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علوم التربه والموارد المائيهكليه الزراعهجامعة تكريتانمار فاضل متعب حسين الخزرجي144

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتانمار هاشم صالح ضاحي الدليمي145

البستنه وهندسة الحدائقالزراعهتكريتانهار كامل محمد حمود الجواري146

قسم علوم التربة والماءكلية الهندسة الزراعيةجامعة السليمانيةانوار ابراهيم مخلف حسين العباسي147

وقاية نباتاتكلية الزراعةجامعة تكريتانوار محمد سليمان محمد الجبوري148

بستنة وهندسة حدائقكلية الزراعةجامعة تكريتانور حسن علي خضير العبيدي149

قسم الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكرينانور صباح عبداالمير حميد الدجيلي150

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتالدليمي/ اوس ضاري ذياب عبد بكر 151

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتايات عبد شريف فاضل152

البستنة وهندسة الحدائقالزراعةتكريتاياد حسين محمد تركي الرفيعي153

فرع االرشاد/ االقتصاد واالرشاد الزراعي كلية الزراعةجامعة تكريتاياد خالد يونس صالح القيسي154

االنتاج الحيوانيكليه الزراعهجامعه تكريتاياد سالم يوسف محمود البياتي155

وقاية نباتكلية الزراعة والغاباتالموصلاياد طارق حسين غائب العزاوي156

وقاية نباتالزراعهتكريتاياد عبد الرزاق حسن علول الخزرجي157

االقتصاد واالرشاد الزراعيالزراعةتكريتاياد محمد عبد جاسم العزاوي158

علوم االغذيهكلية الزراعهجامعه تكريتاية ضياء خطاب يوسف الخشماني159

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتاية ضياء خطاب يوسف الرفاعي160

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةتكريتايثار عايد جاسم محمد الدوري161



قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتايسن عناد حميد فاضل الجبوري162

بستنه وهندسه حدائقكليه الزراعهجامعه تكريتايمان جاسم حمد عليوي الزبيدي163

تربة وموارد مائيةالزراعةتكريتايمان عيدان علي شهاب الجميلي164

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتايمان محمود جاسم عماره165

اإلنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتايمن احمد ابراهيم عبد المشايخي166

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتايمن احمد خيرو احمد الناصري167

االقتصاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتايمن احمد طه توفيق الثويني168

البستنه وهندسه الحدائقكلية الزراعهجامعة تكريتايمن احمدخيرواحمد الناصري169

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتايمن خالد كامل نجم الجبوري170

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتايمن خميس علي حسن شايع171

علموم االغذية والتقانات االخباريةكلية الزراعةجامعة تكريتايناس حمد خلف درويش الجبوري172

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتايه طارق زايد عجيل العبيدي173

قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتايهاب احمد سهيل محمد174

علوم األغذية والتقانات اإلحيائيةكلية الزراعةجامعة تكريتايهاب باسم محمد صالح ألطرودي175

قسم االقتصاد واالرشادكلية الزراعةجامعة تكريتايهاب مظهر يوسف مفلح العزاوي176

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة كركوكايهاب ناظم نقي توفيق البياتي177

علوم األغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتايهم سليمان كنوش حمد الجبوري178

قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتايوب حمود جاسم محمد الفراجي179

االقتصادكلية الزراعةجامعة تكريتإبراهيم كريم علي عطاهللا الجبوري180

علوم تربة وموارد مائيةكلية الزراعةجامعة تكريتإسراء اكريم محمود محمد اعذي181

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتإسراء خليل إبراهيم محمد السامرائي182

قسم وقاية نباتكلية هندسة زراعةجامعة تكريتإسماعيل خليل اسماعيل حميد الجنابي183

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتأبها منذر كمال عبداللطيف الطائي184

قسم علوم الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتأثير وعد عبد محمد البو موسى فرج185

قسم وقايه النباتكليه الزراعهجامعه تكريتأحمد جمعه عشوي الخزرجي186

علوم الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتأحمد عبد الودود ياسين محمود األمين187

قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتأحمد عالء عبداللطيف عبدالرزاق السامرائي188

إقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةتكريتأحمد ماجد حميد أحميد189

اإلنتاج الحيوانيالزراعةجامعة تكريتالبوحمود/ أسعد امير عارف سلمان190

االقتصاد واالرشادكلية الزراعةجامعه تكريتأسماء سامي صالح محمد الطعيمه191

البستنة وهندسة الحدائقالزراعةتكريتأصيل طارق عبدالكريم علي العلوش192

قسم االقتصاد واالرشادكليه الزراعةجامعة تكريتأكرم محمود فرحان عطية الجبوري193

علوم األغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتأنس عامر عنتر عبود الجبوري194

قسم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتأنيق عبدالرحمن اسماعيل عبدهللا الجبوري195

قسم التربه والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتأيمن نوري تركي حمد الجبوري196

البستنه وهندسه حدائقكليه العلوم والهندسة الزراعيهجامعه تكريتآيات فهد مشعان فيصل الخزرجي197

قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتبارق خالد طفاح الكنعاني198

المحاصيل الحقليةالزراعةتكريتباسل سعد صالح محمد199

قسم المحاصيل الحقليهكلية الزراعةجامعة تكريتباسم فهد عبدهللا احمد العجيلي200

االقتصاد الزراعيالزراعهتكريتباسم كريم شويب شهاب الجميلي201

قسم التربهالهندسه الزراعهجامعة بغدادبان خليل ابراهيم علي الدوري202

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتبان فائز صالح محمد203

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتبتول صباح عبيد حسون الحياني204

االقتصاد وإرشاد زراعيكلية الزراعةجامعة تكريتبراء حامد عبدهللا حسين الجنابي205

قسم المحاصيل الحقليةكلية الهندسة الزراعيةجامعة تكريتبراء ربيع حميدان عبد الجنابي206

قسم البستنه وهندسه الحدائقكليه الزراعهجامعه تكريتبراء لطيف حسين علي البياتي207

قسم علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتبراء موفق جاسم محمد الصميدعي208

قسم اإلنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتبسمة عماد حسن أحمد السمور209

االنتاج الحيوانيالزراعةجامعة تكريتبسمه ابراهيم فتحي حيدر الدوري210

الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة كركوكبسمه مصطفى جمعه احمد211

المحاصيل الحقليهكلية الزراعهجامعة تكريتبشير مكرم لطيف جاسم212

التربهالزراعهتكريتبكر علي حمود فياض الحمداني213

قسم المحاصيلكلية الزراعةجامعة تكريتبالل احمد حسين محمد الزليط214

االنتاج الحيوانيالزراعهتكريتبالل صباح احمد حسين الجبوري215



علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتبالل عبد الرحمن نجم عبدهللا الدوري216

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتبلسم صالح محمد سبع الحمداني217

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتبلسم طه شكوري محمد القيسي218

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتبلقيس محمد عزاوي محمد العجيلي219

قسم االقتصادكلية الزراعةجامعة تكريتبهاء كامل عواد عوض الدليمي220

اقتصاد وارشادكلية الزراعهجامعة تكريتبهاء هادي حمود شطب الجنابي221

الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتبيداء احمدمحل عماش222

علوم التربه والموارد المائيهكلية الزراعهجامعة تكريتتبارك ابراهيم صالح مهدي223

قسم علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتتبارك عيادة خلف نزال العزاوي224

علوم األغذيةكلية ألزراعةجامعة تكريتتبارك نصير عبد الحميد الطائي225

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتتحسين خليفه غريب نوفل العاني226

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة بغدادتراتيل خالد عثمان كاظم حربه227

التربية الموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتتركان تحسين احمد كاظم البياتي228

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتتمارا رشيد عطيه حندوش الجابري229

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعهجامعة تكريتتهاني خلف نومان شاهر الرفيعي230

قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتثابت احمد السيد عبدالمقصود231

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتثائر بهاء نعمان جاسم الحسين232

انتاج نباتيكلية الزراعةجامعة تكريتثائر مانع أهريبد اخليف233

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتثناء ولي اسماعيل حمادي العزاوي234

