
الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
74.684قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة كربالء1
59.948قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة ديالى2
59.721كلية الزراعة/ قسم االنتاج الحيواني كلية الزراعةجامعة سومر3
57.174قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة المثنى4
56.089قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة الكوفة5
55.671قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعة واالهوارجامعة ذي قار6
52.814قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة القادسية7
52.597قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة القاسم الخضراء8
51.250قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة ميسان9
50.775قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تكريت10
50.491قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة االنبار11
43.033قسم االنتاج الحيواني/العلوم الزراعيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداد12
42.059قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة البصرة13
41.917قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصل14
33.365قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة كركوك15
32.375قسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة تلعفر16

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
67.037قسم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة سومر1
63.922قسم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة القادسية2
53.726قسم علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة تكريت3
53.255قسم التربة والمياهكلية الزراعةجامعة المثنى4
52.041قسم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة ديالى5
51.640قسم علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة كركوك6
50.884قسم علوم التربة والموارد المائية/العلوم الزراعيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداد7
48.186قسم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة البصرة8
44.660قسم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة االنبار9
44.227قسم التربة والموارد المائيةكلية الزراعةجامعة القاسم الخضراء10
41.878قسم التربة وتقنيات الريكلية الزراعةجامعة واسط11
32.615قسم التربة والمياهكلية الزراعةجامعة الكوفة12
30.471قسم التربة والموارد المائيةكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصل13

قسم التربة والموارد المائية - كلية الزراعة 

قسم االنتاج الحيواني - كلية الزراعة 
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الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
54.970قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة كربالء1
53.037قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة تكريت2
52.951قسم علوم المحاصيل الحقلية/زراعةكلية الزراعةجامعة ديالى3
50.714قسم المحاصيل الحقلية/العلوم الزراعيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداد4
49.733قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة االنبار5
48.936قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة المثنى6
48.654قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة واسط7
43.392قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة القاسم الخضراء8
42.032قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة البصرة9
40.805قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصل10
35.374قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعةجامعة كركوك11
35.305قسم المحاصيل الحقليةكلية الزراعة واالهوارجامعة ذي قار12

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
64.432قسم البستنةكلية الزراعةجامعة كربالء1
51.098قسم البستنةكلية الزراعةجامعة ديالى2
50.267قسم البستنة والنخيلكلية الزراعةجامعة البصرة3
49.361قسم البستنةكلية الزراعةجامعة الكوفة4
48.866قسم البستنة وهندسة الحدائق/العلوم الزراعيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداد5
47.877قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة القادسية6
47.534قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة االنبار7
47.101قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة تكريت8
47.017قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة كركوك9
46.229قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةجامعة القاسم الخضراء10
43.467قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصل11

قسم المحاصيل الحقلية - كلية الزراعة 

قسم البستنة- كلية الزراعة 
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العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة
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الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
70.368قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة الكوفة1
65.382قسم وقاية النبات/العلوم الزراعيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداد2
64.812قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة كربالء3
55.109قسم وقاية النباتكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصل4
52.298قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة تكريت5
51.213قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة ميسان6
47.354قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة المثنى7
39.803قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة االنبار8
38.710قسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة البصرة9

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
58.220قسم علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة الكوفة1
48.937قسم علوم االغذية/العلوم الزراعيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداد2
45.660قسم علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة تكريت3
42.225قسم علوم االغذيةكلية الزراعةجامعة البصرة4
41.026قسم علوم االغذيةكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصل5
38.981قسم علوم األغذيةكلية الزراعةجامعة االنبار6

قسم وقاية النبات- كلية الزراعة 

قسم علوم االغذية- كلية الزراعة 
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العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة
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الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
69.326قسم االقتصاد الزراعي/العلوم الزراعيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداد1
43.348قسم االقتصاد واالرشاد الزراعيكلية الزراعةجامعة تكريت2
40.149قسم االقتصاد الزراعيكلية الزراعةجامعة االنبار3
38.150قسم االقتصاد الزراعيكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصل4

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
57.868قسم المكننة والمعدات الزراعية/زراعة الحويجةالحويجة/كلية الزراعةجامعة كركوك1
43.238قسم المكائن واالالت الزراعية/العلوم الزراعيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداد2
40.697قسم المكننة الزراعيةكلية الزراعةجامعة البصرة3
26.385قسم المكائن واالالت الزراعيةكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصل4

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
36.475قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات/العلوم الزراعيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداد1
29.236قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنياتكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصل2

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
49.109قسم الغاباتكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصل1
33.279قسم الغاباتكلية الزراعةجامعة كركوك2

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
47.974قسم االنتاج النباتيكلية الزراعة واالهوارجامعة ذي قار1
33.048قسم االنتاج النباتيكلية الزراعةجامعة تلعفر2

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
57.976قسم مكافحة التصحر/العلوم الزراعيةعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداد1
46.148قسم مكافحة التصحركلية الزراعةجامعة المثنى2

قسم االقتصاد الزراعي- كلية الزراعة 

قسم المكائن واالالت الزراعية- كلية الزراعة 

قسم االرشاد الزراعي- كلية الزراعة 

قسم الغابات- كلية الزراعة 

قسم االنتاج النباتي- كلية الزراعة 

قسم مكافحة التصحر- كلية الزراعة 
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العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي
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الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
44.492قسم االسماك والثروة البحريةكلية الزراعةجامعة البصرة1
43.465قسم النباتات الطبية والصناعية/زراعة الحويجةالحويجة/كلية الزراعةجامعة كركوك2
42.745قسم االنتاج النباتي والحيوانيكلية الزراعةجامعة واسط3

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

أقسام متفرقة - كلية الزراعة 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة
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