
 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي  الثانيالدور نتائج 

 أضواء فؤاد عبدالرزاق عبدالوهاب االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   تاريخ الفكر االقتصادي مقبول ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

  اللغة االنكليزية  االقتصاد الرياضي

    السياسة النقدية

    التنمية االقتصادية والتخطيط

 583.47 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  42-41  52-51  02-01  فما دون 72
 

 .48329 ثانيمعدل الكورس ال 583.47 معدل الكورس األول

   

   523078 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 الثاني نتائج 

 األمين هارون رشيد بهلول االسم:

 الدرجة المادة الدرجة دةالما

 جيد تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

  اللغة االنكليزية مقبول االقتصاد الرياضي

    السياسة النقدية

    التنمية االقتصادية والتخطيط

 503011 المعدل راسب النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  42-41  52-51  02-01  ما دونف 72
 

 453502 معدل الكورس الثاني 503011 معدل الكورس األول

   

   413799 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. .بمادة االقتصاد الجزئيالنتيجة النهائية: راسب 
 رئيس لجنة الدراسات ب بدرجة نجاح فقط.ملحوظة: معدل الكورس األول والثاني والعام هو للمواد التي تجاوزها الطال

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 بديع سلمان عبد جاسم االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  تاريخ الفكر االقتصادي مقبول ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

  اللغة االنكليزية  االقتصاد الرياضي

    السياسة النقدية

    التنمية االقتصادية والتخطيط

 5.3809 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  42-41  52-51  02-01  فما دون 72
 

 443111 معدل الكورس الثاني 5.3809 معدل الكورس األول

   

   4135.0 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 الثاني نتائج 

 د حسن عليجواهر محم االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  تاريخ الفكر االقتصادي مقبول ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

  اللغة االنكليزية جيد االقتصاد الرياضي

    السياسة النقدية

    التنمية االقتصادية والتخطيط

 5.37.4 المعدل ناجح النتيجة

         

 متيازا  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  42-41  52-51  02-01  فما دون 72
 

 483111 معدل الكورس الثاني 5.37.4 معدل الكورس األول

   

   543502 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 الثاني نتائج 

 حاتم نجم عبدهللا حسين االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  تاريخ الفكر االقتصادي مقبول ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

  اللغة االنكليزية  االقتصاد الرياضي

    السياسة النقدية

    التنمية االقتصادية والتخطيط

 023007 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  42-41  52-51  02-01  فما دون 72
 

 4039.0 معدل الكورس الثاني 023007 معدل الكورس األول

   

   .55329 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 الثاني نتائج 

 حارث محمد محمود محمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد تاريخ الفكر االقتصادي مقبول ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

  اللغة االنكليزية  االقتصاد الرياضي

    السياسة النقدية

    التنمية االقتصادية والتخطيط

 0239.0 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  42-41  52-51  02-01  فما دون 72
 

 493007 معدل الكورس الثاني 0239.0 معدل الكورس األول

   

   .57329 عامالمعدل ال

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 خليل رفعات عبدهللا االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالا النظرية

  اللغة االنكليزية مقبول االقتصاد الرياضي

   جيد جدا   السياسة النقدية

    التنمية االقتصادية والتخطيط

 043.11 المعدل راسب النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  42-41  52-51  02-01  فما دون 72
 

 493078 معدل الكورس الثاني 043.11 معدل الكورس األول

   

   5030.1 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. .بمادة االقتصاد الجزئيالنتيجة النهائية: راسب 
 رئيس لجنة الدراسات ملحوظة: معدل الكورس األول والثاني والعام هو للمواد التي تجاوزها الطالب بدرجة نجاح فقط.

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 سعد خلف مهوس حمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  قتصاديتاريخ الفكر اال مقبول ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

  اللغة االنكليزية جيد االقتصاد الرياضي

    السياسة النقدية

   جيد جدا   التنمية االقتصادية والتخطيط

 503480 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  42-41  52-51  02-01  فما دون 72
 

 403480 الكورس الثاني معدل 503480 معدل الكورس األول

   

   523.80 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 الثاني نتائج 

 سعيد شاكر حميد حسين االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   تاريخ الفكر االقتصادي مقبول ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

  اللغة االنكليزية مقبول االقتصاد الرياضي

    السياسة النقدية

   جيد التنمية االقتصادية والتخطيط

 513111 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  42-41  52-51  02-01  فما دون 72
 

 4737.4 معدل الكورس الثاني 513111 معدل الكورس األول

   

   553502 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 الثاني ائج نت

 لؤي خلف دلف االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   تاريخ الفكر االقتصادي  ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

  اللغة االنكليزية جيد االقتصاد الرياضي

    السياسة النقدية

    التنمية االقتصادية والتخطيط

 5.3155 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  42-41  52-51  02-01  فما دون 72
 

 423809 معدل الكورس الثاني 5.3155 معدل الكورس األول

   

   403902 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 الثاني نتائج 

 مطر شعبان عطية علي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   تاريخ الفكر االقتصادي ضعيف ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

  اللغة االنكليزية  ضياالقتصاد الريا

    السياسة النقدية

    التنمية االقتصادية والتخطيط

 5.3511 المعدل راسب النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  42-41  52-51  02-01  فما دون 72
 

 5937.4 معدل الكورس الثاني 5.3511 معدل الكورس األول

   

   .5.318 العامالمعدل 

 د. صدام محمد محمودأ. .بمادة االقتصاد الجزئيالنتيجة النهائية: راسب 
 رئيس لجنة الدراسات ملحوظة: معدل الكورس األول والثاني والعام هو للمواد التي تجاوزها الطالب بدرجة نجاح فقط.

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم االقتصاد

 ماجستير/االدراسات العلي

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

 معد صالح فرحان االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  تاريخ الفكر االقتصادي مقبول ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

  اللغة االنكليزية مقبول االقتصاد الرياضي

    السياسة النقدية

    دية والتخطيطالتنمية االقتصا

 .02329 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  42-41  52-51  02-01  فما دون 72
 

 2139.0 معدل الكورس الثاني .02329 معدل الكورس األول

   

   413155 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 الثاني نتائج 

 نداء داخل جبر ياسين االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   تاريخ الفكر االقتصادي مقبول ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

  اللغة االنكليزية  االقتصاد الرياضي

    السياسة النقدية

    التنمية االقتصادية والتخطيط

 0037.4 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  42-41  52-51  02-01  فما دون 72
 

 473007 معدل الكورس الثاني 0037.4 معدل الكورس األول

   

   503155 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 الثاني نتائج 

 هبة عادل زكريا االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  تاريخ الفكر االقتصادي مقبول ةجزئيال يةقتصادالاالنظرية 

  اللغة االنكليزية مقبول االقتصاد الرياضي

    السياسة النقدية

    التنمية االقتصادية والتخطيط

 503502 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  42-41  52-51  02-01  فما دون 72
 

 453.47 معدل الكورس الثاني 503502 معدل الكورس األول

   

   523755 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 

 


