
 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 أنمار شهاب أحمد زيدان االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اللغة اإلنكليزية جيد اإلدارة االستراتيجية

   مقبول يقإدارة التسو

    إدارة اإلنتاج

   جيد اإلحصاء المتقدم

 296.29 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  22-21  2.-1.  فما دون 92
 

 06.09. معدل الكورس الثاني 296.29 معدل الكورس األول

   

   2169.0 المعدل العام

 صدام محمد محمودد. أ. 

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيدرجة الطالب في المادة التي امتحن  

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 يم عزيزريباز برهان عبدالكر االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  اللغة اإلنكليزية جيد اإلدارة االستراتيجية

    إدارة التسويق

   جيد إدارة اإلنتاج

    اإلحصاء المتقدم

 .29602 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  22-21  2.-1.  فما دون 92
 

 206122 معدل الكورس الثاني .29602 معدل الكورس األول

   

   2062.9 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 الثاني نتائج 

 سارة محمود أحمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  اللغة اإلنكليزية جيد اإلدارة االستراتيجية

    إدارة التسويق

    إدارة اإلنتاج

    اإلحصاء المتقدم

 206.09 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  22-21  2.-1.  فما دون 92
 

 2269.0 معدل الكورس الثاني 206.09 معدل الكورس األول

   

   296010 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 شيبان عبيد مطلك االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  اللغة اإلنكليزية جيد اإلدارة االستراتيجية

   جيد إدارة التسويق

    إدارة اإلنتاج

    اإلحصاء المتقدم

 26.29. المعدل ناجح النتيجة

         

 تيازام  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  22-21  2.-1.  فما دون 92
 

 226.09 معدل الكورس الثاني 26.29. معدل الكورس األول

   

   2961.0 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيدرجة الطالب في المادة التي امتحن  



 

 جامعة تكريت

 تصادكلية اإلدارة واالق

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 عباس دلو شكر محمود االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اللغة اإلنكليزية جيد جدا   اإلدارة االستراتيجية

   جيد إدارة التسويق

   جيد إدارة اإلنتاج

   جيد جدا   اإلحصاء المتقدم

 2.6122 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  22-21  2.-1.  فما دون 92
 

 2.6.09 معدل الكورس الثاني 2.6122 معدل الكورس األول

   

   .22602 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 الثاني نتائج 

 فاطمة محمد صالح عيسى االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  زيةاللغة اإلنكلي جيد اإلدارة االستراتيجية

    إدارة التسويق

   جيد إدارة اإلنتاج

    اإلحصاء المتقدم

 069.0. المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  22-21  2.-1.  فما دون 92
 

 296111 معدل الكورس الثاني 069.0. معدل الكورس األول

   

   2169.2 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 الثاني نتائج 

 مصطفى عبدالرزاق شاكر االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  اللغة اإلنكليزية  االستراتيجيةاإلدارة 

   مقبول إدارة التسويق

   جيد إدارة اإلنتاج

    اإلحصاء المتقدم

 2169.0 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  22-21  2.-1.  فما دون 92
 

 2169.0 يمعدل الكورس الثان 2169.0 معدل الكورس األول

   

   216.09 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 الثاني نتائج 

 ميثم سامي كريم خلف االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  اللغة اإلنكليزية  اإلدارة االستراتيجية

   مقبول إدارة التسويق

    إدارة اإلنتاج

   مقبول اإلحصاء المتقدم

 26111. المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  22-21  2.-1.  فما دون 92
 

 226092 معدل الكورس الثاني 26111. س األولمعدل الكور

   

   2.6122 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 الثاني نتائج 

 ناجي حسن أحمد سم:اال

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  اللغة اإلنكليزية جيد جدا   اإلدارة االستراتيجية

    إدارة التسويق

   جيد إدارة اإلنتاج

    اإلحصاء المتقدم

 062.9. المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  22-21  2.-1.  فما دون 92
 

 2269.0 معدل الكورس الثاني 062.9. معدل الكورس األول

   

   206911 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 نجالء قاسم محمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  اللغة اإلنكليزية جيد جدا   اإلدارة االستراتيجية

   مقبول إدارة التسويق

    إدارة اإلنتاج

    اإلحصاء المتقدم

 06.10. المعدل ناجح النتيجة

         

 متيازا  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  22-21  2.-1.  فما دون 92
 

 2262.9 معدل الكورس الثاني 06.10. معدل الكورس األول

   

   206.09 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 


