
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 دكتوراه/الدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ثالثالكورس ال)الدور األول نتائج 

 أحمد سمير نايف نعمان االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 امتياز االقتصاد الكلي جيد جدا   بشريةالموارد الإدارة 

   جيد جدا   ة المعرفةإدار

   جيد بياناتالتحليل 

   جيد جدا   المحاسبة اإلدارية

 636838 المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  69-60  09-00  89-80  فما دون 99
 

 096000 معدل الكورس الثاني 096880 معدل الكورس األول
   

   636838 لثورس الثامعدل الك

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات  006973 المعدل العام
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ثالثالكورس ال)الدور األول نتائج 

 ي حمددأحمد عباس حما االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   االقتصاد الكلي جيد بشريةالموارد الإدارة 

   جيد جدا   إدارة المعرفة

   جيد بياناتالتحليل 

   جيد جدا   المحاسبة اإلدارية

 626979 المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  69-60  09-00  89-80  فما دون 99
 

 096920 معدل الكورس الثاني 086920 معدل الكورس األول
   

   626979 لثمعدل الكورس الثا

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات  096700 المعدل العام



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ثالثالكورس ال)الدور األول نتائج 

 جهاد حميد علي أحمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 امتياز االقتصاد الكلي جيد بشريةالموارد الإدارة 

   جيد إدارة المعرفة

   جيد بياناتالتحليل 

   جيد المحاسبة اإلدارية

 066979 المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  69-60  09-00  89-80  فما دون 99
 

 096000 معدل الكورس الثاني 006720 معدل الكورس األول
   

   066979 لثمعدل الكورس الثا

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات  076973 المعدل العام
 

 

 جامعة تكريت

 ة اإلدارة واالقتصادكلي

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ثالثالكورس ال)الدور األول نتائج 

 روى أحمد إبراهيم حمادي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   االقتصاد الكلي جيد جدا   بشريةالموارد الإدارة 

   د جدا  جي إدارة المعرفة

   جيد بياناتالتحليل 

   مقبول المحاسبة اإلدارية

 096103 المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  69-60  09-00  89-80  فما دون 99
 

 006333 معدل الكورس الثاني 806000 معدل الكورس األول
   

   096103 لثمعدل الكورس الثا

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات  076700 المعدل العام



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ثالثالكورس ال)الدور األول نتائج 

 رياض شحاذة حسين شحاذة االسم:

 الدرجة مادةال الدرجة المادة

 جيد جدا   االقتصاد الكلي جيد جدا   بشريةالموارد الإدارة 

   جيد جدا   إدارة المعرفة

   جيد بياناتالتحليل 

   جيد المحاسبة اإلدارية

 626838 المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  69-60  09-00  89-80  فما دون 99
 

 096633 معدل الكورس الثاني 096633 معدل الكورس األول
   

   626838 لثمعدل الكورس الثا

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات  096019 المعدل العام
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ثالثالكورس ال)الدور األول نتائج 

 هبة ربيع شران بكر االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 امتياز االقتصاد الكلي جيد جدا   بشريةالموارد الإدارة 

   جيد جدا   إدارة المعرفة

   جيد بياناتالتحليل 

   جيد المحاسبة اإلدارية

 616261 المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  69-60  09-00  89-80  فما دون 99
 

 066900 معدل الكورس الثاني 096900 معدل الكورس األول
   

   616261 لثمعدل الكورس الثا

 صدام محمد محمود أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات  066819 المعدل العام



 

 جامعة تكريت

 رة واالقتصادكلية اإلدا

 
 قسم إدارة األعمال

 /دكتوراهالدراسات العليا

 1010-1029( للعام الدراسي ثالثالكورس ال)الدور األول نتائج 

 وسام هاشم كامل كردي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 امتياز االقتصاد الكلي جيد بشريةالموارد الإدارة 

   جيد جدا   إدارة المعرفة

   جيد بياناتلاتحليل 

   جيد جدا   المحاسبة اإلدارية

 616010 المعدل ناجح النتيجة
         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 200-90  69-60  09-00  89-80  فما دون 99
 

 676280 معدل الكورس الثاني 006880 معدل الكورس األول
   

   616010 لثمعدل الكورس الثا

 ام محمد محمودصد أ.د. 

 رئيس لجنة الدراسات  626768 المعدل العام

 