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتجاسم حاتم اسماعيل غريب السامرائي235

قسم المحاصيلكلية الزراعهجامعة تكريتجاسم محمد كاظم عبود المحمداوي236

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتجميل جمال جميل شلش الحبابي237

هندسة الميكانيك والمعدات الزراعيهكلية الزراعه الحويجهجامعة كركوكجنان عباس شكور اسماعيل البياتي238

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتجنان عواد غائب احمد الشمري239

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتجنان كريم محمد علي240

وقاية نباتكلية الزراعةجامعة تكريتجوان ياسين اسماعيل حسين241

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعه تكريتجيهان زهير لطيف صالح الجبوري242

ثروه حيوانيهكلية زراعهكلية زراعهچرو محسن صابر قاضي243

قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصلحاتم علي احمد عبود العبود244

البستنة و هندسة الحدائقالزراعةتكريتحارث جبار نامق توفيق البياتي245

بستنة وهندسة حدائقكلية الزراعةجامعة تكريتحارث رائد طايس سلمان246

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتحارث صالح علي ابراهيم الفراجي247

علوم تربة وموارد مائيةكلية الزراعهجامعة تكريتحارث عبدالكريم تايه حسين248

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتحارث مصطفى احمد صالح ال رحمان249

علوم التربه والموارد المائيهكلية الزراعةجامعة تكريتاعذيه/حازم ابراهيم عباس محمود250

االنتاج الحيوانيعلوم الهندسة الزراعيةجامعة تكريتحذيفة عثمان عبدهللا عبدالرحمن الحياني251

المحاصيل الحقليةالزراعةجامعة تكريتحسام كمال جاسم حمود الصباغ252

المكائن واآلالت الزراعيةالزراعةجامعة تكريتحسام محمد اشالش خلف الجبوري253

قسم البستنة وهندسة الحدائقالزراعة والغاباتجامعة الموصلحسام محمد نايف مطر الجميلي254

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتحسان صبيح حسان نجم الهاشمي255

ثروة  حيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتحسن امير ناظم ابراهيم  ال رضا256

الثروة الحيوانيهكلية  الزراعةجامعة تكريتحسن أمير ناظم ابراهيم ال رضا257

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتحسن بدر طبار جواد المرسومي258

قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتحسن حميد رشيد حمد259

علوم التربه والموارد المائيهكلية الزراعهجامعة تكريتحسن خلف عزيز فياض السعدي260

المكائن الزراعيةالمعهد التقني الزراعيالمعهد التقني الموصلحسن علي سعيد صالح الصالح261

قسم البستنه وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتحسن فندي ذياب احمد الطائي262

علوماالغذيهكليه الزراعهجامعه تكريتحسن لطيف حسن علي البدري263

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة كركوكحسن هيثم حسن احمد المفرجي264

بستنة وهندسة حدائقكلية الزراعةجامعة تكريتحسين امير ناظم ابراهيم ال رضا265

االنتاج النباتيمعهد تقني زراعيمعهد تقني الحويجةحسين دلف فرهاد حسين266

قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية علوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداداالسودي/ حسين سرحان مصلح محمد 267

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتحسين علي سعيد عمر العنزي268
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علوم التربة والموارد المائيةكلية الهندسة الزراعيةجامعة بغدادحسين واثق يوسف جميل الحياني270
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علوم اغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتحال خزعل زهوان خليفة العجيلي272

قسم المحاصيل الحقليهكلية الزراعهجامعة تكريتحال صدام حواس عباس السعدي273

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتحمزه اياد دهش حميد الدوري274

مواد مائيةكلية الهندسة الزراعيةجامعة تكريتحمزه جميل ابراهيم عبد الطائي275

قسم اقتصاد وارشاد زراعيكليه الزراعةجامعه تكريتحميد طالع هالل جدعان البعير276

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتحميد مجيد جميل محمد الدليمي277

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتحنان احمد ابراهيم محمد الربيعي278
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وقاية نباتالزراعةتكريتخالد رعد اسعد جاسم اطعيمه289

االنتاج الحيوانيكليه الزراعهجامعه تكريتخالد عبدهللا كسار غثوان الجباري290

االرشاد الزراعيكلية الزراعهجامعة تكريتخالد عبدهللا ياسين كنامش العبيدي291

قسم علوم األغذيةكلية الهندسة الزراعيةجامعة تكريتخديجه محمد علي حمود292

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتخضر توفيق نامس سرحان293

وقايه نباتكليه الزراعهجامعه تكرينخضير عباس ناجي صايل المجمعي294

قسم علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتخطاب طالل محمود أحمد الدليمي295

قسم وقاية النباتالزراعهجامعة تكريتخطاب يونس عطيه احمد296

قسم المكائن واألالت الزراعيهكليةعلوم الهندسه الزراعيهجامعة بغدادخلدون فاضل نايف حمدالخزرجي297

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتخلف فارس خلف هندي298

وقاية نباتكلية الزراعهجامعة تكريتخلود جامل عنبر مسرع299

المحاصيلكلية الزراعهجامعة تكريتخلود عمر عبدهللا محمد300

االنتاج حيوانيالزراعةجامعة تكريتخليل سالم سرهيد ذياب العجيلي301

محاصيل حقليةكلية الزراعةجامعة تكريتخميس حمد عبدهللا حاجم القيسي302

قسم االقتصاد و االرشادكلية الزراعةجامعة تكريتخميس محمد احمد خميس البجاري303

محاصيل حقليةالزراعةكركوكخنساء محسن زبن زيدان الجنابي304

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتخولة سعود حسين داودالعزواي305

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعه تكريتخيرهللا ياسين دخيل عليوي306

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتخيرية جمال عبدالعزيز علي307

علوم االغذيهالهندسه الزراعيهجامعة تكريتدانيه وليد خالد ابراهيم الدوري308

وقاية النباتالزراعهالكوفهدحام بدري عبد الهادي محمد309

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتدحام جمال عبدالعزيز علي التكريتي310

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتدحام عادل ياسين حماوي311

اإلنتاج الحيوانيالزراعةتكريتدحام مزهر محمد منصور العزاوي312

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتدعاء برهان جواد حسون الحمداني313

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتدعاء حازم حميد حمد الجنابي314

وقايه نباتكليه الزراعهجامعه تكريتدعاء رحيم عبدهللا احمد الكيالني315

قسم علوم اغذيهكلية الزراعهجامعة تكريتدعاء رعد توفيق رفيق اليعقوبي316

علوم االغذية وتقنيات االحيائيهكلية الزراعهجامعه تكريتدعاء ضرغام صباح محمود البياتي317

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتدعاء فؤاد حامد علي الدوري318

ارشاد زراعيكلية الزراعةجامعة تكريتدعاء كمال محمود شبيب العباسي319

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتدعاء محمد عيفان كاظم العبو320

محاصيل حقليةكلية الزراعةبغداددعاء مؤيد كريم ابراهيم الخزرجي321

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتدلبند نوزاد رشيد مصطفى322

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتدنيا علي خضر حسن البياتي323



قسم بستنهكلية زراعهجامعة سليمانيةده رون ياسين مجيد محمد الداوده324

علوم الغاباتكلية الزراعةجامعة كركوكديڤين لقمان محمد حسين325

علوم التربة والموارد المائيةكليه الزراعةجامعة تكريتدينا عالء عبدالواحد محمود الرفاعي326

قسم علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتدينا كمال سالم حسن العلي327

البستنة وهندسة الحدائقعلوم الهندسة الزراعيةجامعة تكريتدينا مجيد حميد ضيدان328

قسم بستنهكلية الزراعهجامعة تكريتذكرى فاضل محمود عبدهللا الطائي329

البستنة وهندسة الحدائقالزراعةتكريتذكرى فالح حسن شريف البياتي330

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتذوالفقار مهدي كرم احمد الخزرجي331

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريترافده خليل خلف جاسم332

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريترافع كنعان خضير حسن الدوري333

