
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 إبراهيم مرعيد عناد حسين االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   عمالألمبادئ إدارة ا امتياز ستراتيجيالتخطيط اال

 جيد جدا   بشريةالموارد الإدارة  امتياز إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد جدا   اللغة االنكليزية جيد جدا   سيناريوهات تنموية

   امتياز سياسات مالية عامة

 337.88 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 337.88 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102كورس األول( للعام الدراسي )الالدور األول نتائج 

 أحمد معروف أحمد رزوقي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد عمالألمبادئ إدارة ا جيد ستراتيجيالتخطيط اال

 جيد بشريةالموارد الإدارة  جيد جدا   إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد اللغة االنكليزية جيد جدا   سيناريوهات تنموية

   امتياز سياسات مالية عامة

 27911. المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 27911. معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 ترئيس لجنة الدراسا 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 أرسان مصطفى كمال صبغة هللا االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 امتياز عمالألدارة امبادئ إ جيد جدا   ستراتيجيالتخطيط اال

 جيد جدا   بشريةالموارد الإدارة  امتياز إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد جدا   اللغة االنكليزية امتياز سيناريوهات تنموية

   امتياز سياسات مالية عامة

 337888 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 337888 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي  الدور األولنتائج 

 إسماعيل محمد بري إلياس االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   عمالألمبادئ إدارة ا جيد جدا   ستراتيجيالتخطيط اال

 جيد بشريةالموارد الإدارة  جيد جدا   إدارة الجودة والنظم البيئية

 امتياز كليزيةاللغة االن جيد سيناريوهات تنموية

   جيد جدا   سياسات مالية عامة

 .30733 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني .30733 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 يس لجنة الدراساترئ 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 أمجد مدحي كريم أحمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد عمالألادئ إدارة امب مقبول ستراتيجيالتخطيط اال

 مقبول بشريةالموارد الإدارة  امتياز إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد اللغة االنكليزية جيد سيناريوهات تنموية

   جيد سياسات مالية عامة

 97311. المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 97311. معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102ول( للعام الدراسي )الكورس األالدور األول نتائج 

 باسم محمد هادي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   عمالألمبادئ إدارة ا جيد جدا   ستراتيجيالتخطيط اال

 مقبول بشريةالموارد الإدارة  امتياز إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد اللغة االنكليزية مقبول سيناريوهات تنموية

   جيد مالية عامة سياسات

 .3793. المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني .3793. معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 كريتجامعة ت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 تحرير علي محمد غضيب االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 امتياز عمالألمبادئ إدارة ا جيد ستراتيجيالتخطيط اال

 جيد بشريةالموارد الإدارة  امتياز ارة الجودة والنظم البيئيةإد

 جيد جدا   اللغة االنكليزية جيد جدا   سيناريوهات تنموية

   جيد سياسات مالية عامة

 .38733 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني .38733 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102 )الكورس األول( للعام الدراسيالدور األول نتائج 

 حسن مجيد زاهر االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   عمالألمبادئ إدارة ا جيد جدا   ستراتيجيالتخطيط اال

 جيد بشريةالموارد الإدارة  جيد جدا   إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد جدا   اللغة االنكليزية جيد جدا   سيناريوهات تنموية

   جيد جدا   ةسياسات مالية عام

 .30733 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني .30733 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 سامر خلف حميد عليوي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   عمالألمبادئ إدارة ا جيد ستراتيجيالتخطيط اال

 جيد بشريةالموارد الإدارة  جيد جدا   الجودة والنظم البيئية إدارة

 امتياز اللغة االنكليزية مقبول سيناريوهات تنموية

   جيد سياسات مالية عامة

 .7.3.. المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني .7.3.. لكورس األولمعدل ا

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 شامل عامر بدري ياسين االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد عمالألمبادئ إدارة ا جيد جدا   ستراتيجيالتخطيط اال

 مقبول بشريةالموارد الإدارة  جيد إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد اللغة االنكليزية مقبول سيناريوهات تنموية

   مقبول سياسات مالية عامة

 88..17 المعدل ناجح يجةالنت

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 88..17 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 تصادكلية اإلدارة واالق

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 عبد مظهور رمضان خلف االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   عمالألمبادئ إدارة ا جيد جدا   ستراتيجيالتخطيط اال

 مقبول بشريةالموارد الإدارة  جيد جدا   م البيئيةإدارة الجودة والنظ

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول سيناريوهات تنموية

   مقبول سياسات مالية عامة

 97.88. المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 97.88. ألولمعدل الكورس ا

