
 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

زهراءعامر قاسم

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 6:2722:5  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

يسرى عبد محمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:57:24  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ابتهال نوفل محمود

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:44:51  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ابراهيم جبار كاظم

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:10:47  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ابنسام محمد تقي سلمان

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:57:52  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

احمد سعد محمد علي القاضي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:59:22  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

احمد ناطق غازي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:01:11  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

اخالص هميم شالل

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:00:02  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ازهار عبد الرزاق سعيد الحسو

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:03  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

اسامة فاضل محمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:52  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

اسراء خالد مال هللا

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:54:13  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

اسراء علي أبو شنه

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:16  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

داسالم محمد محمو

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:52:14  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

اسماء خالد مال هللا

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:52  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

اسماءعبدالرحمن عبد القادر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:58:57  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

اسيل حمد عبد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:23:33  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

اسيل محمد مخلف الفهداوي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:55:01  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

اشرف عبد الرزاق سعيد الحسو

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:52:34  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

اضواء ورورنعمة

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:55:37  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

افياء مؤيد يونس

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:05  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

االء سعيد شيت

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/0202 23:14:40  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

االء ظافر عامر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:15  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

االء غانم محمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:48:17  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

االء غانم يونس

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:52:25  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

االء نزار محمود

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:59:07  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

الحان دحام هادي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/0202 23:12:30  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

الهام نعمة كاظم

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:18  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

امنه علي سلمان

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:56:19  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

انتصار عودة موسى

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:58  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

اوس زاهد يونس

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:59:26  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ايمان حميد خضير

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:01:43  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ايمان زيدان

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:39:54  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ايناس طالل محمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 2:47:412  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ايهاب محمد شاكر يحيي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:43:56  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

إدريس عبد محمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:36  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

إنمار ناطق غازي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:57:30  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

إيفا أيسر بطرس

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:16  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

إيناس أحمد جواد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:22:35  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

أ. م. د. جمال نايف سلطان

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:46:53  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

أحمد سراج جابر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:55:55  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

أحمد وسام الدين قوام الكليدار

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:37  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

أسيل شرف عبدهللا الهندي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:56:23  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

أمثال شهاب احمد الحجار

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:09:27  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

أمير كاظم شبيب ورد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:55:04  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

أياد نعمان فهد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:57:25  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

أية هيثم خزعل

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:36  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

بتول عبدعلي غالي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:23:53  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

براء طارق حمدون

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:12:18  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

طيف محمدبري ل

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:04:08  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

بسام جاسم محمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:56:41  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

بشائر شفاء خزعل

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:26:03  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

بشرى هاشم حسين

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:00:06  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

بالل توفيق يونس

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:48:44  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

تغريد حمدون شكر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:23  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

تغريد عبد الجبار يونس

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:00:10  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ثناء يعقوب يوسف العبيدي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:59:25  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

جلنك حميد محمود

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:46:45  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

جنان قاسم خورشيد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:08:16  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

جودت حلمي عبدالواحد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:52:26  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ين محمد سلمانحسام الد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:39  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

حسام ربيع حامد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:24  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

حسام محمد صبحي محمد اإلمام

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:59:51  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

حسن عصام جمال الدين نوري

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:22:35  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

حسن عالء الدين خلف

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:37  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

حسين علي عبد الرسول

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 3:10:182  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

حال عبد الكريم احمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:43  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

حنان احسان خليل

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:21:06  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

حنان احمد شيخو

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:43:42  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

حنان شاهين حسين

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:57:29  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

حنان كاظم حسون

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:59:40  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

حوراء عزاوي ذياب

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:31:00  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

حوراء قاسم حميد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:34  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

حيدر علي حسين

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:09:09  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

خالد خزعل رشيد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:45:10  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

خالدة عبدهللا سليمان

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:45:58  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

خالدة نايف مصطفى

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:46:51  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

خولة راضي عذاب

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:55:18  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

رى كاظم حسوند بش

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:59:26  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د سعد فاضل محمود

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:00:16  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د. ابتسام يحيى عبدهللا

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:47:22  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د. ثائرة ادريس يونس

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:39:54  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د. حامد عبدهللا صالح

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:48:33  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

زيد ابراهيم اسماعيلد. 

