
 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

Amel farhan swadi  
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

Hasan Shakir Muslim alboadam  
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

Hussein Ali Taqi  
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

Kawther Hassan Al-khafaji  
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

Maan Abdul Kareem Jasim  
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

Rasim Hussein Kadhim AlShammari  
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

Saif Mohammed Kadima ALattar  
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ابتهاج عبدالوهاب عبدالرزاق
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  دعلي ابراهيماحسان محم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احكام سعيد محمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احالم سعيد ابراهيم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد حمود منصور المعماري
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد خلف حمدان
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد ذياب رحيم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد ريسان ابراهيم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد ساجد عباس
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد عامر عبد الكريم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد عبدالساده مزهر
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد عدنان سعيد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد علي علوان
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد كامل سلطان
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد هاشم كريم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد وليد قاسم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ازهار علي عبدهللا
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اسامه اسماعيل عثمان
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اسراء جعفر هليو
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اسراء عباس حطيحط
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اسراء كاطع فياض
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  تيسير صبار طه
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  تيسير عبد القادر صالح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  جالوي سلطان عبطان
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  جمال نايف سلطان
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  جنان ادريس محمد شاهين
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  جنان قاسم خورشيد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  جنان نجدت عبدالرحمن
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حاتم علي عبدهللا
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حازم عيسى علي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حامد هاشم ذبيح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسن خضر رجب
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسن قراني ويس
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسن كمال محسن الحلي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسن محمود احمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسين المهداوي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسين خليل ابراهيم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسين زعيل حالوب
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسين عبد المطلب علي خان المدني
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسين قاسم محمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسين كاظم عبدالحر
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسين لفته حافظ
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  لخفاجيحمزة محمد رضا يحيى ا
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حميد فارس حسن
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  بري شاكر الخيقانيحيدر ص
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حيدر عدنان صادق
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  يدر علي حسنح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد خضير ال جازع دریح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  الد دعيجل نجم الدليميخ
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  خالص محمد شحاذه العطية
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  خطاب عماد طالب
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  خلف احمد جاسم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  خمائل شاكر غانم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.محسن جبار كبيان
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد داليا ثامر
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  دريد حسين بدر
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  دريد عبدالقادر صالح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  دعاء عبدالواحد حميد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  دالل عبد الحسين كاظم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ذوالفقار غالي حميد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رباح علي حسين
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ابراهيمرحمة نزار 
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رسل فارس عبدالخضر
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رسل نزار توفيق
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رشا فالح مصطفى
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رشاعبدالرضاحمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رشيد علي راشد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رغد اسامة جارهللا
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رغد خزعل عبد سعيد النجار
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رغد عبد الحسين حمزة
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رفل خليل فرحان
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبيدرقية محمد 
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رواد عبدالكريم عبدالرزاق
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رؤى شاكر محمود
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رؤى محمد علي طالب الشرع
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رياض ثابت جبر
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ريان مؤيد محمود
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  میرک ەحم دونیفر واەر
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زبيدة محمود شريف
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ليبي العزاويزبيده عبدالحميد ص
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زهراء جمال صبري
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زهراء علي جبري
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زياد خلف حمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زياد سعيد محمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زينب صبري محمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زينب عباس عجيل
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زينب عبد االله عبد اللطيف
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ي ابراهيمزينب عل
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زينب محسن حسن المنصوري
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زينب محمود محمد محمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زينة ضبيان محمد زكي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زينة عامر ادريس الشريفي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زينه علي جاسم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد محمد يانژ
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سارة دريد احمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سارة سليم طاهر رشيد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سجى هاشم سالم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سحر خليل اسماعيل
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سرور منذر عبيد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سعد جويد كاظم الجبوري
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سعد عبد السادة صباح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سعد علي محمود
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سفيان منذر صالح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سلوى حاتم شكر
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سليمه راشد صالح العبودي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سما جبارشدهان
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سماح مهدي مريح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سمر لورنس حسن
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سندس قاسم خورشيد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سهام احمد هاشم قاسم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شذى عبد الكريم محمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شهد صالح سليمان
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شيماء رافع سلطان
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شيماء عامر عبد الكريم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شيماء قيس قاسم العزاوي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شيماء محمد يونس
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شيماء مهدي مصطفى
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ربن شاكر محمودصاب
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صاحب عواد صالح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  جعفر عبد الحسينصادق 
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صالح سليمان كشاش
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سن عليصباح ح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صباح مهدي مريح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صفا اكرم يونس
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صفا عبدالمحب عبدالقادر
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صفاء صباح محمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صفية شاكر معتوق
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صقر خالد القواقزه
