
 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

Ali Saadi Abdulzahra 
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

Anmmar Mahmoud Ahmed 
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

Aseel Mhmood Laft 
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

Awaz Kakamam Muhammad 
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

Dr. Kafi Dano Pati 
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

Dr.ahmed Alawi Majeed 
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

Huda kamal alheeti 
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

Mahmood Abdullah Ramadhan 
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

Mahmoud Mustafa Hassan abdel tawab 
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

Mohammed W. Abd 
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

Omar Mahmood Shukur 
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

Raunaq haqi ismael 
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

shler hassan mahmood 
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

Tawoos Mohammed Kamel Ahmed 
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

Wisam Fawzi Abdulkareem 
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا. د عبد الرحمن ابراهيم حمد الغنطوسي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

يه صالح مهدي الوائليا. د ناد  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا. د. عبيد محمود محسن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا. م. إيمان إبراهيم عوض
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

.د جمال نايف سلطانا.م  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا. م. د. زاهد إسماعيل محمد الجبوري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا. م. د. سردار رشيد حمة صالح
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.د. ابتسام مهدي عبد الصاحب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.د. شيماء عادل فاضل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.د. مهنا متعب أحمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.د.سماح أحمد كاظم الجبوري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.د.محمد صبار نجم الزرفي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.م. د. اخالص عيدان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.م.د رحاب لفته حمود الدهلكي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.م.د سحر علي سرحان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.م.د غالب عبد حسين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.م.د. نازدار عبدهللا محمد سعيد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.م.د.صديق عزيز صديق الكسنزاني
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.م.د.علي عبدالهادي الكرخي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.م.محمد حميد جعفر محبوبه
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ابتسام سامي حميد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ابتسام عبدهللا سلطان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ابتسام كاطع خاجي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ابراهيم جبار كاظم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ابراهيم علي حمد امشهر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 اثمار عباس كريم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 احمد عامر عبد الكريم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 احمد عبدالساده مزهر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 احمد عبيد محمود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 احمد عصام عباس النجار
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 احمد علي عبدالحسن حيدر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 احمد كامل سلطان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 احمد مكي مرتضى الموسوي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 احمد ناطق اسماعيل الشنداح
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 احمد ناظم علوان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ادريس جاسم بديوي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 اروى اسامة ابراهيم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 اسراء كاطع فياض
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 اسالم فاضل عبد الصاحب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 اشرف شريف فهد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 افراح عودة صبيح
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 افراح منشد لهد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 افكار صابر موزان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 افياء مؤيد يونس
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 افين محمدصالح احمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 االء محمد عبدهللا
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 االستاذ مكي مرتضى موسى الموسوي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 االعالمي بشار حامد جاسم العداي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 الحقوقي احمد حسين علي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 الحقوقي علي محسن تركي الشمري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

حقوقي غسان موفق محمد صالحال  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 الدكتور احسان احمد محمد لهمود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 الدكتور الصيدالني عمر مصدق
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 الدكتور محمد ابراهيم الطيف
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 الدكتورة خلود هاشم الوائلي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 الدكتورة ميالد عبد السالم عبد العزيز الناصري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 المدرس المساعد / زهير عبدالستار احمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

يالمدرس مؤيد حميد مجد  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 المهندس أمير محمد عبد الزهرة
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 المهندس زيدون خلدون التميمي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 المهندس عباس لعيبي عبيد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 المهندسة بان غازي عبد اللطيف الراوي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 امال منصور حسن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 امنة سعد.علي الجواري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 انعام احمدجاسم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 اوس زامل عبدالكريم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 اياد كمر كرم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ايثار محمد مهدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ايفان حميد سليمان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ايمان كاظم شريف
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ايمان محمد خلف مرهاش النمراوي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ايمن طالل ذياب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 إخالص خليفة حامد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 إسراء حسن سيالن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 إشراق حسن عذيب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 إنتصار شعبان هاشم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 إنصاف صالح عبار
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 إيمان يونس إبراهيم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 إيناس جواد كاظم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 إيناس علي جميل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 إيهاب حسين علي الحجامي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أُمنية محمد علي صالح مهدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ . د . مقتدر حمدان عبد المجيد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ م د كريم مزعل محمد الالمي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ. د. حسام علي محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ. د. فائـــزة عباس حميدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ. رائد عزيز بديع
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ. م. د مرتضى عبدالرزاق مجيد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ. م. د. سليـم كاطـع علـي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ. م. د. فراس بحر محمود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ. م.د.رناعبداالله عباس
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.د جاسم الحاج جاسم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.د. عامر صالل راهي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.د. عفراء إبراهيم خليل العبيدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.د.سعد نصيف جاسم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.د.وئام عدنان عباس
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.م رحيم صبر شويخ
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.م.د ضياء عبيد محمود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