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:00:05  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د. سلوى يونس خضر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:46:21  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د. شهلة سالم خليل العبادي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:45:56  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د. شيماء خزعل يونس العزاوي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:18  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د. فاتن محمدنواب الدين

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:57:29  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د. منال عبدالجبار السماك

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:00  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د. ميعاد سالم يونس

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:24:12  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د. نبال يونس

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:39:54  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د. ندوه محمد خضر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:44:56  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د. هدى عبد الرزاق يونس

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:46:43  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د.حازم صالح احمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:01:26  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د.زهراء مصطفى توفيق

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:11:01  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د.سندس عبد القادر عزيز

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:54:06  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د.سيوكي سامح هدايت أرسالن

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:54:02  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د.شكري حميد غضيب

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:01:21  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د.شيماء عبد الرضا ناجي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:50  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د.عبدالحميد رحيم مهدي الصراف

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:03:24  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د.معن عبد العزيز جميل محمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:50  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د.وداد محمود لهمود العبيدي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:18:56  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

دعاء حسان يحيى

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:47:09  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

دعاء كامل عباس

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:49  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

دينا عدنان حسن

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:12:13  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

رامي راكان عرب الطائي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:24:04  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

رامي عبد الرحمن عبدهللا

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 2:45:432  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

راوية زغلول سعيد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:44:59  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

رزان يونس قاسم

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:01:15  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

رغد وليد خالد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:45:44  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

رفاه اسماعيل نوري

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:41  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

رفل موفق اسماعيل

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:56:47  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

رقية عبدالخضر شنيت

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:59  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

رنا اكرم سعيد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:11:15  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

رنا حميد عذاب

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:04:31  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

رنا خيري امين

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:59:25  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

حمدرنا محمود م

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:15  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

رونق قيس غضبان

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:08:43  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ريان محمود صالح البدراني

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:45:35  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

زبيده عبد الرحمن عبد العزيز

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:15:06  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

زهراء بديع ابراهيم الدباغ

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:45:24  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

زهراء حيدر محمد علي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:41  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

زيد سامي خضر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:42  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

زيد شاكر محمود

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:24:14  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

زينب جاسم عبود

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:18:00  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

زينب حسين فاضل

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:24:13  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

زينب فايق سعيد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:44:24  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

زينب ناصر جميل

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:52:02  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

زينة يحيى قاسم الحسو

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:48:13  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سالم سعدهللا سلطان

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:45:46  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سجى باسل محمود

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:44:54  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سرور عامر قاسم

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:30:39  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سعاد حامد العيبي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:59:20  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سعد جادهللا حمد الجبوري

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:43:37  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سماء سعدهللا احمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:26  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

مرعي حسن سمر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:13:15  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سميرة حسن عبدهللا

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:44:48  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سناء  محمود عبد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:39:54  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سناء جاسم محمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:03  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سنان قيس العزاوي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:34:29  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سندس قاسم خورشيد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:11:55  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سها

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:54  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سهام جاسم عبدهللا

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:29:33  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سوسن ابراهيم رجب

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:46:23  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سؤدد رائق جمال الغضنفري

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:47:07  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

سيماء فيصل حسب هللا

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:59:10  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

شامل شكر محمود

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:54:39  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

شم مهديشذى ها

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:16:31  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

شناي رجب حسن

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:18  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

شنست ابراهيم محمد علي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:13:00  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

شهد طارق حمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:47:29  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

شهلة جمال شكور

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:14:13  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

عبدالوهاب عبدالقادرشهلة 

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:27  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

شيماء حمزة رديف

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:01:46  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

شيماء يونس ابراهيم الطائي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:44  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

صبا حسين مولى

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:58:01  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

صباح عطاهللا خليفة علي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:49  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

صفاء محمود سلطان

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:57:43  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

صالح الدين نجم الدين مجيد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:45:20  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ضمياء حسن محسن

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:45:27  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ضياء عبد الرزاق عبد الجبار اللبان

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:57:54  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

طالل عبد الرزاق سعيد الحسو

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:52:23  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

طه حسين كرم

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:54:24  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

طه خضر علي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:44:33  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ظفر عبدالغني عمر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:03:43  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

عاصم احمد عيسى

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:52:42  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

عامر محمد نوري

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:11:52  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

د الحكم زياد حسن محمد العبيديعب

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:46:16  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

عبدالحكيم جميل احمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:09  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

اكر يوسفعبدالخالق ش

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:43:52  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

عبدهللا فرج هوير

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:59:12  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

عبيدة محمد سعيد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:27  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

عدي طارق صبحي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:09:56  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

عالء محي الدين فاضل

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:11:03  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

علي جواد جابر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:38  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

علي طالب مهدي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:37:48  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

علي عادل صابر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:52:27  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

علي عبدالقادر عزيز

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 :2122:59  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

علي ماجد عباس

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:22  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

علياء حسين علي محمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:09:26  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

علية شاكر احمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:04:32  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

عماد قاسم محمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:40  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

عماد محمد نايف الجنابي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:52:44  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

عمر خلف رشيد علي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:32  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

غفران حمد شالكه

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:00  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

فاضل محمد البدراني

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:52:30  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

فائزة ناصر طعمة

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:26:42  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

فدوه علي حسين العبد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:46:08  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

فراس عبد محمد سيد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:44  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

فضلى سعدون الزبيدي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:53  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