محاصيل حقليةكلية الزراعةجامعة تكريتراكان عبد حسين علي البياتي334

المحاصيل الحقليهكليه الزراعه والغاباتجامعه الموصلرامي جمال بيات حمه البياتي335

قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريترائد عبد الرزاق صالح محمد العزاوي336

علوم التربة والموارد المائيةالزراعةتكريترجاء سامي صالح المجمعي337

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريترحمة ناصر فرحان حمود الجبوري338

وقاية ونباتالزراعةتكريترسل احمد محمد عبود الجبوري339

وقاية نباعكلية الزراعةجامعة تكريترسل صباح سبتي جمعة340

علوم االغذية والتقانات االحيائيةكلية الزراعةجامعة تكريترسل عبدالوهاب عباس ياس السامرائي341

اقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعهجامعة تكريترسل محمد طايس عبدهللا الناصري342

علوم تربة الموارد المائيةكلية  الزراعهجامعة تكريترشا رمضان نامس عطيه الجميلي343

علوم اغذيهكليه الزراعهجامعه تكريترشا عيدان رشيد عبدهلل السعدي344

علوم االغذيهكليه الزراعهجامعه تكريترشاعيدان رشيد عبدهلل السعدي345

قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريترعد اسعد مجول فرحان346

قسم اإلنتاج النباتيالكليه التقنيه الزراعيهالجامعه التقنيه الشماليهرعد عبدهللا خلف ياسين الدليمي347

وقايه نباتكليه الزراعهجامعة تكريترعد محمود عبدهللا حسين شايع348

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعهجامعة تكريترغد تحرير سالم ابراهيم الحديثي349

وقاية النباتالزراعهجامعة تكريترغد حسين محمد مجيد الجبوري350

قسم المحاصيل الحقليهكلية الزراعهجامعة تكريترغد صدام عبدهللا جاسم النيساني351

قسم وقاية نباتكلية الزراعةجامعة تكريترغد عبد السالم عمر وهيب352

االنتاج النباتيالزراعةتكريترغد عبد مجيد طه الجبوري353

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريترغد فرمان عبدالصاحب حسين التميمي354

علوم زراعية في المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريترفاء مولود محمود حسون النيساني355

وقاية النباتكلية الزراعةجمعة تكريترفاعي عبد الرزاق شاكر محمود356

علوم الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريترفاه حاتم جاسم حمادي العباسي357

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة ديالىرفل جمال جاسم حسين الشبلي358

وقاية النباتاتكلية الزراعهجامعة تكريترفل عادل احمد نصيف الخزرجي359

علوم األغذيةكلية الزراعةجامعة تكريترنا خزعل خضير محمد البياتي360

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريترنا رعد جابر سكران الناصري361

قسم االقتصاد واالرشادكلية الزراعةجامعه تكريترنا ضياء حازم حسن المعماري362

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريترنا محسن قادر جاسم القره غولي363

األقتصاد الزراعيكلية الهندسة علوم الزراعيةبغدادرنده حسين علي محمد364

االقتصاد واالرشاد الزراعيكليه الزراعهجامعه تكريترنده زياد شهاب احمد العزاوي365

المحاصيل الحقليةالزراعةتكريترواء عبدالغفار عطيه خلف الجبوري366

علوم االغذيهكلية علوم الهندسة الزراعيهالجادريه/ جامعة بغدادروان عالء حسين علي367

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتروعة حسين احمد محمود العجيلي368

قسم علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريترونق وسام جمعة ابراهيم الدوري369

علوم االغذيهكلية الزراعهجامعة تكريتروى جليل ابراهيم خلف370

البستنةالزراعةتكريتروى خليل ابراهيم علوان371

ارشادكلية الزراعةجامعة تكريترويدة عاصي علي جاسم372

االقتصاد واالرشاد الزراعيكليه الزراعهجامعه تكريترويده سالم احمد طه العبيدي373

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعهجامعة تكريترويده عزيز جاجان روضان القيسي374

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتروئ يونس روضان العبيدي375

اقتصاد و ارشاد زراعيالزراعةتكريترؤى ابراهيم كامل جاسم السامرائي376

علوم لألغذيةالزراعهتكريترؤى زياد سالم عبد القراني377



البستنة و هندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة كركوكرؤى عباس انور مصطفى378

علوم االغذيهالزراعهتكريترؤى عباس عبدالرزاق حمود379

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريترؤى عبدهللا جاسم حسين المزروعي380

علوم االغذيةكليه الزراعهجامعه تكريترؤى وليد فاروق عبد الرزاق الناصري381

البستنة والهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة كركوكريباز عباس غريب لطف هللا  الداودي382

البستنة والهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة كركوكريبازعباس غريب لطف هللا الداودي383

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتريم حازم خلف صالح المياحي384

االقتصاد الزراعيالزراعةتكريتريم صباح كاظم عليوي الجبوري385

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتريم صبحي كاظم ياسين السامرائي386

وقايةكلية الزراعةجامعة تكريتريم عبدالرحمن سليمان محمد387

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتريم نعمان رشيد عبد هللا السعدي388

قسم وقاية نباتكلية الزراعةجامعة السماوةريمان جواد كاظم راجح السندالي389

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتريهام صالح طلحه حميد العزاوي390

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتزكريا يحيي خضير عباس المزروعي391

الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتزمن عماد عبد المجيد جميل الخالدي392

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتزهراء خلف حسن محمد الزبيدي393

وقاية نباتكلية الزراعةجامعة الكوفةزهراء رشيد عبد االمير نعمة العامري394

التربه والموارد المائيةالعلوم والهندسه الزراعيهجامعة بغدادزهراء شريف مصطاف احمد الخربطلي395

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتزهراء ضياء الدين حسين علي الخفاجي396

علوم االغذية و التقانات االحيائيةكلية الزراعةجامعة تكريتزهراء ظافر عبد الحميد يعقوب الناصري397

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتزهراء عبدالرزاق مخلف طعمة398

قسم اإلنتاج الحيوانيكلية   الزراعةجامعة تكريتزياد أسعد محمد عبد هللا البياتي399

وقاية نباتكلية الزراعةجامعه تكريتزياد جاسم محمد فارس الخزرجي400

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتزياد حمد كريم محمد البياتي401

األقتصاد واألرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتاغضيب/ زياد خلف حسين عبد 402

وقاية نباتكلية هندسة زراعيةجامعة تكريتزياد فالح عبدهللا صالح العنبكي403

انتاج حيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتزيد احمد عواد احمد الطائي404

االقتصاد الزراعيكليه الزراعهجامعه تكريتزيد عاصي شياع نعمان القيسي405

قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتزيد مجيد ياسين طه النيساني406

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتزيد محمد عبد هللا محمد الجبوري407

داخل الكليهكليه زراعهجامعه تكريتزيداحمدعواداحمدالطائي408

البستنه وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتزينب حسن محمود عليوي ألزبيدي409

التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة ديالئزينب سهام مسلم حسين410

البستنة وهندسة الحدائقالعلوم الهندسة الزراعيةجامعة تكريتزينب طاهر طارق محمد المجمعي411

قسم وقاية نباتكلية الزراعةجامعة تكريتزينب فاضل عباس محمد الحياني412

االرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتزينب فليح محمد جاسم العبيدي413

بستنة وهندسة حدائقكلية الزراعةجامعة كربالءزينب محمد عبد الرضا حمد الخزرجي414

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتزينب وهاب غانم سليمان الجبوري415

وقاية نباتكلية الزراعةجامعة بغدادزينة طارق نجم هالل الدليمي416

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتزينه جمعه رفعت احمد البياتي417

فرع االقتصاد الزراعي/ االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعةتكريتزينه عبدالكريم حسين علوان الدوري418

قسم علوم االغذيةكلية الزراعة والغاباتالموصلزينه فزع محمود محمد الطائي419

التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتساجر زياد محي دحام الناصري420

االقتصاد واالرشاد الزراعيالزراعةتكريتسارة خزعل حمد وعر الحبابي421

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتسارة عبدالكريم ناجي جواد السامرائي422

قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتساره حاتم كاظم جاعد البياتي423

قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتساره حسيب عفتيان علي الجبوري424

علو االغذيهكليه الزراعهجامعه تكريتساره سامي مخلف احمد425

البستنة وهندسة  الحدائقكليه الزراعةتكريتساره غالب رجب طه الصافي426

اإلنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتساره محمود عبدالرحمن محمود427

علوم التربه والموارد المائيهكلية علوم الهندسه الزراعيهجامعة بغدادساره نامس احمد مطرود الجبوري428

االقتصاد واإلرشادكلية الزراعهجامعة تكريتساره ياسين عبدهللا محمد المزروعي429

قسم البستنةكلية زراعةجامعة كركوكسازان ستار رحيم محمد داودي430

محاصيل حقليةكلية الزراعةجامعة تكريتسالم محي محمد حسين البياتي431



المحاصيل الزراعيةكلية الزراعهجامعة تكريتسامر حامد عبدالواحد عبد اللطيف الديوان432

قسم علوم االغذيهكلية الزراعهجامعة تكريتسامر عمر حسن سالم الدليمي433

الثروة الحيوانيةالزراعةتكريتسامي انور حامد بريسم434

البستنه وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعه تكريتساهر سعدي عبدهللا الباشا435

البستنه وهندسة الحدائقكلية الزراعهجامعة تكريتساهر سعدي عبدهللا عمر الباشا436

وقاية نباتالزراعةتكريتساهره عبيد حسن خلف الزبيدي437

علوم االغذية والتقانات االحيائيهكلية الزراعةجامعة تكريتسبأ سعدون جابر أبراهيم الدهمشي438

قسم علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتسبأ محسن مصطفى زيدان439

علوم أغذيةالزراعةجامعة تكريتسجاد اسامة محمد صادق440

الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة كركوكسجاد سكران محمد نقي البياتي441

تقنيات انتاج نباتيكلية التقنية الزراعيةالموصل- جامعة التقنية الشمالية سجى الليل قنبر عسكر غائب النجار442

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتسجى جمال الدين شاكر طه الويس443

وقاية نباتكلية الزراعهجامعة تكريتسجى سعد جاسم ارميض القيسي444

وقاية النباتالزراعةجامعة تكريتسجى سعد عبد الكريم حمودي العبيدي445

ارشاد زراعيكليه الزراعهجامعه تكريتسجى صباح ابراهيم خليل446

علوم األغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتسجى صالح الدين مولود خميس447

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتسجى طلعت محمد خليل448

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتسجى محمد علي حسن الهاشمي449

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتسجى محمود حسين خلف الجبوري450

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتسحر ايدين جمال طه القاضي451

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتسحر شاكر محمد عضب452

قسم المحاصيل الحقليهكلية الزراعةجامعة تكريتسحر فوزي خليفة اسماعيل الحمداني453

قسم االرشاد واالقتصاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتسحر محمود جاسم محمد النيساني454

اإلنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتسداد محمد نوفان دخيل الجبوري455

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتسدره المنتهى حسن عبد حسين البياتي456

علوم االغذية والتقانات االحيائيةالزراعةتكريتسراب بديع عمر شريف الناصري457

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتسراب جليل غضبان زيدان البياتي458

علوم الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتسرمد سعد علي حسين البواسود459

التربة والموارد المائيةالزراعةجامعة تكريتسرمد عبدالمحسن احمد460

محاصيل حقليةكلية زراعةجامعة تكريتسرمد عساف صالح احمد اغا461

علوم التربة والموارد المائيةالزراعةتكريتسرمد محمد حسن خساره الدوري462

األقتصاد واألرشاد الزراعيالزراعةجامعة تكريتسرواء محمد صالح عمبر الجبوري463

قسم علوم االغذية والتقانات االحيائيةكلية الزراعةجامعة تكريتسرور صالح محمد لطيف الدوري464

محاصيل حقليهكلية الزراعهتكريتسرى خلف يوسف محمود الجعاطه465

قسم المحاصيل الحقليهكلية الزراعةجامعة تكريتسرى ستار جاسم حمادي الجنابي466

الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتسرى ضياء انور حبش التكريتي467

اقتصاد وارشادكلية الزراعةجامعة تكريتسرى عواد احمد حمود468

قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة ديالىسعاد جدوع زرزور حسين العبيدي469

ارشاد واقتصاد زراعيالزراعهجامعه تكريتسعاد نايب جاسم نوفان470

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتسعد ثاني عبد خضر الجبوري471

قسم البستنة و هندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتسعد سليمان الويح ماللي الجبوري472

زراعهالزراعةاعداديه الزراعةسعد علي سلمان ضاهر الجبوري473

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتسعد عيدان عبدهللا عبدالرحيم الجبوري474

قسم الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتسعد هاشم علوش حسن النيساني475

االقتصاد واإلرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتاعذيه/سفيان سعد محمود محمد476

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتسفيان ظاهر خليل ابراهيم الجنابي477

اقتصاد وارشادكليه الزراعهجامعه تكريتسفيان عواد انصيف حسن478

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة كركوكسالم جمال اسمر محسن رياشي479

البستنة و هندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتسالم سالم عبد الصاحب الحسني480

علوم الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتسالم علي عبيد حمد الجنابي481

البستنه وهندسة الحدائقكلية الزراعهجامعة تكريتسليمان عبود سليمان ابراهيم الناصري482

علوم األغذيةكلية الزراعهجامعة تكريتسماح جبار نصيف جاسم الجنابي483

اإلرشاد الزراعي/االقتصاد واإلرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتسمر ضامر خليل نايف الخزرجي484

قسم علوم االغذيهكلية الزراعهجامعة تكريتسمر لطف هللا احمد محمد الدوري485



قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتسمر يوسف سعدون يوسف االحبابي486

البستنه وهندسة الحدائقالزراعةجامعة تكريتسمير رافع سامي مطر الفهداوي487

قسم وقاية النباتكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصلسمير غانم علي احمد الجبوري488

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتسمير محمد وسمي جادهللا الجميلي489

وقاية نباتكلية الزراعةجامعة تكريتسمير ياسر خليفه غريب العبيدي490

االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالزراعة والغاباتجامعه الموصلسهاد جمعه هرم عالوي الجبوري491

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتسهاد مبدر تايه غزال المجمعي492

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتسهى احمد حديس جاسم الجميلي493

قسم االنتاج الحيوانيكليه الزراعهجامعه تكريتسيروان وحيد ولي الداودي494

وقاية النباتالزراعةتكريتسيف اسعد احمد يونس اعذي495

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتسيف الدين احمد مشرف مجبل القيسي496

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتسيف الدين رحيم حسين مصلح الجبوري497

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتسيف الدين عبدالكريم ناجي جواد السامرائي498

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الهندسة والعلوم الزراعيةجامعة تكريتسيف حسام عادل رعد الدوري499

علوم اغذيهكلية الزراعةجامعة تكريتسيف رائد علي خضير العمري500

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتسيف صالح جهاد سمين البياتي501

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتسيوه عبدالرحيم عبدهللا احمد502

البستنةكلية علوم الهندسة الزراعيةجامعة السليمانيةشاجوان سوركيو حمه كول كريم503

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة كركوكشادان ناجح احمد حسن504

علوم االغذيهكليه الزراعهجامعه تكريتشاهر شاكر حميد حماد الطائي505

علوم التربة والموارد المائيةالزراعة والغاباتجامعة الموصلشداد محمدعلي عبدهللا البياتي506

االقتصادو االرشاد الزراعيالزراعةتكريتشروق عبدالخالق صالح علي العباسي507

قسم و قاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتشفاء احمد دلف جوبان الطائي508

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتشالش عبود حمد سالم الجبوري509

