
 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 بسمان عبداللطيف سليم  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 زينة عامر ادريس الشريفي  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 ايمان زيدان علي  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 شهد فاضل بنيان  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 ريم ابراهيم جاسم  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 مروة رياض احمد  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 د.م.ندى صبحي عبدالمجيد  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 داود سالم محمد سعيد  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 بان احمد حمودي  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 ازهر عامر حسين  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 ريا دريد محمد عثمان  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 شهد محمد سالم  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 ضحى فائق ذنون  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 أسامة خير الدين محمود  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 اياد عبدالخالق يحيى  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 أزهار حميد عزيز  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 زهراء عبدالرحمن صبري  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 يمان قيس سعدهللا  (أستاذ مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 لؤي سالم يحيى  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 محمد وليد حسين  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 جمال نايف سلطان  (أستاذ مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 رواء عبدهللا عبدالقادر  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 زهراء مصطفى جارهللا  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 ضمياء حسن محسن  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 نور عبدالمنعم قاسم النعيمي  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 سناء محمود عبد  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 بسمة ابراهيم خليل  (أستاذ مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 بثينة لقمان احمد  (أستاذ مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 حنان احسان خليل  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 فؤاد سالم رشيد  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

( عدمدرس مسا  سمارة سعد يونس  (
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 حنان احمد شيخو  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 شهلة عبدالوهاب عبدالقادر  (أستاذ مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 االء يونس ذنون  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 رغيد هيثم منيب  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 أسماء موفق محمد  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 حنان محمد علي  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 اسماء هادي ذنون  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 محمد فتحي محمد  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 د.ساهره محمد عثمان  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 وسن فخري شاكر  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 عامر محمد نوري  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 أمثال شهاب احمد الحجار  (أستاذ مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 علي عبدالرزاق عبدعلي  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 مضر احمد حمودي  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 شذى يوسف اسماعيل  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 غادة يوسف اسماعيل عبدهللا  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 تماره خالد احمد  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 هدى نبيل يحيى ايوب  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

( درس مساعدم  زوزان سعدهللا حسين  (
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 ايناس طالل محمد  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 سدره صميم شاكر  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 دعبدالباسط عبدالعزيز محمود  (أستاذ مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 مها صالح حبو  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 حنان عباس سلمان  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 مزاحم رياض حمدون  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 ريم هيثم جمال  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 د.نبال يونس محمد  (أستاذ مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 شيماء سعيد خليل  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

ي عمرظفر عبدالغن  (مدرس مساعد)  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 محمد احسان مجيد  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 فدوة علي حسين  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 يعرب يونس رحيم  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 حسين نجم عبد  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 جاسم محمد حسو  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 نوال هادي حسن  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 دعاء عبدالحميد عبدالسميع محمد  (أستاذ مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 مؤمن سعد عثمان  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 محمد منذر زين الدين محمد أمين  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 نور وهب محمد يونس  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 سمر مرعي حسن  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 سماء خالد غانم  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 اوس زاهد يونس  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 شيماء قيس قاسم  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

منغم طارق غان  (فني)  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 عدوية محمد صباح  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 مروة نجم عبد  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 د.محمد عبدالموجود حسن البدراني  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 باسمة احمد عبدالهادي سليم  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 صبا محمد نجيب ذنون  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 انوار هادي طه  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 شذى حازم سعدهللا  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 م.د.رائد نصر كاظم العبيدي  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

ضل عبدالواحدوفاء فا  (فني)  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 هوار جالل صادق حويزى  (أستاذ مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 يحيى خالد زكي  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 موفق مجيد ليلو  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 أيهان  احمد خليل  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 أ.م.د.أروى محمد عثمان  (أستاذ مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 منتهى طه ياسين  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 زهراء رياض عبدالرحمن إبراهيم  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 د.شهلة سالم خليل العبادي  (مدرس)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 وفاء حازم صالح  (أستاذ مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 سرى ثائر عبدالحق  (فني)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

  ؤيد مشاركةن

 فاطمه مصطفى جار هللا  (مدرس مساعد)
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  

 أساسيات التعليم االليكتروني
  

2020/حزيران/4ولغاية  2020/آيار/31للفترة من   

بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة   
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

الموصلعميد المعهد التقني   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 