فواز فاضل علي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:47:42  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

كرار مكي سلمان علوان

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:18:51  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

حسين كشكول لجين

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:00:24  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

لمى عادل صابر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:20:26  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

لمياء عدنان سرسم

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:56:09  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

لؤي عبد علي الهاللي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:59:35  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ليث عبدالستار جاسم

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:06  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ليالس فرحان بديوي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:04:17  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

لينا عادل صابر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:38:40  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

م.م طه ياسين صالح

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:55:59  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ماهر طالل محمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:45:48  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

مجيد جاسم نايف

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:47:52  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محاسن احمد حسين

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:01:40  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمد احسان مجيد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:08:45  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمد اكرم سعدي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:24  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمد حميد مجيد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:25:20  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمد خلف رشيد الشجيري

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:59  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمد خيري حسين

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:11:09  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمد رشيد حسين

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:54:50  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمد سعدي شفيق

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:52:22  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمد سعيد فيصل

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:45:06  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمد طراد نوار

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:25  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

الحسن جاسممحمد عبد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:56  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمد غازي حبيب

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:18  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمد فتحي محمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:44:57  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمد مدحت حسن

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:17:32  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمد وليد حسين العبيدي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:12:17  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمد يحيى توفيق

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:04  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمدحسن عبداالمير هادي دوش

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:38  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمدعلي شاحوذ

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:21  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمود باسل محمود

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:54:01  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

محمود علي طارق ألرفاعي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:41  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

مرتضى عبد علي فرحان

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:29  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

مرفت محمد عبدهللا

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:56:28  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

مروان خليل يوسف

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:14  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

مروان وحيد عبد الحميد العاني

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:10  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

مزاحم رياض حمدون

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:43:57  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

مزاحم عزيز عبدهللا

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:33  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

مصطفى احمد عبد مسلم

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 2:53:052  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

مصطفى محمود شاكر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:10  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

مضر نجم عبد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:56:43  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

معن محمد جاسم

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:21:10  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

مكرم حميد مجيد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:51  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

منى حازم يحيى

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:16:22  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

منير يحيى علي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:47:06  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

مها عالوي راضي حسون

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:54:23  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

مهند نورالدين نعمه نجم

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:18  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

موسى أنور عمر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:48:54  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

مؤيد صالح مهدي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:18  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ميرفت محمد جاسم الحيالي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:57  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ح الدين صديقميساء صال

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:56  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ميسر محسن عزيز

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:39:54  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نادية قادر حاج

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:03:54  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نجالء بديع ايراهيم

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:46:59  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نجالء خزعل فتحي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:12  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نجوان حسين نعمان

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/0202 23:01:41  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ندوة سالم يونس

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:54:02  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

خليلنزار احمد 

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:55:26  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نسرين جواد شرقي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:50:01  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نشوان زيور هيرو مصطفى

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:45:27  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نضال موسى عبداالمير

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:59:36  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نعم حازم احمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:33  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نغم سالم محمد الليلة

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/0202 23:14:55  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نهتية محمد عبد علي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:57:26  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نوال عبدهللا مرتضى

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:14:30  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نور حسين علي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:56:00  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نور عامر قاسم التميمي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:08  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نور محمد عبداالله

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:59:00  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نوران عبد الكريم فتاح عمر

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:29:28  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

نيكار خالد نجم الدين

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:32:00  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

هالة حازم عبد هللا

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:58:52  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

هبة حكمت عبدالعزيز

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:31  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

هبة لؤي محمد كامل

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:58:06  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

هدى عبد الكريم محسن الزهيري

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:00:52  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

هدى مجيد توفيق

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:09:27  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

هند طارق حمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:46:24  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

هند عبد الجبار عبد الكريم

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:42  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

هند عبد المجيد مهدي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:53:41  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

هيفاء حسين علي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:12:21  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ستار صالح هيوا

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:00:41  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

وحيدة علي احمد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:54:05  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

وسن عبد الغني مال هللا المختار

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:46:06  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

وسيم محمد جميل حسن

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:45:52  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

وفاء فاضل عبد الواحد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:48:22  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

وليد خالد رزيك

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:52:03  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

وئام قاسم حميد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:51:27  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ياسر خلف رشيد

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:53  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ياسمين ياسين صالح

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 23:12:52  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

ياوز حميد محمود

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:55:34  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

يمان قيس سعدهللا

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:43:36  

 



 

 
 

المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية  
------------------------ 

 شهادة مشاركة
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

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

/ السيدة  مقدمة الى السيد  

يوسف نوري حمه باقي

 في ورشة عمل عبر االنترنيت

 الصحة النفسية في زمن االوبئة
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
.م.د ثائرة أدريس يونسأ  

 عميد المعهد التقني الموصل
5/5/2020 22:49:13  

 