وقايه النباتكليه الزراعهجامعه تكريتشمس كمال ناظم توفيق الناصري510

داخل الكليةكلية الزراعةجامعة تكريتشموخ برزان عبد رشيد الناصري511

انتاج حيوانيكلية الزراعةجامعة كركوك(الداودي)شهاب احمد علي محمد 512

علوم األغذية و التقنيات االحيائيهالزراعهجامعه تكريتشهد ابراهيم حماد معروف الدليمي513

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتشهد ابراهيم عالوي خميس الدفاعي514

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعهجامعة تكريتالتكريتي/ شهد احمد عبدالمنعم سعيد 515

قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتشهد احمد محمد جبر الشبلي516

قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتشهد حسن نجم زيدان517

علوم الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتشهد رائد طايس سلمان518

قسم هندسة البستنة والحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتشهد ظافر خليل مجبل العاني519

قسم علوم االغذية والتقانات االحيائيةكلية الزراعةجامعة تكريتشهد عبدهللا عبدالكريم حسن520

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتشهد علي مال هللا ابراهيم الدوري521

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتشهله رحيم ستار محمد522

قسم البستنه وهندسة الحدائقكلية الزراعهجامعة كركوكشهين عبدالوهاب جمعه احمد523

وقاية النباتكلية الزراعهجامعة تكريتشيرين فرحان حمود شكطي القيسي524

قسم المحاصيل الحقليهكليه الزراعهجامعه تكريتشيالن عامر علي احمد الجاف525

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتشيماء ضياء فاضل عباس الشمري526

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتشيماء مجيد حمد محمد الجنابي527

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتشيماء محمد رضا محمد الشيخاني528

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتشيماء محمد علي529

علوم االغذيهكلية الزراعةجامعة تكريتشيماء مزهر رمضان محمود التكريتي530

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتشيماء نجم علي جاسم531

االرشادكلية الزراعةجامعة تكريتشيماء وعد صابر رجب532

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة كركوكصابر سعدون صابر سرحد533

قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتصابر محمود صابر ابراهيم534

البستنة و هندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة كركوكصابرين حسين احمد يوسف535

اإلنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتصابرين محمد أحمد سالم العبيدي536

االقتصاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتصابرين نزهت حنشول حسن العبيدي537

وقاية النباتكلية العلوم الزراعيةجامعة بغدادصافي عبد اللطيف احمد عباس التميمي538

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتصالح محمد سليم عزيز القيسي539



علوم االغذيهكليه الزراعهجامعه تكريتصالح مهدي حسين ابراهيم البياتي540

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتصاينار موفق ناجي حميد البياتي541

علوم اغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتصبا حازم كامل ابراهيم التكريتي542

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتصباح حسن علي حمد احبابي543

بستنة وهندسة حدائقكلية الزراعةجامعة تكريتصفا ظافر ناظم544

قسم البستنه وهندسة الحدايقكلية الزراعهجامعه تكريتصفا ظافر ناظم شاكر الحديثس545

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصلصفا عبدالكريم حازم محمد القزاز546

التربة والمياهالزراعةتكريتصفا نافع مصلح مرمي الدوري547

علوم انتاج حيوانيهندسة زراعيةجامعة تكريتصفا نصير انور سليمان التكريتي548

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعهجامعة تكريتصفاء ابراهيم وهيب حسون549

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتصفاء اصغر اكبر علي العزي550

قسم الوقايةالزراعةجامعة تكريتصفاء عبدالجبار نعمة محمد الحشماوي551

المحاصيل الحقليهالزراعةتكريتصفاء عبدالكريم حسن محمد المشهداني552

قسم البستنهكلية الزراعةجامعة بغدادصكر عبداالمير صادق عبيد الشامي553

االقتصاد الزراعيالزراعهتكريتصالح حسن اسماعيل مخلف العيساوي554

االفتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتصمود جالل عبدالحميد فزع العزاوي555

وقاية نباتالزراعةجامعة تكريتصهيب جليل صبار رشيد الجنابي556

االقتصاد واالرشاد الزراعيالزراعةتكريتضحى ياسين زكي مبارك السنجاري557

قسم البستنة و هندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة كركوكضرغام فائق حسين علي البياتي558

قسم علوم االغذيهكلية الزراعهجامعة تكريتضفاف وهاب حميد مجيد559

البستنةزراعهتكريتضمياء كريم جاسم توفيق560

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة بغدادضياء حمدان حنظل حمادي561

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتضياء فيصل وسمي جامل562

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتضياء كامل عواد عوض الدليمي563

علوم االغذيهكلية الزراعهجامعة تكريتطارق زياد حميد مجيد الخشماني564

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتطالل حسين علي غثوان الجبوري565

علوم الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتطلفاح خير هللا حمود احمد البونيسان566

قسم علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتطه رافع محمد عبد التكريتي567

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتطه عثمان نجم عبدهللا البوعجيل568

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعهجامعة تكريتطه فارس طه باييز الحديثي569

البستنةالزراعةجامعة تكريتطه مهنى عزال ربيع الحشماوي570

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتطه ياسين حمادي صالح الدليمي571

انتاج الحيوانيكلية الزراعةتكريتطيبة عبدالقادر حسين علي البعلي572

االنتاج الحيوانيكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصلطيبة كمال ذياب صالح الجبوري573

االقتصاد الزراعيكلية الزراعهجامعة تكريتطيبه اسامه حامه574

وقاية نباتكلية الزراعةجامعة تكريتطيبه ليث محمد سلمان العبيدي575

وقاية النباتكليه الزراعةجامعة تكريتعادل ماجد سعد زيدان الحمداني576

علوم تربة والموارد المائيةكلية الزراعةتكريتعامر احمد علي محمد المزروعي577

قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتعامر سعد محسن خضر الدوري578

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتعامر عبد الرزاق وهاب عبد الرحمن الناصري579

البستنه وهندسة الحدائقالزراعةجامعة تكريتعامر عبدالرزاق وهاب عبدالرحمن580

قسم اإلنتاج النباتيالمعهد التقني الزراعي  الموصلالجامعة التقنية الشماليةعامر عيسى محمود احمد الجبوري581

قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتعامر مصلح هندي لطيف االحبابي582

بستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة األنبارعائشة عبد الحكيم احمد خلف583

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيعلوم الهندسة الزراعيةجامعة تكريتعائشة فؤاد عزيز كريم584

الوقايةالزراعةتكريتعائشه علي محمود عباس العزاوي585

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتعباس برهان عباس علي البياتي586

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة بغدادعباس عبد الحسن حسن احمد البياتي587

قسم البستنة و هندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتعباس عريان سمين محمد588

وقاية النباتكلية الزراعةابوغريب/جامعه بغدادعباس كمال عباس زينل البياتي589

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتعبد السالم حميد محمد سلمان اللهيبي590

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبد العزيز لفتة حرجان عبود العبيدي591

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتعبد العظيم علي حسين علي592

وقاية نباتكلية الزراعةجامعة تكريتعبد حازم اسود فيصل593



قسم االقتصاد واالرشادكلية الزراعةجامعة تكريتعبد هايس عبد محمد الجبوري594

وقاية النباتكلية الزراعهجامعة تكريتعبداالله ابراهيم جاسم مرزوق العاني595

قسم االقتصاد واالرشاد االزراعيكليه العلوم والهندسة الزراعيهجامعه تكريتعبداألمير إسماعيل حسون حميد البياتي596

قسم علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبدالجبار اركان عبدهللا حياي الجبوري597

التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعه تكريتعبدالخالق خلف عبدهللا جمعه السالمي598

علوم االغذيةالزراعةتكريتعبدالرحمن حامد عباس جميل الخزرجي599

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبدالرحمن خالد مظهر احمد العيساوي600

وقاية النباتكلية الزراعهجامعة تكريتعبدالرحمن صباح راشد مطرود السويدي601

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبدالرحمن طالل علي مهدي الهاشمي602

قسم البستنة و هندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة كركوكعبدالرحمن عبد نجم عبدهللا الحمداني603

علوم اغذية وتقنيات احيائيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبدالرحمن كنعان شاكر صالح الدوري604

