
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 إدارة األعمالقسم 

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 إسراء محمد كريم ناصر االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول اللغة اإلنكليزية مقبول اإلدارة االستراتيجية

   ضعيف تسويقإدارة ال

   جيد إدارة اإلنتاج

   مقبول اإلحصاء المتقدم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 أنمار شهاب أحمد زيدان االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف نكليزيةاللغة اإل ضعيف اإلدارة االستراتيجية

   مقبول إدارة التسويق

   جيد جدا   إدارة اإلنتاج

   مقبول اإلحصاء المتقدم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    مالمعدل العا

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 أيسر حسين خلف االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اللغة اإلنكليزية مقبول يجيةاإلدارة االسترات

   جيد جدا   إدارة التسويق

   جيد إدارة اإلنتاج

   جيد اإلحصاء المتقدم

 035930 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  الثاني معدل الكورس 035930 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 حنان محمد إبراهيم االسم:

 الدرجة المادة ةالدرج المادة

 جيد اللغة اإلنكليزية مقبول اإلدارة االستراتيجية

   جيد إدارة التسويق

   مقبول إدارة اإلنتاج

   جيد اإلحصاء المتقدم

 025029 المعدل معيد بالمعدل النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 025029 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 ريباز برهان عبدالكريم عزيز سم:اال

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   اللغة اإلنكليزية ضعيف اإلدارة االستراتيجية

   مقبول إدارة التسويق

   ضعيف إدارة اإلنتاج

   مقبول اإلحصاء المتقدم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  ما دونف 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102ألول( للعام الدراسي )الكورس االدور األول نتائج 

 سارة محمود أحمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 امتياز اللغة اإلنكليزية مؤجل اإلدارة االستراتيجية

   مقبول إدارة التسويق

   مقبول إدارة اإلنتاج

   مقبول اإلحصاء المتقدم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي دور األول النتائج 

 سامر محمد عبود حمادة االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول اللغة اإلنكليزية ضعيف اإلدارة االستراتيجية

   مقبول إدارة التسويق

   جيد إدارة اإلنتاج

   مقبول اإلحصاء المتقدم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/العلياالدراسات 

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

 سرور ناجي محسن صالح االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول اللغة اإلنكليزية مقبول اإلدارة االستراتيجية

   مقبول إدارة التسويق

   جيد جدا   إدارة اإلنتاج

   مقبول اإلحصاء المتقدم

 005.09 المعدل معيد بالمعدل النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 005.09 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 إلدارة واالقتصادكلية ا

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 سلوان باسم ذياب أحمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اللغة اإلنكليزية مقبول اإلدارة االستراتيجية

   جيد جدا   إدارة التسويق

   جيد جدا   رة اإلنتاجإدا

   جيد اإلحصاء المتقدم

 0050.0 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 0050.0 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 ئيس لجنة الدراساتر 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 شذى فائق علي هيالن االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 امتياز يزيةاللغة اإلنكل مقبول اإلدارة االستراتيجية

   مقبول إدارة التسويق

   جيد إدارة اإلنتاج

   جيد اإلحصاء المتقدم

 015111 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 015111 معدل الكورس األول

   

    لعامالمعدل ا

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 شريف عبدهللا صالح عبدهللا االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول اللغة اإلنكليزية جيد إلدارة االستراتيجيةا

   جيد إدارة التسويق

   جيد جدا   إدارة اإلنتاج

   جيد اإلحصاء المتقدم

 .00509 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني .00509 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 اقشهد عادل عبدالرز االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 امتياز اللغة اإلنكليزية مقبول اإلدارة االستراتيجية

   مقبول إدارة التسويق

   جيد جدا   إدارة اإلنتاج

   جيد اإلحصاء المتقدم

 .0.509 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني .0.509 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102ي )الكورس األول( للعام الدراسالدور األول نتائج 

 شيبان عبيد مطلك االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف اللغة اإلنكليزية مقبول اإلدارة االستراتيجية

   مقبول إدارة التسويق

   جيد إدارة اإلنتاج

   ضعيف اإلحصاء المتقدم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  ما دونف 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102ألول( للعام الدراسي )الكورس االدور األول نتائج 

 صباح سالم محمد حمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف اللغة اإلنكليزية ضعيف اإلدارة االستراتيجية

   ضعيف إدارة التسويق

   ضعيف إدارة اإلنتاج

   ضعيف اإلحصاء المتقدم

  المعدل راسب النتيجة

         

