
 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سندس قاسم خورشيد رضا
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أيهم طه حسن شحاذة
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 دينا نوفل وجيه سليمان
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نادية قحطان محمود عباس
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 االء يونس ذنون عبد الكريم
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 دينا سفيان هاشم عبدهللا
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبدهللا احمد شيخو فارس
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

ان احمدبثينة لقم  
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عمر يونس حسن ياسين
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 يمان قيس سعدهللا يحيى
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رزان يونس قاسم
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نور عبد المنعم قاسم النعيمي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 معن عبد االمير باقي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شيماء سعيد خليل ابراهيم
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مي ذنون يونس محمود
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زهراء عبدالرحمن صبري عبدهللا
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 بشار محسن محمد
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سمارة سعد يونس فتحي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ياسر ياسين احمد اسماعيل
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبدالرزاق هيثم عبدالرزاق ذنون
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 بان طارق عبد اللطيف
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 يمامة غانم يونس قاسم
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 االء غانم يونس الحيالي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

------------------------ 

  األمن الغذائي في العراق
------------------------  

  تموز/23تموز ولغاية /19 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 


