
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 أسان كنعان محمد علي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 امتياز تاريخ الفكر االقتصادي جيد ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول تصاد الرياضياالق

   مقبول السياسة النقدية

   جيد التنمية االقتصادية والتخطيط

 451037 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  ورس الثانيمعدل الك 451037 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 
 رئيس لجنة الدراسات )االقتصاد الجزئي والفكر االقتصادي( هي درجات استيفاء درجة كل من مالحظة: 

 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 أضواء فؤاد عبدالرزاق عبدالوهاب االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد جدا   اللغة االنكليزية جيد االقتصاد الرياضي

   جيد جدا   السياسة النقدية

   جيد لتخطيطالتنمية االقتصادية وا

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 واالقتصاد كلية اإلدارة

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 األمين هارون رشيد بهلول االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد جدا   ة االنكليزيةاللغ ضعيف االقتصاد الرياضي

   مقبول السياسة النقدية

   جيد التنمية االقتصادية والتخطيط

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 بديع سلمان عبد جاسم االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول االقتصاد الرياضي

   جيد جدا   السياسة النقدية

   جيد جدا   التنمية االقتصادية والتخطيط

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 جواهر محمد حسن علي سم:اال

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 امتياز اللغة االنكليزية ضعيف االقتصاد الرياضي

   جيد السياسة النقدية

   جيد التنمية االقتصادية والتخطيط

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 حاتم نجم عبدهللا حسين االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول االقتصاد الرياضي

   جيد السياسة النقدية

   جيد ية االقتصادية والتخطيطالتنم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 ريتجامعة تك

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 حارث محمد محمود محمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد اللغة االنكليزية جيد اضياالقتصاد الري

   مقبول السياسة النقدية

   مقبول التنمية االقتصادية والتخطيط

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    لعامالمعدل ا

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 خليل رفعات عبدهللا االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد اللغة االنكليزية ضعيف االقتصاد الرياضي

   ضعيف السياسة النقدية

   مقبول التنمية االقتصادية والتخطيط

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 خيرهللا رجب زيدان :االسم

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول تاريخ الفكر االقتصادي مقبول ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد اللغة االنكليزية جيد االقتصاد الرياضي

   جيد جدا   السياسة النقدية

   جيد التنمية االقتصادية والتخطيط

 451111 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني 451111 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 
 رئيس لجنة الدراسات مالحظة: درجة )االقتصاد الرياضي( هي درجة استيفاء

 

 

 جامعة تكريت

 ية اإلدارة واالقتصادكل

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 سعد خلف مهوس حمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 امتياز اللغة االنكليزية ضعيف االقتصاد الرياضي

   مقبول السياسة النقدية

   مؤجل التنمية االقتصادية والتخطيط

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 سعيد شاكر حميد حسين االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مؤجل تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 مقبول اللغة االنكليزية ضعيف االقتصاد الرياضي

   مقبول السياسة النقدية

   ضعيف التنمية االقتصادية والتخطيط

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 مر بدر أحمد مخلفعا االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   تاريخ الفكر االقتصادي جيد جدا   ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد اللغة االنكليزية جيد جدا   االقتصاد الرياضي

   جيد جدا   السياسة النقدية

   جيد جدا   التنمية االقتصادية والتخطيط

 051510 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني 051510 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/لدراسات العلياا

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

 عدي طايس إبراهيم موسى االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   تاريخ الفكر االقتصادي جيد جدا   ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 ازامتي اللغة االنكليزية جيد جدا   االقتصاد الرياضي

   امتياز السياسة النقدية

   جيد جدا   التنمية االقتصادية والتخطيط

 001350 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني 001350 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 علي عبد حسين حبيب االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد تاريخ الفكر االقتصادي امتياز ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد اللغة االنكليزية امتياز االقتصاد الرياضي

   امتياز السياسة النقدية

   جيد التنمية االقتصادية والتخطيط

 031003 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني 031003 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 عمر وليد كمال الدين علي سم:اال

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول تاريخ الفكر االقتصادي مقبول ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد اللغة االنكليزية مقبول االقتصاد الرياضي

   جيد جدا   السياسة النقدية

   جيد التنمية االقتصادية والتخطيط

 401111 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني 401111 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 عيسى عبد إسماعيل االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد جدا   اللغة االنكليزية جيد االقتصاد الرياضي

   جيد نقديةالسياسة ال

   جيد التنمية االقتصادية والتخطيط

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 لدراساترئيس لجنة ا 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 فراس محمود مهدي صالح االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول تاريخ الفكر االقتصادي مقبول ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول االقتصاد الرياضي

   امتياز السياسة النقدية

   جيد جدا   التنمية االقتصادية والتخطيط

 491037 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني 491037 لمعدل الكورس األو

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 صطفىلوجين عارف علي م االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد تاريخ الفكر االقتصادي جيد ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد جدا   اللغة االنكليزية جيد جدا   االقتصاد الرياضي

   جيد جدا   السياسة النقدية

   جيد التنمية االقتصادية والتخطيط

 401950 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  ولمقب  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني 401950 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 لؤي خلف دلف االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف تاريخ الفكر االقتصادي مقبول ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد جدا   اللغة االنكليزية ضعيف االقتصاد الرياضي

   جيد جدا   السياسة النقدية

   جيد القتصادية والتخطيطالتنمية ا

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 يتجامعة تكر

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 محمد كاظم محمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول تاريخ الفكر االقتصادي مقبول ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد جدا   اللغة االنكليزية عيفض االقتصاد الرياضي

   جيد السياسة النقدية

   جيد التنمية االقتصادية والتخطيط

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    مالمعدل العا

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 مطر شعبان عطية علي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 مقبول اللغة االنكليزية جيد االقتصاد الرياضي

   جيد السياسة النقدية

   جيد التنمية االقتصادية والتخطيط

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 
 رئيس لجنة الدراسات مالحظة: درجة )االقتصاد الرياضي( هي درجة استيفاء

 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102ورس األول( للعام الدراسي )الكالدور األول نتائج 

 معد صالح فرحان االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد جدا   اللغة االنكليزية ضعيف االقتصاد الرياضي

   جيد السياسة النقدية

   جيد جدا   التنمية االقتصادية والتخطيط

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 دكلية اإلدارة واالقتصا

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 نداء داخل جبر ياسين االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد اللغة االنكليزية مقبول االقتصاد الرياضي

   مقبول السياسة النقدية

   مقبول التنمية االقتصادية والتخطيط

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 محمود د. صدام محمدأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 هبة عادل زكريا االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   الفكر االقتصاديتاريخ  ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد جدا   اللغة االنكليزية ضعيف االقتصاد الرياضي

   جيد السياسة النقدية

   جيد التنمية االقتصادية والتخطيط

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  األولمعدل الكورس 

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 ياسر محمد مصطفى زيدان االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول تاريخ الفكر االقتصادي جيد ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول االقتصاد الرياضي

   امتياز السياسة النقدية

   جيد التنمية االقتصادية والتخطيط

 471295 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني 471295 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 /دبلومالدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول ج نتائ

 صدام مثكال نايف حمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   اللغة االنكليزية ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

   ضعيف االقتصاد الرياضي

   جيد السياسة النقدية

   جيد التنمية االقتصادية والتخطيط

  المعدل معيد تيجةالن

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  42-41  02-01  فما دون 32
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 


