
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 أحالم حيدر باقر علي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول إدارة استراتيجية

   جيد جدا   قإدارة تسوي

   مقبول إدارة انتاج

   مقبول إحصاء متقدم

 583.27 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  52-51  02-01  فما دون 72
 

  معدل الكورس الثاني 583.27 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 مد محمودأ.م.د. صدام مح 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 أحمد هادي عبيد موسى االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول االنكليزيةاللغة  مقبول إدارة استراتيجية

   امتياز إدارة تسويق

   جيد إدارة انتاج

   جيد جدا   إحصاء متقدم

 573007 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  52-51  02-01  فما دون 72
 

  معدل الكورس الثاني 573007 معدل الكورس األول

   

    ل العامالمعد

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 أريج طاهر نعمان عمر االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول اللغة االنكليزية مقبول ارة استراتيجيةإد

   جيد جدا   إدارة تسويق

   جيد إدارة انتاج

   مقبول إحصاء متقدم

 023076 المعدل معيد بالمعدل النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  52-51  02-01  فما دون 72
 

  معدل الكورس الثاني 023076 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 م عبدهللاأسامة عبدالرحمن نج االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   اللغة االنكليزية جيد إدارة استراتيجية

   امتياز إدارة تسويق

   مقبول إدارة انتاج

   جيد إحصاء متقدم

 503260 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  52-51  02-01  فما دون 72
 

  معدل الكورس الثاني 503260 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 بسام علي خالد مصلح االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اللغة االنكليزية مقبول إدارة استراتيجية

   جيد جدا   إدارة تسويق

   ضعيف إدارة انتاج

   ضعيف إحصاء متقدم

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  52-51  02-01  فما دون 72
 

  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

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 حميد عبداألمير كوثر فاضل االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اللغة االنكليزية جيد إدارة استراتيجية

   جيد جدا   إدارة تسويق

   جيد إدارة انتاج

   جيد إحصاء متقدم

 563.27 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  52-51  02-01  فما دون 72
 

  معدل الكورس الثاني 563.27 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

 8102-8102)الكورس األول( للعام الدراسي ر األول الدونتائج 

 حيدر إبراهيم صالح كريم االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول اللغة االنكليزية جيد إدارة استراتيجية

   جيد جدا   إدارة تسويق

   جيد إدارة انتاج

   مقبول إحصاء متقدم

 5.3260 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  عيفض

 011-21  22-21  52-51  02-01  فما دون 72
 

  معدل الكورس الثاني 5.3260 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/العليا الدراسات

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

 شيماء فرحان صالح محمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اللغة االنكليزية ضعيف إدارة استراتيجية

   جيد إدارة تسويق

   ضعيف إدارة انتاج

   مقبول إحصاء متقدم

  لالمعد معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  52-51  02-01  فما دون 72
 

  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

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 ميسم رياض بحر رحيم االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول إدارة استراتيجية

   جيد جدا   إدارة تسويق

   جيد إدارة انتاج

   جيد إحصاء متقدم

 503.12 المعدل ناجح يجةالنت

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  52-51  02-01  فما دون 72
 

  معدل الكورس الثاني 503.12 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 جامعة تكريت

 قتصادكلية اإلدارة واال

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 هدى قحطان مجول هبهاب االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول إدارة استراتيجية

   جيد جدا   إدارة تسويق

   بولمق إدارة انتاج

   جيد إحصاء متقدم

 5038.0 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  52-51  02-01  فما دون 72
 

  معدل الكورس الثاني 5038.0 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 أ.م.د. صدام محمد محمود 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 هند إبراهيم حسن علي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 امتياز اللغة االنكليزية جيد إدارة استراتيجية

   يد جدا  ج إدارة تسويق

   جيد إدارة انتاج

   جيد إحصاء متقدم

 5237.2 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  22-21  52-51  02-01  فما دون 72
 

  معدل الكورس الثاني 5237.2 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 دأ.م.د. صدام محمد محمو 

 رئيس لجنة الدراسات 

 