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبدالرحمن مجاهد عبدالرحمن الطيف الورد605

البستنة وهندسة الحدائقالزراعةتكريتعبدالرزاق علي حسين عبد الصحن606

قسم التربة والموارد المائيةكلية هندسة الزراعةجامعة تكريتعبدالعزيز فائز صالح محمد التكريتي607

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبدالعزيز لفتة حرجان عبود العبيدي608

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعهجامعة تكريتعبدالعزيز مجيد نمشان عبيد الكويد609

وقاية النباتالزراعةتكريتعبدالعزيز محمود حسن حميد الجبوري610

علوم االغذيهكلية الزراعةجامعة تكريتعبدالعزيز محمود عبداللطيف محمود المصيلح611

علوم زراعية في الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبدالغيور محمود ياسين محمود الحديثي612

علوم الثروة الحيوانيةالزراعةتكريتعبدالقادر خليل ابراهيم شالش الجبوري613

وقاية نباتكلية الزراعةجامعة تكريتعبدالقادر فرحان عبدهللا أمين الشاماني614

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعهجامعه تكريتعبدالقادر مهند راضي عزيز الخشماني615

قسم االرشاد الزراعي ونقل التقاناتكليه العلوم والهندسه الزراعيهجامعه بغدادعبداللطيف قاسم عبداللطيف اسماعيل616

اقتصاد زراعيكلية الزراعةجامعة تكريتعبدهللا احمد جابر علوان الطائي617

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبدهللا احمد مظهر علي الدوري618

وقاية النباتالزراعةجامعة تكريتعبدهللا جابر ناظم شاكر الحديثي619

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة كركوكعبدهللا حسين احمد حماد الحمداني620

البستنه وهندسة حدائقكلية الزراعةجامعة تكريتعبدهللا حسين محمد مصطفى السامرائي621

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبدهللا سالم دحام خليل الحمداني622

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتعبدهللا طارق دحام جاسم العبيدي623

قسم االقتصاد واالرشادكلية الزراعةجامعة تكريتعبدهللا كريم صبار علوان العزاوي624

قسم علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتالسعدون/ عبدهللا محمد جاسم محمد625

قسم علوم األغذية والتقانات األحيائيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبدهللا محمد ذنون ابراهيم626

قسم البستنه وهندسه الحدائقكليه الزراعهجامعه تكريتعبدهللا محمود جمعه خليفه السامرائي627

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتعبدهللا محمود عثمان سعد الجبوري628

وقاية نباتكلية الزراعهجامعة تكريتعبدهللا محمود محمد ابراهيم الدراجي629

المحاصيل الحقليةكلية العلوم والهندسة الزراعيةتكريتعبدهللا مهدي علي صالح الجبوري630

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبدهللا هاشم بدو احمد631

الثروة الحيوانيةكلية الهندسة والعلوم الزراعيةجامعة تكريتعبدهللا هاشم حيدر سلمان حسين632

قسم علوم االغذيهكلية الزراعهجامعة تكريتعبدالمهيمن صائب رمضان طه التكريتي633

قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتعبدالمهيمن ناجي جبار حمد الجنابي634

علوم االغذيةالزراعةجامعة تكريتعبدالمؤمن جمال جليل احمد635

الثروة الحيوانيةكلية الزراعةتكريتعبدالناصر احمد مطر مصلح البازي636

قسم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبدالهادي حبيب حسن علي الرملي637

قسم االقتصادكلية الزراعةجامعة تكريتعبدالواحد حسين محمد حمد جعاطة638

ثروة حيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبدالوهاب طه احمد عبد الدوري639

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبدالوهاب محمد سعد سفاح الدوري640

المحاصيل الحقليةالزراعةتكريتعبدالوهاب نمير خليل مهدي الحديثي641

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتعبير سالم سلمان642

البستنة وهندسة الحدائقالزراعةجامعة تكريتعبير ضياء عزيز جاسم643

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتعبير ضياء عزيز جاسم الفراجي644

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتعبير عامر فاضل حميد الدوري645

الحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة كركوكعبير عدنان عبد السالم حماد646

علوم التربه والموارد المائيهكليه الزراعهجامعه تكريتعبير علي غالب شكر الشيخلي647



علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبير كامل ذياب حسن الفراجي648

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعبير مجيد صالح قدوري الدوري649

علوم االغذيةالزراعةجامعة تكريتعبير محمد رجب حمود السامرائي650

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتعثمان خميس رمضان عبدهللا القيسي651

قسم علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتعثمان عامر علي فاضل الجبوري652

علوم األغذيةكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصلعثمان عبد الرحمن عطية653

المحاصيل الحقليهالهندسه الزراعيهجامعة تكريتعثمان غازي عواد فياض الجنابي654

قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتعثمان فؤاد فاروق عبد الرزاق الناصري655

اإلنتاج الحيوانيالزراعةجامعة تكريتعثمان ناجح حجاب عالوي الجنابي656

وقاية نباتالزراعةجامعة تكريتعدنان احمد كيالن حمود657

علوم التربه والموارد المائيةالزراعةتكريتعدنان محسن خالص تايه الخزرجي658

الزراعةالزراعةجامعه تكريتعدي سامي عباده ختال عبد النمراوي659

قسم علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعذراء خلف مصطفى محمد السالمي660

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعذراء عادل عباس مصطفى التكريتي البزوني661

(علوم األغذية)علوم زراعية كلية الزراعةجامعة تكريتعزالدين سلطان احمد نعمه الجبوري662

قسم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتعصام سعد خضير عكاب المولى663

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتعقيل عباس رفيق توفيق الصالحي664

علوم التربه والموارد المائيهكلية الزراعهجامعة ديالىعقيل عبدهللا عبد اسعد التميمي665

علوم التربه والموارد الماىيهكليه الزراعهجامعه ديالىعقيل مسلم احمد حسين666

الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتعقيل مصطفى ابراهيم شاهين العزاوي667

وقاية نباتكلية الزراعةجامعة تكريتعال صفاء مهدي صافي التكريتي668

قسم علوم التربية والموارد المائيةكلية علوم الهندسيه وزراعيهجامعة بغدادعالء احمد دخيل لطيف القيسي669

قسم اإلرشاد الزراعيكليه الزراعهجامعة تكريتعالء جاسم دعبول جاسم الراوي670

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتعالء شاكر محمود الطيف671

قسم البستنةكلية الزراعةجامعة الكوفةعالء عادل محمد ضيدان الخزرجي672

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتعالء عبدالهادي عبدهللا بكر العنزي673

وقاية النباتكلية الزراعهجامعة بغدادعالء محمود جاسم محمد السامرائي674

قسم البستنة وهندسة حدائقالزراعةجامعة تكريتعالهن علي عبدين احمد البياتي675

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكليه الزراعهجامعه تكريتعلي احسان اسماعيل يحيى العزاوي676

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتعلي احمد عبوش عبد الكريم الجبوري677

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتعلي احمد متعب محمود الحشماوي678

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة كركوكعلي الهادي حسين محمد احمد679

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتعلي باسم محمد حسن الجنابي680

محاصيل حقليةكلية الزراعةجامعة تكريتعلي حامد عبد هللا حسن الجبوري681

الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتعلي حسام أحسان ميكرم البياتي682

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتعلي حسن حمادي مهدي الطائي683

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتعلي حسن علي خضير العبيدي684

قسم االنتاج الحيواني فرع الصحه الحيوانيهالمعهد التقني الزراعيالمعهد التقني الموصلعلي حسن محمد685

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعلي حسن نصيف جاسم النداوي686

علوم التربة والمورد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتعلي حسين علي حسن الجنابي687

الصناعات الغذائيةكلية الزراعةجامعة صالح الدينعلي حسين علي محمد شريف الداوودي688

االرشاد الزراعي/االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتعلي حسين فليح حماد الحياني689

قسم أنتاج حيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتعلي زكري علوان فارس خليل االحبابي690

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة كركوكعلي زيدان خلف جبر العبيدي691

