
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 دكتوراه/الدراسات العليا

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

 أحمد سمير نايف نعمان االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول اللغة االنكليزية مقبول إدارة استراتيجية

   جيد جدا   إدارة مالية

   امتياز أساليب رياضية وإحصائية

   جيد نظم وتكنولوجيا المعلومات

 766557 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  72-71  52-51  فما دون 62
 

  معدل الكورس الثاني 766557 معدل الكورس األول

   

    مالمعدل العا

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

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

 أحمد عباس حمادي حمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول تراتيجيةإدارة اس

   جيد جدا   إدارة مالية

   جيد جدا   أساليب رياضية وإحصائية

   جيد نظم وتكنولوجيا المعلومات

 756207 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  72-71  52-51  فما دون 62
 

  معدل الكورس الثاني 756207 لكورس األولمعدل ا

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

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

 اد حميد علي أحمدجه االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اللغة االنكليزية مقبول إدارة استراتيجية

   جيد جدا   إدارة مالية

   مقبول أساليب رياضية وإحصائية

   جيد نظم وتكنولوجيا المعلومات

 716.07 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  72-71  52-51  فما دون 62
 

  معدل الكورس الثاني 716.07 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 8102-8102لكورس األول( للعام الدراسي )االدور األول نتائج 

 روى أحمد إبراهيم حمادي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول اللغة االنكليزية مقبول إدارة استراتيجية

   جيد إدارة مالية

   مقبول أساليب رياضية وإحصائية

   مقبول نظم وتكنولوجيا المعلومات

 576111 لالمعد معيد بالمعدل النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  72-71  52-51  فما دون 62
 

  معدل الكورس الثاني 576111 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

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

 رياض شحاذة حسين شحاذة االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول اللغة االنكليزية مقبول إدارة استراتيجية

   جيد جدا   إدارة مالية

   د جدا  جي أساليب رياضية وإحصائية

   جيد نظم وتكنولوجيا المعلومات

 766277 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  72-71  52-51  فما دون 62
 

  معدل الكورس الثاني 766277 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 س لجنة الدراساترئي 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

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

 نجالء عبد الحمزة عزيز عبد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف ةاللغة االنكليزي ضعيف إدارة استراتيجية

   مقبول إدارة مالية

   ضعيف أساليب رياضية وإحصائية

   ضعيف نظم وتكنولوجيا المعلومات

  المعدل راسب النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  72-71  52-51  فما دون 62
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    العامالمعدل 

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

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

 هبة ربيع شران بكر االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول اللغة االنكليزية مقبول استراتيجيةإدارة 

   جيد إدارة مالية

   امتياز أساليب رياضية وإحصائية

   جيد نظم وتكنولوجيا المعلومات

 766611 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  72-71  52-51  فما دون 62
 

  معدل الكورس الثاني 766611 ولمعدل الكورس األ

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

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

 كامل كرديوسام هاشم  االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اللغة االنكليزية جيد إدارة استراتيجية

   جيد جدا   إدارة مالية

   جيد أساليب رياضية وإحصائية

   جيد جدا   نظم وتكنولوجيا المعلومات

 776557 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  72-71  52-51  ونفما د 62
 

  معدل الكورس الثاني 776557 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 
 