بد الحميد فهمي زايدأ.م.د محمد ع  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.م.د. بان كاظم مكي السامرائي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.م.د. حسين حبيب مصطفى العزي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.م.د. حيدر جبر غبن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.م.د. رنا صميم صديق
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.م.د. عدنان طلفاح محمد الدوري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.م.د.صهيب محمد ناصر الخطيب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أ.م.د.فراس بحر محمود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

د هدى محمد صالح عبد الجبار٠م٠أ  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أحمد حسين عبد الرؤوف المطوري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أحمد صباح عبد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أحمد صبيح كنيج
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

مد نجاح عبدأح  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أركان ريسان عباس
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أسيل عباس حسين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أشجان حميد باصي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

يأمنيه محمد عيس  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أمير حيدر خالد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أياس يونس اسماعيل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أيمن سليمان المقدادي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 أيهم عاصي حمود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 آالء حسن ملوك
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 بان علي حمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 بأن ذنون محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 برزان ميسر الحـــامد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 بسام جبار جاسم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 بسام حسين فهد الحسيني
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 بسام عباس علي النجار
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 بسمة احمد مصطفى
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 بشرى أحمد محمد امين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 بشرى غازي علوان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 بنين عليوي عبدالرضا محمدعلي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 بهاء حيدر محمد األنصاري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 تبارك صباح رحمان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 تغريد طالب حسن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 جاسم سعد كريم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 جاسم محمد علي الطحان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 جعفرموسى علي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 جمال عبدالواحد جاسم السوداني
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 جنار عبد الكريم احمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 جنان ماجد محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 جواد كاظم محسن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 حازم عيسى علي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 حبصة علي احمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 حسام سعيد عبد الحسين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 حسن حميد يعكوب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 حسن زيدان خلف حمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 حسن عبد الرزاق علي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 حسن علي حسن طعمه
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

فحسنين ابراهيم خل  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 حسين عدنان كريم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 حليمه محمد امين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 حمزه احمد جاسم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 حنان الهزام
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

كاظم حنان طالب  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 حنين راضي خضير
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 حيدر خضير مراد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 خالد عبيد محمود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

ثجيل خالدة على  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 خالدعبداالله عبد الستار
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 خديجة حافظ جبر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 خضر عبد الرضا جاسم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 خطاب عبدهللا ثلج
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

حمود خلف عبيد  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 خولة مهدي الجراح
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د . صادق كاظم تعبان عداي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. احمد عبد حسين العلي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. ازهار مهدي عبد الصاحب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

د الرزاقد. امينة سلمان عب  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. إيمان فايز عبد الرحيم رضوان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. بالل حاتم عبد الغفور
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. ثامر عبد الجبار نصيف النعيمي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

. حيدر كاظم عباسد  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. خليل ابراهيم محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. عبدهللا احمد محمد عقراوي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. علي عبيد محمود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. غادة فائق محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. فاضل يونس حسين زين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. ماهر عبد الستار احمد الراوي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. مجيد موسى حميد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. محمد عبد الهادي سرحان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. مرتضى عبد علي فرحان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. مشتاق فرج كرومي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. معن عبد الكريم جاسم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. ميرفت محمد جاسم الحيالي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. نور صالح عبد النبي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د. نور طالب حمدان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د.أنوار مجيد سرحان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د.بشرى عاشور الخزرجي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د.بشرى عبدهللا.مجيت
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د.بلقيس هادي هاشم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د.تغريد ضياء مشفي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د.سمير جعفر ياسين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د.سهاد جاسم عباس
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د.شيالن سعيد إسماعيل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د.عبدالرزاق ياسين عبدهللا
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د.عدي زكريا جاسم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د.عصام عكلة عبد القهار الكبيسي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