قسم علوم األغذيةكلية الهندسة الزراعيةجامعة تكريتعلي سامي حميد علي العلي692

قسم علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعلي سامي عزاوي رشيد الحمداني693

المحاصيل الحقليهكلية الزراعهجامعة تكريتعلي سعدون جلعيد زيدان694

علوم التربة والموارد المائيةالزراعةتكريتعلي سعدون عباس صالح العزاوي695

وقاية نباتزراعةتكريتعلي صادق صابر عجوان المرسومي696

قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتعلي صبحي عبدهللا محمد العباسي697

االقتصاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتعلي طالب غضبان فيصل الخشماني698

قسم وقاية النباتكلية علوم الهندسه الزراعيهجامعة بغدادعلي طاهر باقر حسن العنبكي699

قسم الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتعلي عارف سلمان يوسف البياتي700

قسم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتعلي عبد احمد عطاهللا الجبوري701



ارشاد زراعيكلية العلوم والهندسة الزراعيةجامعة بعدادعلي عبد األمير لطيف702

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتعلي عبدهللا احمد خلف القيسي703

قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتعلي عبدهللا صالح نجم704

وقاية نباتالزراعةتكريتعلي عداي فزع حمدان الجنابي705

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتعلي كاظم عليوي عيسى الدليمي706

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعلي محسن عطاهلل صالح  االحبابي707

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعهتكريتعلي محمد اسوبد علي الجبوري708

االنتاج الحيوانيالزراعهتكريتعلي محمد حسين علي الخزرجي709

االقتصاد واإلرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتعلي محمد صالح علي اغضيب710

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعلي محمود شاكر محمود الناصري711

البستنه وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتعلي نبراس خليفة تالف التميمي712

قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتعلي نشمي رمضان سويد الشمري713

الزراعهكليه الزراعه تكريتجامعة تكريتعلي ياسين حسين علوان714

وقايه نباتكليه الزراعهجامعه تكريتعلي يونس جاسم محمد715

محاصيل حقليهكليه الزراعهجامعه كركوكعلياء عمر سلمان دحاوي العجيلي716

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتعماد احمد محمود فرج717

قسم المحاصيل الحقليهكلية العلوم والهندسه الزراعيهجامعة تكريتعماد جميل احمد عطيه الخزرجي718

علوم االغذية والتقنيات االحيائيةكلية الزراعةجامعة تكريتعمار ابراهيم خليل حسين السامرائي719

علوم الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتعمار ذاكر جوبان رزيق الحديثي720

قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتعمار صالح علوان محمود الشوراب721

البستنة وهندسة الحدائقالزراعةتكريتعمار محمد كردي ديرس القيسي722

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتعمار محمود احمد سمين البياتي723

الثروة الحيوانيهكلية الزراعةجامعة تكريتعمار محمود سليمان يوسف724

قسم اإلنتاج الحيوانيالمعهد التقني الزراعي في موصلالمعهد التقني الزراعي في موصلعمر احسان كامل محمد الرحماني725

قسم علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعمر احمد مطرود خليفه الدليمي726

مكائن واالتزراعةجامعة تكريتعمر اسامه محمد صادق الناصري727

علوم التربه والموارد المائيهكليه الزراعهجامعه تكريتعمر ثائر رشيد محمد الحيالي728

زراعهزراعةجامعه تكريتعمر جمعه محمد علي العبيدي729

قسم علوم األغذية والتقانات االحيائيةكلية الزراعةجامعة تكريتعمر حسين علي عبدهللا الحمداني730

قسم علوم التربهكليه الزراعهجامعة تكريتعمر حسين معجل ابراهيم الجبوري731

علوم األغذيةكلية الزراعهجامعة تكريتعمر خليفة علي درويش الدراجي732

قسم علوم التربة والمياهكلية الزراعةجامعة تكريتعمر سمير ابراهيم سليمان البياتي733

علوم االغذيةالزراعة والغاباتالموصلعمر صالح جاسم احمد الدليمي734

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعمر صباح محمدصالح ابراهيم735

علوم الثروة الحيوانيةالزراعةجانعة تكريتعمر صفوك مزبان محمد الناصري736

علوم االغذيهكليه الزراعهجامعه تكريتعمر طارق سمير علي الجنابي737

علوم االغذيةزراعةجامعة تكريتعمر عباس فاضل حارز الصالحي738

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتعمر عبدالرحمن خلف يوسف الجعاطه739

قسم البستنهكليه الزراعةجامعة بغدادعمر عبدالعزيز عبدهللا احمد الدوري740

قسم وقاية النباتكلية الزراعهجامعة تكريتعمر عبدهللا امين بكر الطائي741

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتعمر عبدهللا خلف احمد الجميلي742

قسم علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعمر عزيز حميد جاسم العزاوي743

قسم علوم االغذيةالزراعةجامعة تكريتعمر علي حسين  محمد النعيمي744

قسم االقتصاد والرشاد الزراعيكليه الزراعهجامعه تكريتعمر علي دلف عبد هللا745

علوم االغذيهكليه الزراعهجامعه تكريتعمر عودة فيصل ابراهيم746

قسم محاصيل حقليهكلية الزراعةجامعه كركوكعمر كريم حسون خلف البياتي747

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتعمر لطيف عدوان  عناد العزاوي748

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتعمر محمد مولود عطا الدوري749

التربة و الموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتعمر محمود طه محمود الدليمي750

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتعمر مزعل حمد ذاوي العبيدي751

علوم الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتعمر مهدي صالح يوسف التكريتي752

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتعمر هاتف عبدالرزاق753

علوم التربة والموارد المائيةالزراعةتكريتعمر يوسف ذنون ابراهيم754

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتعمران حامد محمد حاوي شايع755



علوم اغذيهكليه الزراعهجامعه تكريتعميد صباح عبد نزال الدليمي756

علوم التربة والموارد المائيةالزراعةتكريتعهد شهاب احمد صالح الفراجي757

قسم االرشاد الزراعيكلية الهندسة الزراعيةجامعة تكريتعهد منتظر منذر زكريا التكريتي758

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتعهود مروس احمد عبدهللا الجبوري759

الثروة الحيوانيةالزراعةالموصلغازي جمال حسن علي البياتي760

علوم األغذيةالزراعةتكريتغدير صافي اسود حمود الجبوري761

البستنه وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتغزوان سامي يونس هزاع الدليمي762

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتغسق فضل جاسم محمد763

وقاية نباتزراعةتكريتغفران سالم كريم محمود764

االقتصاد واالرشاد الزراعيالزراعةتكريتغفران عزيز احمد خلف الجبوري765

علوم األغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتغفران علي طالب جبّوري جبّوري766

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتغفران ياسر فرحان نايف الشمري767

اقتصادكلية الزراعةجامعة تكريتغيث اكرم رجب احمد التكريتي768

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتغيث رعد صالح حميد اللهيبي769

علوم زراعيه في المحاصيل الزراعيهكلية الزراعهجامعة تكريتغيث فاضل عباس عبد الداوودي770

وقاية نباتكلية الزراعهجامعة تكريتغيث قحطان جاسم خلف الحبابي771

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتغيداء سعيد طه خلف الدوري772

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتغيداء ماجد سعد زيدان773

االقتصاد و االرشاد الزراعيالزراعةتكريتغيداء ماجد سعد زيدان الحمداني774

قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتفاتن ثائر خليفة هواس الدوري775

وقاية نباتكلية الزراعهتكريتفاتن دحام خلف صالح الجبوري776

علوم التربة والموارد المائيةالزراعةديالىفاتن عطا هللا علي سبتي التميمي777

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتفاتن علي فريق وحيد ترزيلو778

علوم األغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتفاضل احمد فاضل عباس الدوري779

قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة كركوكفاطمة رضا موسى جعفر بيرقدار780

علوم اغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتفاطمة شاكر محمود شهاب الدوري781

