
Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

1
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

2
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

3
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

4
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

5
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

6
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

7
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

8
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

9
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

10
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

11
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

 Second Day

اليوم الثاني

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Tahtanya  

village

قرية الحود/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء  

الفوقاني

       Third Day

اليوم الثالث

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Tahtanya 

village

قرية الحود/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء  

التحتاني

       Fourth Day

اليوم الرابع

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Foqanya 

village

قرية الحود/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء  

التحتاني

Annex 3           ٣-الملحق

                                                                                                            Locations

Governorate:Ninawa

District: Qayyarah Subdistrict

Villages:Hood Al-Foqanya, Hood Al-Tahtanya, Al Zawiya, Tal Shaeer, Dwezat Tahtanya and Dwezat 

Foqanya villages.

Transportation days should be according to below schedule: 

 يجب أن تكون أيام النقل وفقًا للجدول أدناه

        First Day  

اليوم األول     

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Al-Tahtanya 

village

قرية الحود/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء  

الفوقاني



12
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

13
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

14
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

15
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

16
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

17
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

18
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

19
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

20
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

21
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

22
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

23
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

24
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

25
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

26
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Eight day

اليوم الثامن

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Foqanya 

village

قرية الحود/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء  

التحتاني

Nninth day

اليوم التاسع

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Dwizat Foqany 

village

قرية الزاوية/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء

Fifth day

اليوم الخامس

Sixth day

اليوم السادس

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Foqanya 

village

قرية الحود/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء  

التحتاني

Seventh day

اليوم السابع

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Foqanya 

village

قرية الحود/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء  

التحتاني

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Foqanya 

village

قرية الحود/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء  

التحتاني

       Fourth Day

اليوم الرابع

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Foqanya 

village

قرية الحود/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء  

التحتاني



27
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

28
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

29
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

30
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

31
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

32
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

33
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

34
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

35
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

36
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

37
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

38
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

39
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

40
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

41
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Fourteen day

اليوم الرابع عشر

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Tahtanya  

village

قرية الدويزات/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء  

الفوقاني

Eleventh day

اليوم الحادي عشر

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Dwizat Foqany 

village

قرية الزاوية/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء

Twelfth day

اليوم الثاني عشر

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Tahtanya  

village

قرية تل الشعير/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء

Thirteenth day

اليوم الثالث عشر

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Tahtanya  

village

قرية الدويزات/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء  

الفوقاني

Nninth day

اليوم التاسع

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Dwizat Foqany 

village

قرية الزاوية/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء

Tenth day

اليوم العاشر

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Dwizat Foqany 

village

قرية الزاوية/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء



42
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

43
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

44
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

45
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

46
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

47
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

48
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

49
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

50
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

51
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

Trip
No of 

farmers
Type of agricultural inputs Location

الرحلة عدد الفالحين نوع المدخالت الزراعية الموقع 

52
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

53
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

54
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

55
Provision one package of greenhouse

توزيع بيت بالستيكي واحد مع الملحقات

seventeenth 

day

اليوم السابع عشر

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Tahtanya  

village

قرية الدويزات/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء  

التحتاني

Fourteen day

اليوم الرابع عشر

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Tahtanya  

village

قرية الدويزات/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء  

الفوقاني

Fifteenth day

اليوم الخامس عشر

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Tahtanya  

village

قرية الدويزات/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء  

الفوقاني

Sixteenth day

اليوم السادس عشر

Districts: Al Mosul/ sub districts: 

Qayyara/ Al-Hood Tahtanya  

village

قرية الدويزات/ قيارة: الناحية/ الموصل: القضاء  

التحتاني