 امتياز  د جدا  جي  جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 عباس دلو شكر محمود االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مؤجل اللغة اإلنكليزية مؤجل اإلدارة االستراتيجية

   مؤجل إدارة التسويق

   مؤجل إدارة اإلنتاج

   مؤجل اإلحصاء المتقدم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/علياالدراسات ال

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

 عبدالغفور محمد صالح حسين االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   اللغة اإلنكليزية مقبول اإلدارة االستراتيجية

   جيد إدارة التسويق

   جيد جدا   إدارة اإلنتاج

   جيد اإلحصاء المتقدم

 095009 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 095009 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 واالقتصاد كلية اإلدارة

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 عدنان سهيل جاسم علي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اللغة اإلنكليزية جيد اإلدارة االستراتيجية

   جيد إدارة التسويق

   جدا   جيد إدارة اإلنتاج

   مقبول اإلحصاء المتقدم

 005930 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 005930 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 راساترئيس لجنة الد 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 فاطمة محمد صالح عيسى االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ا  جيد جد اللغة اإلنكليزية ضعيف اإلدارة االستراتيجية

   مقبول إدارة التسويق

   ضعيف إدارة اإلنتاج

   مقبول اإلحصاء المتقدم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 م محمد محمودد. صداأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 لينة طارق علي نعمه االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 امتياز للغة اإلنكليزيةا جيد اإلدارة االستراتيجية

   مقبول إدارة التسويق

   جيد إدارة اإلنتاج

   جيد جدا   اإلحصاء المتقدم

 0050.0 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 0050.0 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 مروان صالح خضر االسم:

 لدرجةا المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   اللغة اإلنكليزية مقبول اإلدارة االستراتيجية

   مقبول إدارة التسويق

   جيد جدا   إدارة اإلنتاج

   جيد اإلحصاء المتقدم

 095309 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 095309 لكورس األولمعدل ا

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 ى عبدالرزاق شاكرمصطف االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اللغة اإلنكليزية مقبول اإلدارة االستراتيجية

   ضعيف إدارة التسويق

   ضعيف إدارة اإلنتاج

   جيد جدا   اإلحصاء المتقدم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 
 رئيس لجنة الدراسات درجة كل من )اإلحصاء واالنكليزي( هي درجات استيفاءمالحظة: 

 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/لياالدراسات الع

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

 مهران محمود خطاب االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   اللغة اإلنكليزية جيد اإلدارة االستراتيجية

   جيد إدارة التسويق

   مقبول إدارة اإلنتاج

   مقبول اإلحصاء المتقدم

 .0.509 المعدل جحنا النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني .0.509 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 ميثم سامي كريم خلف االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول اللغة اإلنكليزية مقبول اإلدارة االستراتيجية

   ضعيف إدارة التسويق

   جيد جدا   إدارة اإلنتاج

   ضعيف اإلحصاء المتقدم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 تجامعة تكري

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 ناجي حسن أحمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول اللغة اإلنكليزية ضعيف اإلدارة االستراتيجية

   مقبول إدارة التسويق

   ضعيف ة اإلنتاجإدار

   مقبول اإلحصاء المتقدم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 اترئيس لجنة الدراس 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 نجاح مدد ويردي كاظم االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول اللغة اإلنكليزية مقبول اإلدارة االستراتيجية

   ضعيف التسويق إدارة

   جيد إدارة اإلنتاج

   مقبول اإلحصاء المتقدم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 دد. صدام محمد محموأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 نجالء قاسم محمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول ليزيةاللغة اإلنك ضعيف اإلدارة االستراتيجية

   ضعيف إدارة التسويق

   مقبول إدارة اإلنتاج

   مقبول اإلحصاء المتقدم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 هدى سامي ياسين يوسف االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف اللغة اإلنكليزية مقبول يجيةاإلدارة االسترات

   مقبول إدارة التسويق

   مقبول إدارة اإلنتاج

   ضعيف اإلحصاء المتقدم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 ياسمين ممدوح ختالن محمد االسم:

 الدرجة ادةالم الدرجة المادة

 جيد جدا   اللغة اإلنكليزية مقبول اإلدارة االستراتيجية

   جيد جدا   إدارة التسويق

   مقبول إدارة اإلنتاج

   جيد اإلحصاء المتقدم

 035.09 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 035.09 عدل الكورس األولم

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 


