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ذكر/ بكالورٌوس محاسبة 21النعمسٌد دخٌل67.0064اهلً مسائًمحاسبةكلٌة مزاٌا الجامعة2021بكالورٌوسامًال1(ة)متزوجذكرحٌدر سعدون حسبان بخٌت النصرهللا

ذكر/ بكالورٌوس قانون 25نعمالسٌد دخٌل61حكومً صباحًقانونجامعة البصرة2015بكالورٌوسامًال2(ة)متزوجذكرعلً جلٌل كوٌن عباس دمحم االبراهٌمً

انثى/ دبلوم ادارة 25نعمالسٌد دخٌل65حكومً صباحًإدارة مكتبالمعهد التقن2010ًدبلومدبلومنعم3(ة)متزوجانثىاالء حسٌن علً ناصر الظاهر

ذكر/ دبلوم محاسب 16نعمالسٌد دخٌل59.773حكومً صباحًتقنٌات محاسبهجامعه تقنٌه جنوبٌه  معهد تقنً ناصرٌه2021دبلومدبلومال1(ة)متزوجذكرموسى خزعل مطشر عفرٌت الخفاجً

ذكر/ بكالورٌوس اعالم 12الالسٌد دخٌلمتوسطحكومً صباحًاعالمًجامعه ذي قار كلٌه االعالم2020بكالورٌوسابتدائٌةال0(ة)متزوجذكرعلً كامل حاجم ضاهر االبراهٌمً

انثى/ بكالورٌوس قانون 27الالسٌد دخٌل71.76حكومً صباحًقانونكلٌة القانون- جامعة ذي قار 2020بكالورٌوسمتوسطةال1(ة)متزوجانثىنور قاسم عطٌه جابر الفٌاض

ذكر/ بكالورٌوس قانون 27الالسٌد دخٌل70.9حكومً صباحًقانونجامعة ذي قار2020بكالورٌوسابتدائٌةال6(ة)متزوجذكرحسن علً لعٌوس جابر الزهٌري

ذكر/ بكالورٌوس مدنً 11الالسٌد دخٌل64.1486حكومً صباحًهندسة مدنًجامعة ذي قار2021بكالورٌوساعزبذكرغانم محسن صكب جبر االبراهٌمً

انثى/ بكالورٌوس مواد 16الالسٌد دخٌل65.63حكومً صباحًهندسة الموادجامعة بابل كلٌة الهندسة2021بكالورٌوسبكالورٌوسال0(ة)متزوجانثىدالل حٌدر مالك كرٌم العبودي

ذكر/ دبلوم مساح 25الالسٌد دخٌل60.75حكومً صباحًتقنٌات المساحةالمعهد التقنً السماوة/ جامعة الفرات االوسط التقنٌة 2016دبلومدبلومال1(ة)متزوجذكراحمد غنً علً جبار الموسوي

ذكر/ دبلوم مساح 25الالسٌد دخٌل62.72حكومً صباحًمساحجامعة الفرات االوسط المعهد التقنً السماوة2016دبلومدبلومال2(ة)متزوجذكررعد جبار سمٌر دبعن االبراهٌمً

ذكر/ بكالورٌوس زراعة 30الالسٌد دخٌل72,162حكومً صباحًانتاج حٌوانًجامعة سومر2016بكالورٌوسابتدائٌةال5(ة)متزوجذكرحسن عبٌد ناهً عرٌبً

انثى/ حاسبات 17الالسٌد دخٌل٧١.٨٢٩حكومً صباحًعلوم الحاسوبجامعة ذي قار2020بكالورٌوسبكالورٌوسنعم1(ة)متزوجانثىزهراء راسم ندى عباس

انثى/ دبلوم قانونً 20الالسٌد دخٌل59.834حكومً صباحًدبلوم اداره قانونٌةمعهد تقنً ناصرٌة2012دبلومدبلومال3(ة)متزوجانثىمروه حسن دعدوش عبدالرضا

ذكر/ ادارة واقتصاد 27الالسٌد دخٌل71.688حكومً صباحًادارة االعمالجامعة الكوفة2020بكالورٌوسبكالورٌوسال1(ة)متزوجذكرمحسن حمٌد حسٌن عباس الحسٌنً

