
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 الدراسات العليا
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 8102-8102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 أحمد إبراهيم حمدي محمود االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف يط استراتيجيتخط جيد جدا   مبادئ إدارة أعمال

 ضعيف إدارة موارد بشرية جيد إدارة الجودة والنظم البيئية

 مقبول اللغة االنكليزية ضعيف وهات تنمويةيسينار

   مقبول سياسات مالية عامة

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 الدراسات العليا
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 8102-8102م الدراسي )الكورس األول( للعاالدور األول نتائج 

 أسماء محمد علي حميد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   تخطيط استراتيجي امتياز مبادئ إدارة أعمال

 جيد إدارة موارد بشرية امتياز إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد اللغة االنكليزية جيد جدا   وهات تنمويةيسينار

   دجي سياسات مالية عامة

 238288 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 238288 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 دارة واالقتصادكلية اإل

 
 قسم إدارة األعمال

 الدراسات العليا
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 8102-8102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 زينب سامي حمد حمودي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول تخطيط استراتيجي جيد جدا   مبادئ إدارة أعمال

 مقبول إدارة موارد بشرية جيد جدا   ة الجودة والنظم البيئيةإدار

 مقبول اللغة االنكليزية جيد وهات تنمويةيسينار

   مقبول سياسات مالية عامة

 038000 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 038000 ورس األولمعدل الك

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 الدراسات العليا
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 8102-8102اسي )الكورس األول( للعام الدرالدور األول نتائج 

 ضياء حاتم ذنون محمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول تخطيط استراتيجي جيد جدا   مبادئ إدارة أعمال

 جيد إدارة موارد بشرية جيد جدا   إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول وهات تنمويةيسينار

   دا  جيد ج سياسات مالية عامة

 098288 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 098288 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 اإلدارة واالقتصادكلية 

 
 قسم إدارة األعمال

 الدراسات العليا
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 8102-8102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 علي عبد حسين علي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف تخطيط استراتيجي جيد جدا   مبادئ إدارة أعمال

 مقبول إدارة موارد بشرية جيد الجودة والنظم البيئيةإدارة 

 مقبول اللغة االنكليزية مقبول وهات تنمويةيسينار

   ضعيف سياسات مالية عامة

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 الدراسات العليا
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 8102-8102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 محمد صالح إبراهيم محمد سم:اال

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف تخطيط استراتيجي جيد جدا   مبادئ إدارة أعمال

 مقبول إدارة موارد بشرية جيد إدارة الجودة والنظم البيئية

 مقبول اللغة االنكليزية مقبول وهات تنمويةيسينار

   جيد سياسات مالية عامة

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 الدراسات العليا
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 8102-8102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 محمد طالب خلف علي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول تخطيط استراتيجي جيد جدا   مبادئ إدارة أعمال

 جيد موارد بشرية إدارة جيد جدا   إدارة الجودة والنظم البيئية

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول وهات تنمويةيسينار

   امتياز سياسات مالية عامة

 008288 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  02-01  02-01  فما دون 92
 

  يمعدل الكورس الثان 008288 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 الدراسات العليا
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 8102-8102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 ديهادي سهيل ها االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول تخطيط استراتيجي جيد جدا   مبادئ إدارة أعمال

 جيد إدارة موارد بشرية امتياز إدارة الجودة والنظم البيئية

 امتياز اللغة االنكليزية مقبول وهات تنمويةيسينار

   جيد جدا   سياسات مالية عامة

 008000 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 008000 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 سات العلياالدرا
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 8102-8102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور األول نتائج 

 يوسف أحمد خلف محمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف تخطيط استراتيجي جيد مبادئ إدارة أعمال

 ضعيف إدارة موارد بشرية مقبول إدارة الجودة والنظم البيئية

 ضعيف اللغة االنكليزية ضعيف وهات تنمويةيسينار

   ضعيف سياسات مالية عامة

  المعدل راسب النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ.م. 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 


