحًمٌكانٌن2011دبلومال1(ة)متزوجحٌدر علً حسٌن ناٌف ال سعٌد
اناث/ مساحة 25الالسوق الشٌوخ63,200حكومً صباحًالمساحة/ تمنٌات المساحة   فرع / لسم 2016دبلومال3(ة)متزوجختام عدنان حاتم فارس الفاضل

ذكور/ اعالم 29الالسوق الشٌوخ71.44حكومً مسائًإعالمجامعة ذي لار2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجرعد مزهر عبد الحسٌن مزٌعل ال مزٌعل
اناث/ ادارة  30الالسوق الشٌوخ76,582حكومً صباحًأداره عامهجامعة سومر2015بكالورٌوسال1(ة)متزوجرغد دمحم ثجٌل جابر اإلبراهٌمً
اناث / زراعة 32الالسوق الشٌوخ85حكومً صباحًهندسة زراعٌةجامعة سومر2019بكالورٌوسال1(ة)متزوجروان كرٌم عزٌز جبار العبودي
اناث/ دبلوم ادارة 30الالسوق الشٌوخ72حكومً صباحًتمنٌات إدارة مكتب2017دبلومال2(ة)متزوجزهراء دمحم شهاب احمد العزاوي
اناث/ دبلوم ادارة 30الالسوق الشٌوخ76.662حكومً صباحًادارة المكتب2014دبلومال3(ة)متزوجساره امٌن جمعه خلف االسدي

ذكور/ دبلوم محاسبة 25الالسوق الشٌوخ65.416حكومً صباحًمحاسبة2008دبلومال3(ة)متزوجسالم جابر غالب سعدون العصمً
ذكور/ ادارة  25الالسوق الشٌوخمتوسطحكومً صباحًادارة اعمالجامعة البصره كلٌة االدارة وااللتصاد2010بكالورٌوسال3(ة)متزوجسالم عبٌد زبٌري مسلم البدري

اناث/ دبلوم لانونٌة 25الالسوق الشٌوخ60,540حكومً صباحًتمنٌات االدارة المانونٌة2016دبلومال2(ة)متزوجسحر جاسم حسن مهدي العوٌشً
انثى/ هندسة مدنٌة 25الالسوق الشٌوخ69.7حكومً صباحًلسم الهندسة المدنٌةجامعة ذي لار2015بكالورٌوسال2(ة)متزوجشروق سالم سعود راشد الحسٌنً

اناث/اعالم 30الالسوق الشٌوخ76.843حكومً صباحًفرع الصحافة-- االعالم كلٌة االداب- جامعة ذي لار 2013بكالورٌوسال2(ة)متزوجشمس داٌم داخل ٌاسر لفتة
ذكور/ دبلوم محاسبة 24الالسوق الشٌوخ86.128حكومً صباحًمحاسبة2018دبلوماعزبضرغام عادل عبدالحسٌن لاسم ال عبدهللا
ذكور/ دبلوم محاسبة 25الالسوق الشٌوخ60.054حكومً صباحًمحاسبة2014دبلومال1(ة)متزوجضٌاء عبدالهادي عباس جابر ال جابر
ذكور/ دبلوم ادارة 30الالسوق الشٌوخ80.949حكومً صباحًتمنٌات أدارة مواد2012دبلومال0(ة)متزوجعدنان محسن كرٌم حشٌش ال حشٌش
اناث/ دبلوم خٌاطة 29الالسوق الشٌوخ74.140حكومً صباحًصناعة مالبس2018دبلومال1(ة)متزوجعذراء طالب جحٌل جرجان ال جارهللا

ذكور/ دبلوم مساحة 25الالسوق الشٌوخ٦١.٣٩حكومً صباحًلسم المساحه2010دبلومال2(ة)متزوجعالء حسٌن دمحم صخً ال صخً
ذكور/ دبلوم ادارة 19الالسوق الشٌوخ71.95حكومً صباحًادراة مواد2018دبلومنعم1(ة)متزوجعالء عباس عكله حٌدر   عباس
ذكور/ دبلوم ادارة 20الالسوق الشٌوخ57.393حكومً صباحًتمنٌات ادارة المواد2011دبلومال2(ة)متزوجعلً رزاق حرٌجه شمخً شاتً