انثى/ بكالورٌوس احصاء 26الالسٌد دخٌل74.179حكومً صباحًاألحصاءكلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة سومر 2021بكالورٌوسبكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىزمن قاسم دمحم شهد االبراهٌمً

ذكر/ دبلوم مساحة 20الالسٌد دخٌل59.3حكومً صباحًمساحهالسماوه/معهد تقنً 2012دبلومدبلومال4(ة)متزوجذكرحسٌن منشد كاظم جبر االبراهٌمً

انثى/ بكالورٌوس محاسبة 26الالسٌد دخٌل72.882حكومً صباحًمحاسبةجامعة التقنٌة الجنوبٌة2021بكالورٌوسبكالورٌوسال1(ة)متزوجانثىزٌنب جواد كاظم فرحان الخفاجً

انثى/ دبلوم حاسبات 25الالسٌد دخٌل66.9حكومً صباحًتقنٌات انظمة الحاسوبالمعهد التقن2014ًدبلومدبلومال1(ة)متزوجانثىنور الهدى خنجر ثجٌل هٌجل الطائً

انثى/ بكالورٌوس مٌكانٌك 24الالسٌد دخٌل63حكومً صباحًمٌكانٌكجامعة ذي قار كلٌة الهندسة2018بكالورٌوسدبلومال2(ة)متزوجانثىفاطمه راسم ندى عباس االبراهٌمً

ذكر/ دبلوم مٌكانٌك 25الالسٌد دخٌل64.304حكومً صباحًالمٌكانٌك انتاجالمعهد التقنً ناصرٌه2004دبلومدبلومال5(ة)متزوجذكرضٌاء فٌصل عذٌب معلى الحمٌداوي

انثى/ قانون 20الالسٌد دخٌل58.26حكومً صباحًالقانونكلٌة القانون/ جامعة البصرة 2014بكالورٌوسبكالورٌوسال3(ة)متزوجانثىدعاء ثامر راهً سدخان الغشٌم

انثى/ دبلوم محاسبة 29الالسٌد دخٌل71.015حكومً صباحًتقنٌات المحاسبةالجامعة التقنٌة الجنوبٌة المعهد التقنً الناصرٌة2018دبلومدبلومال1(ة)متزوجانثىاسراء دمحم صالح عطٌه البدري

انثى/ دبلوم محاسب 25الالسٌد دخٌل61.260حكومً صباحًتقنٌات محاسبةالجامعة التقنٌة الجنوبٌة المعهد التقنً الناصرٌة2004دبلومدبلومال4(ة)متزوجانثىاخالص عبد عباس فرحان االبراهٌمً

ذكر/ دبلوم ادارة 30الالسٌد دخٌل70.047حكومً صباحًتقنٌات ادارة المكاتبالمعهد التقنً الناصرٌة/ الجامعة التقنٌة الجنوبٌة2017دبلومدبلومال2(ة)متزوجذكرعلً طالب داخل جبر

ذكر/ دبلوم ادارة 25الالسٌد دخٌل68.18حكومً صباحًاالدارة القانونٌهناصرٌة/المعهد التقن2009ًدبلومدبلومال7(ة)متزوجذكرعباس محٌل عواد حمود االبراهٌمً

انثى/ دبلوم ادارة 25الالسٌد دخٌل65,177حكومً صباحًادارة مكتبالمعهد التقنً الناصرٌه2011دبلومدبلومال1(ة)متزوجانثىحنان حسٌن مناع ال مصبح

انثى/ دبلوم ادارة 19الالسٌد دخٌل69.660حكومً صباحًاإلدارة القانونٌةالناصرٌة/المعهد التقنً/الجامعه التقنٌه الجنوبٌه2018دبلومدبلومال0(ة)متزوجانثىدموع خالد كاظم صاحب

المعٌارٌة   

المعدل                                                                                                *

  درجات5يحصل عىل [60 ال50من ]مقبول

ذوي الشهداء/ اللون االصفر  درجات10يحصل عىل  [70 اىل60من]متوسط 

اللون االزرق ذوي االحتٌاجات 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 
 


