
التختيبالفخع/ القدم االسم الخباعيت

االول ادارة التدهيقأحسج مخعي حدن سميسان 1
الثانيادارة التدهيقحشان عبجالخحسن رحيم طه 2
الثالثادارة التدهيقمها طارق يهنذ خميل3
الخابعادارة التدهيقدمحم حسيج رشيج خمف4
الخامذادارة التدهيقمسجوح عمي حدين عشهن 5
الدادسادارة التدهيقزيشب نهرالجين تهفيق فارس6
الدابعادارة التدهيقمرطفى سامي عمي زيشه 7
الثامنادارة التدهيقدليخ حسيج حدين دمحم 8
التاسعادارة التدهيقسخمج اسعج دمحم واصل عبجهللا9
العاشخادارة التدهيقاوات حكست اسساعيل عديد 10
الحادي عذخادارة التدهيقحدام باسم احسج جاسم11
الثاني عذخادارة التدهيقمرطفى اياد ابخاهيم مرطفى12
الثالث عذخادارة التدهيقمرطفى جسال احسج حدين13
الخابع عذخادارة التدهيقعالء غالب خميل دمحم14
الخامذ عذخادارة التدهيقمخيم يهسف عبج الجبار دمحم عمي15
الدادس عذخادارة التدهيقاحسج خمف حدين عمي 16

جامعة الموصل

الدراسة الصباحية/ قسم ادارة التسويق / خريجو كلية االدارة واالقتصاد 

(االول) الجور 2018/2017لمعام الجراسي 



الدابع عذخادارة التدهيقصفهان عكالوي صالح عبجهللا17
الثامن عذخادارة التدهيقياسخ احسج صالح حسيج18
التاسع عذخادارة التدهيقمرطفى طه ابخاهيم عبج 19
العذخونادارة التدهيقزهية ابخاهيم جخدو احسج20
الهاحج والعذخونادارة التدهيقأحسج حدين أحسج حدين 21
الثاني والعذخونادارة التدهيقعمى ثامخ جبيخ محسهد22
الثالث والعذخونادارة التدهيقاحسج مهفق غانم عديد23
الخابع والعذخونادارة التدهيقرضهان تخكي صالح ربيع24
الخامذ والعذخونادارة التدهيقدمحم صالح عبجهللا جاسم25
الدادس والعذخونادارة التدهيقنبيل احسج صالح دمحم26
الدابع والعذخونادارة التدهيقاحسج لطفي طاهخ ابخاهيم27
الثامن والعذخونادارة التدهيقاحسج اكخم سعيج عبج السشعم 28
التاسع والعذخونادارة التدهيقعمي محدن مزحي حدن29
الثالثهنادارة التدهيقعبج الجبار دمحم حسج عبجهللا30
الهاحج والثالثهنادارة التدهيقبيكذ عارف حدين حسه31
الثاني والثالثهنادارة التدهيقظي نرار احسج جخجيذ32
الثالث والثالثهنادارة التدهيقغدوان احسج خمف حسج33
الخابع والثالثهنادارة التدهيقسارة عسخ ابخاهيم  حدين 34
الخامذ والثالثهنادارة التدهيقعمي احسج خمف لطيف35
الدادس والثالثهنادارة التدهيقعادل خيخي اكخم يهنذ36
الدابع والثالثهنادارة التدهيقاحسج سعجي عمي صالح 37



الثامن والثالثهنادارة التدهيقمحسهد وليج عبجالكخيم سميسان 38
التاسع والثالثهنادارة التدهيقاسيل وعج غانم مخعي39
االربعهنادارة التدهيقنجى هاشم دمحم ابخاهيم الذخيفي40
الهاحج واالربعهنادارة التدهيقدمحم فهاز مخمف محود41
الثاني واالربعهنادارة التدهيقعبج الخحسن عيان دمحم سميسان42
الثالث واالربعهنادارة التدهيقاحسج صالح مالك فميح43
الخابع واالربعهنادارة التدهيقفالح احسج دمحم احسج44
الخامذ واالربعهنادارة التدهيقبخزان جالل الياس خزخ 45
الدادس واالربعهنادارة التدهيقياسخ حدن دمحم حدين46
الدابع واالربعهنادارة التدهيقآمشة ياسخ عبج الفتاح نهري47
الثامن واالربعهنادارة التدهيقعبجهللا دمحم سعيج عبجهللا48
التاسع واالربعهنادارة التدهيقمرطفى عدالجين دمحم شيت البره49
الخسدهنادارة التدهيقعمي عبج الباسط عبج الهاحج خزخ50
الهاحج والخسدهنادارة التدهيقصبحي احسج خميل فتحي51
الثاني والخسدهنادارة التدهيقيهسف سالم جان دمحم52
الثالث والخسدهنادارة التدهيقسعيج عجنان سعيج يهسف53
الخابع والخسدهنادارة التدهيقميشا مازن جخجيذ صالح54
الخامذ والخسدهنادارة التدهيقنهفل ادريذ فتحي دمحم 55
الدادس والخسدهنادارة التدهيقمهشج عطا بجر دمحم 56


