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اناث/ ادارة والتصاد 20النعماور72.181حكومً صباحًعلوم مالٌه ومصرفٌةجامعة ذي لار2017اعزبانثىمنال جبار حسن طاهر الكسار

اناث/دبلوم سٌاحة25النعماور65حكومً صباحًسٌاحةمعهداالدارةًالتمن2010ًال3(ة)متزوجانثىشٌماء سلمان كاطع الركابً

ذكور/مساحة25نعمالاور64حكومً صباحًدبلوم مساحةالمعهد التمنً الشطره2011ال3(ة)متزوجذكردمحم طعمه عطٌه وادي عبٌد

اناث/ ادارة مكتب25نعمالاور61.079حكومً صباحًتمنٌات ادارة مكتبناصرٌه/المعهد التمنً 2012ال1(ة)متزوجانثىتمى علً حسٌن العزاوي

ذكور/ هندسة مدنٌة 20نعمالاور55.41حكومً صباحًالهندسة المدنٌةجامعة ذي لاركلٌة الهندسة2016ال1(ة)متزوجذكرحسن سمٌر عبدالرضا حماس

اناث/ ادارة لانونٌة 40الالاور90.58حكومً صباحًادارة لانونٌةناصرٌة/ المعهد التمن2008ًال4(ة)متزوجانثىزٌنب ضاٌف طلب ثامر العاشور

ذكور/زراعة 30الالاور73٫79حكومً صباحًبكلورٌوس علوم زراعٌهجامعه ذي لار كلٌه الزراعه واالهوار2015ال4(ة)متزوجذكرحسٌن مطشر جبر حسٌن  دمحم

ذكور/زراعة 30الالاور73.144حكومً صباحًلسم الثروة الحٌوانٌة/ كلٌة الزراعة جامعة واسط2014ال2(ة)متزوجذكرواثك جعفر خضٌر مسعد

ذكور/محاسبة30الالاور75.27اهلً صباحًلسم محاسبةكلٌة المزاٌا الجامعة2017ال1(ة)متزوجذكرعباس طالب خلف جفات الشجٌراوي

اناث/ ادارة والتصاد 30الالاور71.920حكومً صباحًاداره عامهكلٌة إدارة والتصاد جامعة سومر2015ال1(ة)متزوجانثىدعاء حازم خالد راشد

اناث/ جٌلوجً 26الالاور78.985حكومً صباحًالجٌلوجٌا التطبٌمٌةجامعة ذي لار كلٌة العلوم2021ال1(ة)متزوجانثىانسام رٌاض شدود حسٌن

اناث/ تمنٌات حاسوب 35الالاور80حكومً مسائًهندسه تمنٌات الحاسوبجامعه االمام الكاظم2017ال1(ة)متزوجانثىدعاء جمال مهدي ماجد الماجد

ذكور / حاسبات 22الالاور82.883حكومً مسائًعلوم حاسباتجامعة ذي لار2020اعزبذكرحسن علً مهدي جواد الصافً

ذكور / مٌكانٌن 25الالاور62حكومً صباحًمٌكانٌنالجامعة التمنٌة الوسطى2010ال0(ة)متزوجذكرأمٌن ابراهٌم طالب موحان الجورانً

اناث/ محاسبة 29الالاور70.754حكومً صباحًمحاسبهمعهد تمنً الناصرٌه2018ال1(ة)متزوجانثىحنٌن حسن فلٌح حسن العبودي

ذكور/مساحة25الالاور٦٦.٩٩حكومً صباحًمساحهجامعه الفرات االوسط المعهد التمنً السماوه2015ال1(ة)متزوجذكررٌاض علً حمزه دمحم السٌالوي

ذكور /كهرباء 30الالاور77,064حكومً صباحًكهرباءناصرٌة/المعهد التمنً 1996ال5(ة)متزوجذكرستار جبار طاهر راضً الحسٌناوي

ذكور / لانونٌة 25الالاور65حكومً صباحًإدارة لانونٌةالمعهد التمنً الناصرٌة2005ال5(ة)متزوجذكركاظم لاسم حربً جفت االزٌرجاوي

ذكور/ ادارة مكتب 35الالاور80حكومً صباحًاداره مكتبالناصرٌه/ المعهد التمنً 2012ال1(ة)متزوجذكرعلً جابر عصواد حمدان الرفٌعً

ذكور / لانون 26الالاور78،56حكومً صباحًكلٌة المانونجامعه ذي لار2021ال2(ة)متزوجذكرعاٌد جابر سلطان عبد الصبحً

اناث/ لانون 31الالاور87اهلً صباحًلانونجامعة الفراهٌدي2021ال1(ة)متزوجانثىزهراء كاظم حسن كزٌر

اناث/ هندسة مدنٌة 25الالاور56.1722حكومً صباحًمدنًكلٌة الهندسه/ جامعة ذي لار 2015ال2(ة)متزوجانثىالرا بشار جبار علً الخفاجً

ذكور/ اعالم 35الالاور81حكومً مسائًاعالمكلٌه االمام الكاظم2016ال7(ة)متزوجذكركرٌم دمحم محسن شرٌف الشرٌفً

اناث/ اعالم30الالاور75حكومً صباحًاعالمكلٌه االداب2013ال3(ة)متزوجانثىاالء طالب مانع دمحم

ذكور/ محسبة 25الالاور63.9حكومً صباحًمحاسبهالمعهد التمنً ناصرٌه2004ال4(ة)متزوجذكرحسن عبدهللا جارهللا دمحم الزٌرجاوي

اناث/ مساح 25الالاور٦٥حكومً صباحًالمساحهالشطره/المعهد التمنً التكنلوج2011ًال0(ة)متزوجانثىمٌسم جاسم دمحم حسون االسدي

اناث/  دبلوم ادارة 35الالاور80.025حكومً صباحًادارة موادمعهد التمنً الشطره2015ال2(ة)متزوجانثىانعام سلمان دمحم علٌخان المرغولً

اناث/دبلوم ادارة 33الالاور80حكومً صباحًاداره مكتب ونظم المعلوماتالمعهد التمن2019ًال1(ة)متزوجانثىفاطمه عبد الرزاق حسٌن علً

ذكور/ دبلوم  30الالاور٧٦حكومً صباحًاداره مكتبالمعهد التمنً ذي لار2005ال1(ة)متزوجذكرجابر ثجٌل سمً حبٌب

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  اما فً حالة التساوي فً جمٌع ماذكر

 االعلى  التخرج 
 



اناث/ تمنٌات حاسوب 