االنتاج الحيوانيكلية الزراعهجامعة تكريتفاطمة هادي جميل حسين الجنابي782

اقتصاد واالرشادكلية الزراعهجامعة تكريتفاطمه عرسان محمد صالح الشمري783

وقايه نباتالزراعهجامعة تكريتفاطمه مولود درع فياض784

االرشاد الزراعيكليه الزراعهجامعه بغدادفائز خلف محمد حسين785

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتفائز ماجد تركي عبد الجنابي786

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتفائز معيد حمود هالل الجبوري787

الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتفراس حميد مهدي صالح788

المحاصيل الحقليةالزراعهتكريتفراس عبدهللا احمد ظاهر الجبوري789

األنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتفراس غازي حامد نايل الخزرجي790

قسم البستنه وهندسة الحدائقكلية الزراعهجامعة تكريتفالح حسن علي عباس القره غولي791

االقتصادكلية الزراعةجامعة تكريتفالح حسن هويد خلف الجبوري792

وقاية نباتكلية الزراعةجامعة تكريتفالح فاروق احمد فرتم الجبوري793

قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتفؤاد وحيد عزرا اعياش الدليمي794

اقتصاد واالرشادالزراعةتكريتفيان هاشم علي جالل795

االنتاج الحيوانيكليه الزراعهجامعه تكريتفيصل حاجم سلطان علي العبيدي796

قسم التربة والموارد المائيهكلية الزراعةجامعة كركوكفيصل محمد عبد علي البياتي797

وقاية النباتكلية علوم الهندسة الزراعيةجامعة بغدادفيصل ياسين محمد عليوي الحشماوي798

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتقاسم صالح محمد عبد799

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتقاسم محمد ياسين عبدالهادي الراوي800

وقايه نباتكلية الهندسة الزراعيةاالنبارقبس حميد عبد احمد801

علوم االغذيةكلية الزراعةتكريتقبس نهاد سعيد رشيد العبيدي802

االنتاج الحيوانيالزراعةتكريتقحطان احمد فنر فياض العبيدي803

قسم علوم الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة تكريتقحطان عماد قحطان طلب الناصري804

االقتصاد واالرشادكلية الزراعةجامعة تكريتقصي طامي علي حسين شايع805

صناعات االغذية والتقنات االحيائيةجامعة تكريت/كلية الزراعةجامعة تكريتقيس فاضل عباس محيميد الجنابي806

علوم االغذيةكلية علوم الهندسة الزراعيةجامعة السليمانيةكارزان علي بكر احمد807

انتاج حيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتكارمن مجيد شكر محمود العزاوي808

المحاصيل الحقليةالزراعةجامعة تكريتكاروان كنبر احمد نادر الباباني809



علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتكرم سلوان عبد احمد البدراني810

قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعهجامعه تكريتكرم محمد ماهر محمد الشمري811

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتكريم حسين علي  حسن االحبابي812

محاصيل حقليةزراعةتكريتكريم حمد سليم عزيز العويسي813

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتكريم شلش كريم حسن الدوري814

قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة كركوككوران عمر صالح درويش الداودي815

علوم أغذيةكلية الزراعةجامعة تكريتكوكز عثمان ريحان حمد816

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتكيالن عبدالقادر طالب حمادي القيسي817

قسم البستنه وهندسة الحدائقكلية الزراعهجامعة تكريتالره حميد عواد علي الهاشمي818

علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةتكريتالزم فرحان محمد حسن العيساوي819

االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريتلبنى طاهر محمود احمد820

اقتصاد وارشادكلية الزراعةجامعة تكريتلطفية سعد يونس فوزي821

علوم االغذيهكلية الزراعهجامعة تكريتلمى صالح علي عطيه الجبوري822

قسم علوم التربة والموارد المائيةكلية الهندسة الزراعيةجامعة تكريتلؤي فليح حسن داود الدراجي823

قسم األنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتلؤي ناطم طعيس أحمد824

قسم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريتليث دريد كامل مرعي825

االقتصاد واالرشادالزراعةتكريتليث رشيد خضر شعيب الجبوري826

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتماجد جليل رشيد حسين البياتي827

علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة بغدادماريا طالل كامل عبدالباقي الناصري828

علوم التربة و الموارد المائيةالزراعةتكريتمازن انيس اديب سكران829

وقايه النباتكليه الزراعهجامعه تكريتمالك جياد عباس احمد الرفيعي830

االرشاد الزراعي/ االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعةتكريتمأمون رشيد حماد عسل الجنابي831

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتمثنى احمد جاسم خالد الجبوري832

التربة وموارد مائيهكلية الزراعهجامعة نكريتمثنى حسين ابراهيم جاسم الخزرجي833

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصلمثنى عطيه كعود خلف الجميلي834

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتمثنى عيسى سلمان جاسم األسودي835

االنتاج الحيوانيكلية العلوم الزراعيةجامعة تكريتمجيد جبار شاكر836

وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريتمجيد حميد عبد كعيبز المعيني837

قسم علوم االغذية والتقانات االحيائيةكلية الزراعةجامعة تكريتمحسن علي ذياب حمد العجيلي838

اقتصاد وارشاد زراعيكلية الزراعةجامعة تكريتمحمد ارطول صبحي عبدالقادر الونداوي839

علوم اغذيةهندسة وعلوم كلية الزراعةجامعة تكريتمحمد اكرم شاكر محمود الحديثي840

اقتصاد/ قسم اإلقتصاد واألرشاد الزراعي كلية الزراعةجامعة تكريتمحمد بهجت عبدهللا احمد الونداوي841

بستنةزراعطةتكريتمحمد جابر علي حسين التكريتي842

قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعهجامعة تكريتمحمد جاسم محمد حسين الدهش843

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة كركوكمحمد جاسم محمد عبدهللا الحمداني844

البستنة وهندسة الحدائقعلوم زراعيةجامعة تكريتمحمد جمال احمد نجم الخشماني845

مكائن ومعدات زراعيةالتقني الزراعيالمعهد التقني الموصل- الجامعة التقنية الشمالية محمد جمال كاظم جواد البازي846

االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريتمحمد حاتم ضرار شاكر847

المكننة الزراعيةالموصل- المعهد التقني الزراعي الموصل- المعهد التقني الزراعي محمد حاتم عطية طلحة الصباغ848

وقاية النباتالزراعةتكريتمحمد حسن خلف خضر الجميلي849

بستنة وهندسة حدائقالزراعةتكريتمحمد حسن علي عبد المجمعي850

زراعةكلية الزراعةجامعة تكريتمحمد حسين رشيد صالح العيساوي851

قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة كركوكمحمد حسين عزيز صالح زنكنة852

قسم علوم االغذية والتقنات واالحيائيةكلية الزراعةجامعة تكريتمحمد حسين هاشم شاهين السامرائي853

علوم الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة كركوكمحمد حميد بابا محمدعلي854

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتمحمد حميد رشيد عويد العبيدي855

البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتمحمد خلف احمد طعمه القيسي856

قسم مكائن واالالتكلية الزراعةجامعة تكريتمحمد خلف حسين محمود الجبوري857

قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية العلوم والهندسة الزراعيةجامعة تكريتمحمد رافع عبد الكريم محمد سعيد الكميت858

قسم ثروة الحيوانيةكلية علوم الهندسة الزراعيةالسليمانية- جامعة كرميان محمد رمضان ستار علي859

االقتصاد واالرشاد الزراعيالزراعهتكريتمحمد رمضان فرج جمعه الجبوري860

انتاج حيوانيكلية الزراعهجامعة تكريتمحمد سحاب مطر عزيز الجواري861

الثروة الحيوانيةكلية الزراعةجامعة كركوكمحمد سرور رفعت اسماعيل الداودي862

البستنه وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريتمحمد سعود خيرو عبدهللا التكريتي863



علوم اغذيههندسه وعلوم كلية الزراعةجامعة تكريتمحمد سمير عبدالفتاح جاسم الحسيني864

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتمحمد شعالن بدر ابراهيم السامرائي865

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتمحمد صالح فهد نزال الدليمي866

المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريتمحمد عايد حسن ابراهيم العباسي867
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