فنوص د.علي مطر  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 د.نصيف جاسم محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 داليا محمد علي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 دعاء حسن سيالن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 دعاء حميد عبد هللا
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 دعاء فاضل عبدالصاحب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 دعاء فليح حسن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 دعاء محمد قاسم المطوري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 دكتور ميثم عبدهللا سلطان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 دالل عبد الحسين كاظم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 دينا مكي ابراهيم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ذوالكفل جاسم بديوي مضعن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رافد مجيد نعيم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رافع عبد حنيت
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رائد خالد عبدهللا
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رائد ربيع فاضل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رباب عبد صياح
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ربيعة كاطع عبطان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رسالة حسين كامل معاون مدير
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رسل طارق حسن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رسل فؤاد صاحب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رسل مسلم رزاق
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رسول وداي متعب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رعد محمد ندا
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رغد مهدي مسلم العميدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رغداء حقي اسماعيل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رفل عباس كامل الحسيني
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رفل عبد الدائم عمر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رنا عبد االله محمود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رنا عبد األمير جواد العبيدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رنده جاسم محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رنده عباس برهي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رواء عباس برهي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رواء عبد العباس خضير
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رؤى مكي شعالن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 رؤى هاشم محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

ياض أحمد فرحان أبراهيمر  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ريم لقمان محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زمن كريم حنان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زهراء عبد الحسين خزعل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زهراء عبد الكاظم محمد المظفر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زهرة جبار هاشم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زين العابدين حسين عبيد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زينب جهاد عبد القادر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زينب صبري محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

حسين الدين صالحزينب   
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زينب ضياء جبوري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زينب عبدهللا منكاش
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زينب محسن حسن المنصوري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زينة طارق السراج
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زينة عبد الكريم توفيق
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 زينه قاسم هاشم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سارة خالد عبد الرضا
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سارة محمد خالد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سارة محمود الجواري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

ت احمدسارة نعم  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ساره رحيم عبد هللا عزيز العامري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سالم جاسم محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ساهرة محمد حسن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سبل سعد محي الدين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سجاد كاظم حسين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سجى محمد مكرود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سحر اسماعيل محمود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سحر محسن جبار
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سحرعبدالرضامجيد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

م محمد الخزرجيسرمد جاس  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سرى احسان عبد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سرى ساهر يوسف
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سرى مكي شعالن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سعاد صبيح عباس
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سعاد عبد الكاظم عبد الحميد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سعد امير فاضل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سعد كاظم محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سعد وداي متعب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سعدون حمزة احمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سلسبيل صالح عبد النبي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سلوى علي غانم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سمر فالح حسن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سمير كحيط سمير
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سميرة سلمان عبد الرسول
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سناء هادي عباس
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سنان محمد حسن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سندس يونس احمد الشريفي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سهى زكي نوري عياش
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سهى عبدهللا صالح
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سهير شاكر صديق
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سيف سعدي عفتان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سيماء عبد القادر احمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 سيناء احمد جارهللا
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

حمدٲشاكر رضا   
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شذى يوسف اسماعيل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شرادة علي حمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شلير علي خورشيد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شهرزاد جاسم محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شيرين كاظم اسماعيل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شيماء حسن علي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شيماء حسن علي قاسم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شيماء رافع سلطان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 شيماء عامر عبد الكريم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

محمد شيماء عبد الحسين  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 صاحب عليوي صاحب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 صادق داود سليمان ابراهيم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 صادق هادي حسين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 صالح ناصر رشيد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 صباح غازي شريف
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 صفاء فليح جبر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 صفاء محمد امين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