ذكور/ جٌولوجً 22الالسوق الشٌوخ72.580حكومً صباحً(جٌولوجً)علوم االرض التطبٌمٌة جامعة تكرٌت2020بكالورٌوسال0(ة)متزوجعلً كاظم حسن عبدالحسٌن الحسناوي
ذكور/ دبلوم مساحة 20الالسوق الشٌوخ56.470حكومً صباحًمساحه2013دبلومال2(ة)متزوجغٌث رعد بدر نجار البعاج
اناث/  التصاد 27الالسوق الشٌوخ77.684حكومً صباحًااللتصادكلٌة االدارة وااللتصاد- جامعة المادسٌة 2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجفادٌه فالح مهدي ابراهٌم

اناث/مالٌة ومصرفٌة 32الالسوق الشٌوخ85.873حكومً صباحًالعلوم المالٌة والمصرفٌةجامعة ذي لار2020بكالورٌوسال1(ة)متزوجفاطمه عبد الحسٌن دخان حسٌن الجبر
اناث/ دبلوم ادارة 28الالسوق الشٌوخ75.181حكومً صباحًادارة مكتب2019دبلومال1(ة)متزوجفاطمه عبدالكرٌم عبدالحسن عبد البٌضانً
ذكور/ دبلوم ادارة 25الالسوق الشٌوخ60،45حكومً صباحًاداره مكتب2017دبلومال1(ة)متزوجلاسم عبد الزهره نعٌمه عكرب الحسناوي

ذكور / تخطٌط 15الالسوق الشٌوخ67.45حكومً صباحًالتخطٌط البٌئً/ التخطٌط العمرانً جامعة الكوفه2015بكالورٌوسنعم2(ة)متزوجلٌصر عبد غضبان راضً اللطٌف
ذكور/ التصاد 22الالسوق الشٌوخ٨١.٢١٤حكومً صباحًالتصادكلٌة االدارة وااللتصاد/ جامعة ذي لار2020بكالورٌوساعزبمرتضى شاكر عبد حسن العساف
اناث/ دبلوم مجاسبة 40الالسوق الشٌوخ95.630حكومً صباحًتمنٌات المحاسبة2017دبلومال1(ة)متزوجمرٌم داخل منصور هاشم الٌاسري
اناث/ دبلوم مساحة20الالسوق الشٌوخ٥٨.٠٠٢حكومً صباحًلسم المساحه2016دبلومال2(ة)متزوجمرٌم عباس  عزٌز رهن ال عٌسى

ذكور/ دبلوم محاسبة 21الالسوق الشٌوخ60.913حكومً صباحًمحاسبه2021دبلومال2(ة)متزوجمشتاق عبد العظٌم ضهدخضٌر الجبر
اناث/لانون 30الالسوق الشٌوخ74.58حكومً مسائًلانونجامعه البصرة كلٌة المانون2016بكالورٌوسال4(ة)متزوجنعمه جهاد سلطان ماجد الخمٌس
ذكور/ دبلوم كهرباء 25الالسوق الشٌوخ٨٢حكومً صباحًالكهرباء1999دبلومال6(ة)متزوجنعٌم هادي صباح دمحم ال ٌعموبً
اناث/ هندسة مدنٌة 25الالسوق الشٌوخ65.7حكومً صباحًلسم الهندسه المدنٌه/كلٌة الهندسه جامعة ذي لار2013بكالورٌوسال2(ة)متزوجنغم جبار كاظم جعفر الشاوي
اناث/لانون 29الالسوق الشٌوخ70.08حكومً صباحًلانونجامعة ذي لار كلٌة المانون2018بكالورٌوسال2(ة)مطلكنور ظفٌر صبٌح وثٌج العرد

اناث/ ادارة  26الالسوق الشٌوخ73،861حكومً صباحًإدارة أعمالجامعة ذي لار كلٌة اإلدارة واإللتصاد2021بكالورٌوسال1(ة)متزوجهبة صالح مهدي مكطوف الشمري
اناث/ دبلوم محاسبة 30الالسوق الشٌوخ72.078حكومً صباحًتمنٌات المحاسبة2016دبلومال1(ة)متزوجهبه عبدالزهره علوان حسٌن الحسٌن

ذكور / محاسبة 24الالسوق الشٌوخ61.89حكومً صباحًتمنٌات المحاسبةجامعة التمنٌة الجنوبٌة2018بكالورٌوسال1(ة)متزوجوسام مراد حسٌن علً الجثٌر

اناث/ دبلوم محاسبة 30السوق الشٌوخ75.142حكومً صباحًمحاسبه2013دبلومال3(ة)متزوجمنار جعفر ٌونس كرٌم ال زوٌد

ذوي الشهداء/ اللون االصفر المعٌارٌة   
اللون االزرق ذوي االحتٌاجاتالمعدل                                                                                                *
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