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 عبدالمهيمن يحيى ذنون أحمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   عمالألمبادئ إدارة ا امتياز ستراتيجيالتخطيط اال

 جيد بشريةالموارد الإدارة  امتياز إدارة الجودة والنظم البيئية

 امتياز اللغة االنكليزية جيد سيناريوهات تنموية

   جيد سياسات مالية عامة

 .38733 المعدل ناجح نتيجةال

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني .38733 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 قتصادكلية اإلدارة واال

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 عبود محمد أحمد رحيم االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد عمالألمبادئ إدارة ا جيد جدا   ستراتيجيالتخطيط اال

 جيد بشريةالموارد الإدارة  امتياز لبيئيةإدارة الجودة والنظم ا

 جيد جدا   اللغة االنكليزية جيد سيناريوهات تنموية

   جيد سياسات مالية عامة

 317.11 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 317.11 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 امي غزال عصميعلي س االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   عمالألمبادئ إدارة ا امتياز ستراتيجيالتخطيط اال

 جيد بشريةالموارد الإدارة  امتياز إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول سيناريوهات تنموية

   مقبول سياسات مالية عامة

 .31733 معدلال ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني .31733 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 إدارة األعمالقسم  

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 علي عبدالكريم حسين يوسف االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   عمالألمبادئ إدارة ا جيد ستراتيجيالتخطيط اال

 جيد بشريةالموارد الإدارة  تيازام إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد جدا   اللغة االنكليزية جيد سيناريوهات تنموية

   جيد سياسات مالية عامة

 37288. المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  ورس الثانيمعدل الك 37288. معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 جلعوطعمر أحمد جمعة  االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 امتياز عمالألمبادئ إدارة ا جيد جدا   ستراتيجيالتخطيط اال

 جيد بشريةالموارد الإدارة  امتياز إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد جدا   اللغة االنكليزية جيد سيناريوهات تنموية

   جيد جدا   سياسات مالية عامة

 .337.3 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني .337.3 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 ألعمالقسم إدارة ا 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 عمر حمد محمد حسن االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   عمالألمبادئ إدارة ا جيد جدا   ستراتيجيالتخطيط اال

 جيد جدا   بشريةالموارد الة إدار امتياز إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد جدا   اللغة االنكليزية جيد جدا   سيناريوهات تنموية

   جيد سياسات مالية عامة

 .3.793 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  كورس الثانيمعدل ال .3.793 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 حديد غانم عمر عبدالكريم االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   عمالألمبادئ إدارة ا جيد جدا   ستراتيجيالتخطيط اال

 مقبول بشريةالموارد الإدارة  جيد جدا   إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول سيناريوهات تنموية

   جيد سياسات مالية عامة

 37111. لمعدلا ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 37111. معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 إدارة األعمال قسم 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 عمر نايف أحمد حسن االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   عمالألمبادئ إدارة ا جيد جدا   ستراتيجيالتخطيط اال

 جيد بشريةالموارد الإدارة  تيازام إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد جدا   اللغة االنكليزية امتياز سيناريوهات تنموية

   جيد جدا   سياسات مالية عامة

 3.7888 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 3.7888 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 سماعيل خليل عبدغسان إ االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد عمالألمبادئ إدارة ا جيد ستراتيجيالتخطيط اال

 مقبول بشريةالموارد الإدارة  جيد جدا   إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول سيناريوهات تنموية

   مقبول سياسات مالية عامة

 87888. دلالمع ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 87888. معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 ارة األعمالقسم إد 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 فواز عبدالهادي يونس سرحان االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   عمالألمبادئ إدارة ا جيد جدا   ستراتيجيالتخطيط اال

 مقبول بشريةالموارد الإدارة  جيد يةإدارة الجودة والنظم البيئ

 جيد اللغة االنكليزية مقبول سيناريوهات تنموية

   مقبول سياسات مالية عامة

 07088. المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  الكورس الثانيمعدل  07088. معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 أحمد خضرمحمود صالح  االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد عمالألمبادئ إدارة ا جيد ستراتيجيالتخطيط اال

 مقبول بشريةالموارد الإدارة  جيد إدارة الجودة والنظم البيئية

 مقبول اللغة االنكليزية مقبول سيناريوهات تنموية

   مقبول سياسات مالية عامة

 337.11 المعدل بالمعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  32-31  2.-1.  32-31  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 337.11 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 