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صالح الدين نجم الدين مجيد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ح عبد الغني يونسصال
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صولة طه حامد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ضحى صباح جابر
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ضفاف احمد حميد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عامر عبد الرضا جواد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عائشة ادريس عبد الحميد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عائشة عبد الخالق اسماعيل
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عباس حمزة فاضل
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عباس عبدهللا طه
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبد الرحمن ابراهيم حمد الغنطوسي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدالرحمن عماد محمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدالعزيز عبدالقادر صالح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدهللا محمد رضوان عبدالجبار
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدهللا محمد عبدالوهاب
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدالناصر عبدالقادر صالح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبير خالد عثمان أحمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبير مروان عبدالهادي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبير ناهي حمدي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبيرمروان عبدالهادي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عدنان محسن علي المعموري
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عصام عيسى عمران
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عقبة نافع الشايع
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عكرمة خيون شاكر
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عالء رزاك فاضل
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عالء صابر شهاب
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ق حامدعالء موف
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عالء يوسف عايد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علي صالح عبادي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علي صبحي عاصي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علي عباس عجيل
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  بد الستار عبد الجبارعلي ع
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علي عبد الوهاب عبد الرزاق
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علي عبدالساده مزهر الجبوري
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علي عبدهللا فارس
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علي عدنان الفيل
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علياء هاشم محمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عماد محمد عوسج الجنابي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عماد نعمان شريف
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمار علي علوان
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمر جمعة خليفة الحلبوسي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمر طالل محمود
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمر غانم غزال
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمر مال هللا شرقي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  معةعمر محمود ج
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمر محمود شكر
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رغانم محسن حيد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فراس عدنان عباس
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فراس فرحان جدي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فالح شريف عبد سهيل
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فهد مزبان خزار
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فؤاد سالم رشيد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  قاسم عباس عبد الكريم محمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  قبس خالد ناجي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  قحطان عدنان عبد الجليل
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  قصي عبودي علي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  كرار سعد فرج
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  كونا عمر عبد الرحمن
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  لمى اكرم سعد الدين مرعي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  لمياء حسن رهيف
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ليث عصام مجيد العبيدي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ليلى يونس صالح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  لينة عبدالخالق سعيد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ليندا خالد محمد الخفاف
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ماجدة محمود حسن
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مارلين صبري يوحانا
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مازن أنور طاهر
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مجيد رشيد سبع
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد اكرم سعدي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد تقي الياس قاسم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد سعدي شفيق العبيدي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد شهد وهد الجبوري
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد غالب زكري النعيمي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد فرحان فليح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد محي رحيم الجنابي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد نزار يوسف
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبد محمد هالل
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد وهيب عبد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد يونس محمد وحيد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمود محمد أحمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مروان ذاكر عبد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مروان رجى جاسم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مروة عقيل جاسب
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مريم عبدالباري عريبي مطرود
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مريم يسار يحيى
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مصطفى خاشع فرج الهيتي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مصطفى صباح مصطفى
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مصطفى كامل يوسف الكنعاني
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مكارم عبد الباسط احمد دالل
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  الديوجيممتاز حازم داؤد 
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  منتهى طه ياسين طه
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  منى زيدان بكي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مها عبد الرحمن عبد الرزاق الهاشمي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مها كامل جواد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مهدي حسن حسين
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مهدي صالح محمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مهند مجيد رشيد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  موفق سليمان محمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ميعاد مهدي لفته
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ناجح يوسف العلي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ناغين عبدالجليل عبدالمجيد احمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ناهدة حسين إسماعيل
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نبأ كريم أحمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نجاح عبدهللا حمد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نجم عبدهللا جمعه
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نجوان حسين نعمان
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ندى لقمان محمد أمين الحبار
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نزار احمد خليل
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نسرين غيدان علي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نصر موفق يونس
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نضال خليل عجيل
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نضال محمد قمبر
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نضال مؤيد مال هللا
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نهلة محمد جاسم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نور محمد ثابت
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نور مؤيد صالح
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  هاني كاني جابر
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  هدى يونس خليل الراوي
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  هدية أحمد خليل
 الموسومة : االليكترونية للورشة
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  هديل كريم جاسم
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  وجدي محمد فريد حسن
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ورود محمد جبار
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  وسام صباح ضاري
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  وسن عبد الستار حكمت
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  وفاء فاضل عبد الواحد
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر

  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  والء سلمان عبد الحمزة
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
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  محمد احمد عمار//  سلطان نايف جمال. د.م.أ
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ياسر احمد موفق سليمان
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
  مساءا 9:00في الساعة  20/5/2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ياسين طه حسن
 الموسومة : االليكترونية للورشة

  ومفاهيمهاأهدافها  –التنمية المستدامة 
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