
 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبير سفيان فاضل العاني
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زكريا فؤاد فوزى
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م. هدى حمزه عبدالخضر
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.د.احمد السيد إسماعيل
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

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

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

ر يونس حسنعم  
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 آالء عماد حميد
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.م يمان قيس سعدهللا
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مرتضى عبدالرزاق مجيد
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شيرين ياسين قاسم
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 اسيل محمد مخلف
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مرفت محمد عبدهللا
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا د زينب هادي حسن
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.د وفاء محمد عبد الحميد النجدي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 بيادر عبد الجبار علي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شفاء زعيبل جبر
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 المهندس الزراعي :محمد حيدر غركان
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 اضواء ورور نعمة
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ. عبدالخالق شاكر يوسف
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 وسام علي ابراهيم
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

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

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمد بستان حنون السعيدي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شيماء أكرم أمين
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. امواج داود راضي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 إيمان محمود إلياس أحمد
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

خضير فاطمة كريم  
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شذى يوسف اسماعيل عبدهللا
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مناف عبداالله ابراهيم
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 غادة يوسف اسماعيل عبدهللا
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أساور كصاد مكطاع
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هيفاء حسين علي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زهرة جبار هاشم
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 االء يوونس ذنون الصفاوي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.د.م. نجوي حسن محمد كمال عمر
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 المهندسة رحاب محمد عبد الرضا
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شيرين عبدالكريم امين
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.م.د. مشتاق جري مفتن
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نواف فواز حامد عبدهللا المشهداني
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م. إنتصار شعبان هاشم
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. زينب صادق داود المؤذن
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م. مرزوق حسن نوري الركابي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ميرفت محمد جاسم الحيالي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.م.د.دنيا خيرهللا خصاف الخزاعي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عماد عبدالعزيز احمد
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. يوسف نوري حمه باقي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

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

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

رينورا حسين الجرج  
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م.رافد ياسين جاهل
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 انعام فاضل موسى
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

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

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د.أحمد سراج جابر
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 غاده نافع صديق عبدهللا
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ميس طه حميد حسين
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمود شاكر محمود التوتونجي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

الرزاق ذنونعبدالرزاق هيثم عبد  
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م م.م طه ياسين صالح القيسي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

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

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د.سرمد جاسم محمد الخزرجي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د.نضال نجيب عارف
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م عبير فاروق عباس
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. ابراهيم نضير ابراهيم
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. امينة سلمان عبد الرزاق
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 إيناس جواد كاظم
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شيماء هادي خضير
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مجيد هادي صالح الحمداني
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 افياء مؤيد يونس
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هديل محمد
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عمار احمد عبيد
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مصطفى محمود شاكر
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نور عبدالمنعم قاسم
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمد عطيه خلف
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شيماء قيس قاسم
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 دعاء عبدالواحد حميد
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رنا علي سالم
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ميسم مصطفى علي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زينب شهاب حامد
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

عبدالرحمن صبريزهراء   
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

 
السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 صفا عبدالمحب عبدالقادر محمد علي
  بعنوان : اإلنتاج النباتيدورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات بال

  من الغذائي في العراقالزراعة العضوية ودورها في األ
 تموز/30تموز ولغاية /26 للفترة من

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 

 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 