لمحب عبدالقادر محمد عليصفاعبدا  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ضحى عادل كريم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 طارق خضير عباس
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 طارق محمود جليب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 طه ياسين صالح
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 طيبة فارس مظفر الصراف
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عادل حسين طالب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عامر عبدالعزيز خليل الساطوري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عامر فاضل حسين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عباس صاحب عيدان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبد الحسين عبد االمير كريم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبد الرحمن ظاهر فيصل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبد الرسول حسن فاضل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبد الستار صالح هوبي الفراجي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبد الكريم محمود عبد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبدالخالق شاكر يوسف
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

العزيز عبدالقادر صالحعبد  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبدهللا صادق عبدهللا
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبدهللا عالء عطية
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبدالملك مروان محمود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبدالهادي حميد مهدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبدالهادي مونس عبيد المسعودي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبير جاسم محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عبير سفيان فاضل العاني
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عدنان وهاب المظفر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عذراء علي محمود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عرفات عبد الكاظم محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عفاف عبد الجبار عبدالكريم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عالء خيرهللا شياع
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عالء فاضل خلف المعموري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عالء فالح قاسم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عالء محمد ناصر المال
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

جي راضيعالء نا  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 علي حسين سليمان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 علي سليمان شجاع العبيدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 علي طه عبدهللا الجميلي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 علي عبد الحسين جبر الجشعمي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 علي عبد السميع حميد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 علي عبدهللا ناجي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 علي عبيس حسين المعموري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عليوي عبد الرضا محمد علي العبودي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عمار عبد الرضا مجيد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

السهيلعمار عبود خضير   
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عمار عدنان طعمة
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عمار غازي يونس
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عمر حماد صالح
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عمر صالح محمد الجبوري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عمر عبدالرحمن جدعان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عمران علي حمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 عمرعلي عبد السالم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 غادة بكر مرعي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 غادة يوسف اسماعيل عبدهللا
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 غسان حربي علي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 غفران علي مطلك
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 فاتن جبار كريم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 فاطمه عبداالمام جياد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 فراس احمد بالل الخاتوني
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

اس خضير حسن االسديفر  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 فراس عيسى مرزة
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 فرح جعفر محمود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 فالح حسن محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 فالح مجيد حسون الحار
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 فهد خلف ياسين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 قاسم حسين حسن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 قحطان عدنان عبد الجليل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 قصي حسين قادر القره غولي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 قيس أسعد شاكر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 كاظم مطشر شبيب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 كريم خضير كريم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 كريم يوسوفي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 كوثر جلوب كاظم صالح العبيدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 كوردستان محمد طاهر عمر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 لبنى احمد عبد الكريم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 لبنى حسن عذيب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

كيلقاء جبار كا  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 لمى ماجد حميد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 لمياء فليح ابراهيم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ليث حسن خليل الدوري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ليث سامي يونس
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ليلى احمد ابراهيم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ليلئ فالح عباس هادي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 لينا عدي خليل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م . م افراح عادل حسن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م ر كيمياوي شيماء مهدي مصطفى
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

م وجدان جعفر غالب م  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م. ايالف خالد دحام
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م. د. طارق محمد نايف
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م. م أحمد فريح عبد سداح
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

عدالدينم. م أحمد وليد س  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م. م أياد احمد صالح
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م. م براء جعفر عزيز
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م. م حيدر عايد جبار محمد القصير
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

عمر فواز عباسم. م   
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م. م يسرى حمزة علي العبيدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م. م. رغد عبدالحسين حمزة
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م. م. فرقان منذر ناصر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م. م. منال محسن حمود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م. محمد حسن عودة شنتوخ
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.افتخار جبار عيد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.د افتخار مزهر علي عداي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.د عمر حمدان جبوري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.د غيداء محمد حسون السعدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.د منى محمد حسون السعدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.د هشام فياض محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

امين ذنون احمد م.د.  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.د. انتصار فيصل عبد محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.د. محمد خلف كاظم الخيكاني
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.د.أسراء عاكف علي العبيدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.د.سنان عدنان محمد نوري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م حسين جليل حسون
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م حسين زعيل حالوب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م خليل ابراهيم احمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م رياض ناظم حميد الدوري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م علي جعفر حمزه
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م كاظم رسن عبد الصاحب الساعدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م مرتضى عبدالحسين عبدالكريم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م نور علي كاظم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م وسام محمد عبد حمد القره غولي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م. اخالص محمد صادق
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م. اليسع جاسم بديوي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م. زيد رياض حسن االنباري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

