
EntomologyEconomic Entomology1كانديد82.967دلشاد صالح احمدب.خ.و
Mycology1كانديد50.428أسمر أحمد ٌوسفب.خ.و

Nemetology1كانديد82.550إبراهٌم عٌسى طاهرب.خ.و
كانديد65.684فرهاد علً هاشم

يةدةك63.293سرور محمد رشٌد
Soil Conservation1كانديد64.684مروان بشٌر إسماعٌلب.خ.و

Soil Fertility1كانديد67.055هژار أمٌن أمٌنب.خ.و
Soil Physics1كانديد74.748شٌماء محمد رجبب.خ.و
Irrigation1كانديد64.318زٌرفان عارف عبدهللاب.خ.و

Animal physiology1كانديد65.650آراز عمر محمدب.خ.و
  Animal Hygiene1كانديد71.974عدنان محمد عبدهللاب.خ.و

كانديد75.390كوردمان محمدعلً سلٌمان
يةدةك69.392عماد طٌار صدٌق

Milk Production1كانديد76.049كاوة ٌونس مٌرخانب.خ.و
كانديد35.876جنار صالح حسن

دةرنةجووإسماعٌل إبراهٌم إسماعٌل
Ruminant Nutrition1كانديد35.175جٌا عكٌد محمدپارالێل

Poultry Nutrition1
. ت.ث.ز/ ثارالين

دةرنةجووگالوٌژخلٌل قادردهوك

Poultry Biotechnology1كانديد30.284رٌناس حسٌن عٌسىب.خ.و
Forage Crop and Animal Nutrition1كانديد53.916دلسوز نوري عباسب.خ.و

Stress Physiology1كانديد67.813ختام أدٌب رشٌدب.خ.و
كانديد78.475زٌان عسكر تٌلًب.خ.و1
كانديد14.206شپال حسن رمضانپارالێل1

Horticultural Plant Taxonomy1كانديد64.535أمٌنة محمد حسنب.خ.و
صالح .ز/ ثارالين

كانديد65.883بٌان زكً عبدالكرٌمالدين

كانديد65.186لٌلى شعبان محمدب.خ.و
Evergreen Fruits1كانديد75.751عامرة صالح عبدالرحمنب.خ.و

Plant Propagation1
. ت.ث.ز/ ثارالين

كانديد44.236نةوشٌروان أنور محمدسميمانى

Forest Ecology1كانديد49.695جٌهان فخري طاهرب.خ.و
Silviculture1كانديد65.682گٌالن بابٌر أحمدب.خ.و

Forest Extension1كانديد52.366مژدە بهزاد محمدب.خ.و
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كانديد22.545مریم احمد حسین

كانديد22.097سعید محو امین

كانديد6.091مسعود حسین موسى

كانديد24.182ڤیان جمیل حاجى

كانديد13.538شهد نجم الدین عبدهللا

كانديد17.496پائیزان احسان رمضان

يةدةك15.895سیپل محمد طاهر یوسف

كانديد19.926نێچیرڤان احمد محمد امین

يةدةك17.924بیبین سعید حسن

كانديد14.961کامیران عزیز محمود

يةدةك13.762جیالن ناصر محمد

Soil Contamination1كانديد21.312کوردستان ادریس داود

Soil Survey and GIS Application1كانديد26.404هلز درویش عبدالرحمن

كانديد19.457جیهاد یوسف حسن

دةرنةجووصالح شاهین محمد
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Genetics1كانديد15.426روژان شوکت سلیمان

Stone Fruit1كانديد14.411حواء ادیب صالح

Plant Propagation1كانديد7.686نجیبە ویسى محمد

Vegetable Production1كانديد19.258رێزان سعید شریف

Plant Physiology1كانديد18.138نشوان یوسف عیدو

كانديد23.877وارڤێن ادریس حسن

دةرنةجوونازک محمود الیاس

كانديد25.287وارزان حیران حسن حیران

يةدةك17.430عبدالرحمن عبدالجمید یوسف

Milk Production1كانديد26.173نجاة جاسم محمد

Poultry Nutrition1كانديد18.787اراز طیب محمد صالح

Animal Production Extension1كانديد22.922اسماعیل عبدالرحمن طە

Meat Production1كانديد21.875فتاح مجید خلف

Urban Forestry1كانديد28.011دیرین جالدت مصطفى

Forest Ecology1كانديد27.041بیان حازم احمد

Wildlife Management1كانديد27.598حسن خرزى على

Ethnobotany1كانديد21.281واجد عصام حسین

Forest Management1كانديد27.668عبدالعزیز جمیل یونس
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Soil Fertility1كانديد2.561هناء ایشو شمعون

Irrigation1كانديد7.546دیمن نافع محمد

Forest Soil
/ ثاراليل

كانديد25.360شیماء على فتاحدهوك. ت.ث.ز

دةرنةجووجوتیار یونس سلیمانHorticultureOrnamental Plants1بیستانکارى2

Animal Nutriotion1دةرنةجووشیالن احمد عبید

Animal Physiology1كانديد4.440دلمان عماد عمر

Poultry Production1كانديد16.487هلبین ادریس حسن

Meat Technology
/ ثاراليل

كانديد14.176هوزان مسعود انوردهوك. ت.ث.ز

كانديد17.012روناک احمد حسن

يةدةك9.851هناء نائف عبدالقادر

كانديد18.730بێریڤان ناجى احمد

يةدةك13.910نورا حسام صالح

(ثاساليل) 2017-2016  ماستةس/ كوليزا ضانذنَى / زانكويا دهوك
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