. عبدهللا فاخر يوسفم.م  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م. علي مهدي مطلك الجوراني
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م. محمد طالل عادل فخري الشيخلي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م. هدى حمزه عبدالخضر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م. وفاء محمود أحمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م. وليد محسن عويد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م.دينا محمد سلمان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 م.م.رافد ياسين جاهل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

نشتيمان على صالح ٠م  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

د عبدالمجيد محمدماجد حمي  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ماجدة محمود حسن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مثنى عبد الواحد خضير
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محاسن احمد حسين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمد خليل إبراهيم القيسي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمد رشيد احمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمد سامي عبدهللا
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمد سعدي شفيق العبيدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمد سليم داود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمد صالح مطر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

مد طالل خضر الطائيمح  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمد عامر عبد الكريم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمد عبد المعين سليمان صالح الصميدعي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمد فتحي محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمد كامل خفيف
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمد نزار يوسف
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمد نزهان مهدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمود تركي فارس
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمود شاكر التوتونجي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمود محمد سالم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 محمود محمد عبد حسن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مخلف نجم عبيد الخفاجي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مرفت محمد عبدهللا
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مروة عبد االله عباس
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مروة نعمت احمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مروه شهيد فرج
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مريم عبدالباري عريبي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مريم يسار يحيى التمر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مصطفى احمد عبد مسلم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مصطفى جليل محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مصطفى خلف عويد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مصطفى عزة حميد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مصطفى محمود شاكر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مصطفى نشأه جوهر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مصعب عبد الحسين جابر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 معن احمد حردان
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ممتاز حازم داؤد الديوجي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 منار عباس برهي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مناف احمد شعالن
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 منتهى طارق ياسين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 منتهى طه ياسين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 منى هادي صالح
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 منيب محمد احمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مها زكي امين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مها عبداالله محمد حسن البدراني
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مها مصطفى رشيد العاني
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

اظم عبد العاليمهندس اقدم.هناء ك  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 مهندس هه وال علي محمد حسين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 موسى جاسم عجيل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ميادة صالح الدين تاج الدين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

قيس رمضانميادة   
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ميامي علي داود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ميرفت هاني فخري
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ميعاد مهدي لفته
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نادية عبدهللا محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نادية مقبل حسن الزبيدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ناصر كريمش خضر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نبال خليل موسى
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نبأ عبد الرزاق الربيعي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نبيل سديري المولودي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ندى اديب يحيى
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ندى علي مهدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نزار علوان عبد هللا
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نزار محمد علي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

د الحيانينسرين محمد عب  
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نشأة فائق عبد الحسين الزبيدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نشوان زيدان سريح الكبيسي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نقاء صالح عبد النبي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نور رافع عمران
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 نور علي كامل علي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هالة طارق ياسين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هاله فالح هادي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هاني كاني جابر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هبة هللا عبدالحميد السوداني
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هبة جمعة جعفر
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هبة كامل خفيف حجي الخالدي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هبة نصير عبدالرزاق
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هبه عبدالكريم محمود
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هبه محمد وهاب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هدى جواد كاظم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هدى طارق ياسين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هدى عبد الحميد سليم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هدى مالك صبير العتابي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هدى محمد كريم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 همسة محمد احمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هيفاء حسين علي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 هيوا عبد الرحمن احمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 وائل شوقي عبد الصاحب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 وفاء فاضل عباس الربيعي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 وسن خريبذ جاسم
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 وفاء محمد علي
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 وفية شاكر عبد الحسين
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 والء غازي محمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 والء لعيبي جالب
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ياسر هنر عوني
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ياسمين ابراهيم خلف
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ياسمين عبد العباس حمد
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ياسين محمد خليل
  بعنوان : تقنيات ميكانيك القدرةالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

  وسبل المعالجة األسباباالزمة المائية في العراق : 
 مساءا 04:00 الساعة في 14/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

صفا أكرم يونس   و  صولة طه حامد   
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
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