
 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)اعدأستاذ مس(  سلمى عبدالملك  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)اداري(  زينب علي عبدالحسين  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  فاطمة خلف عطوان  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  يسارة مسال  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  رحمة حازم الحسيني  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  دعاء عبدهالل  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  دينا وجيه محمد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  مريم رحيم مرزا  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  شوق رأفت محمد علي  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  هدير غازي محمد أديب  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  التفات حميد سعود  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  سحر ناجي خلف  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  م.د.شيماء احمد حسن  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  يسر ماجد جميل  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  د.شيماء حسن فاضل  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  تهاني حسني تيلخ  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  احمد غربيد.مشتاق   
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ(  عصام رفيق  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  منذر عباس شعالن  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  علياء ظاهر محسن  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  د احمد نعيمرغ  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  سهى علي عبدالفتاح نافع الراوي  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  م.د.ليلى حاتم عبود  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)درسم(  نادية علي ناظم  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  د.ايناس عبدالستار عبدالجبار  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  نادية عطية عطشان  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)اداري(  زهراء محمد حسين سعيد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  م.د.آمال صباح حسن  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  م.د.حيدر حسين عبدالستار  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ(  فتيحة لوناس كركوش  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  زيد شاكر محمود  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  م.د.حركات محسن رومي  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  سهاد رشيد مجيد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  د.وفاء عبدهللا القيسي  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  د.هدى عباس نعمان  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  عصام رفيق فائق  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  ثقيف مرتضى جواد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  رنا ضياء عبدالجبار  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  عالية عبداالمير عبدالمجيد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  ا.م.د.منيرة يحيى علي مفتاح  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  لبنى عماد كاظم  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  علي طه عبدهللا الجميلي  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  تغريد عبدالمهدي موسى  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  بتول ناصر حمران  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  دينا عبدالغني عبدالعزيز  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  خلود عبيد كزار  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)فني(  بسمة احمد مصطفى أمين الكيالني  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  م.د.طارق محمد نايف  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  سهيلة نيبوش  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  هدى محمود حكمت  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)فني(  نزار احمد خليل  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  بشرى حسين محمد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  افراح جبار الزم  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)فني(  نور حميد محسن  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  لمى مظفر أنور  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  سهير مرتضى عاشور  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  رغد كريم مسلم  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  اطياف حسن ابراهيم  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مساعدمدرس (  نور ساطع امين  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  نهلة ناجي هالل  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)فني(  رغد عامر رجب  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  م.م عباس حميد شكور  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ(  عبدالرزاق سلمان حمزه  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)فني(  هند كريم سعيد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  نعيم عبدهللا مطلك  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  حيدر عبدالواحد حمود  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  رنا زيدان يونس الكواز  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)اداري(  أسماء زيدان يونس  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  شاكر اسماعيل عيد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  ا.م.د.ريا قحطان احمد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  م.م.زينب عباس جواد الطالبي  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  ايمن مشعان سرحان  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  سراب هشام مولود  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  د.زيد لؤي هادي  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)فني(  دينا مزاحم عبد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  باهرة محمود جعفر  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  عامر زهير حميد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  وسام رسول كاظم  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ(  د.نعيمة بن ضيف هللا  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  داكان بختيار عمر  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  د.فدوه علي حسين العبد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  انيوجدان محمد صالح الحمد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)اداري(  سوارين هيثم خضر  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)فني(  ريام نوري جواد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  غسان عبدهللا سلمان  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  منتصر خيري حسين  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  ن الراويمحمد حمدان عدنا  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  مصطفى كامل يوسف الكنعاني  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  بدريه ناصر عبد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  ضحى فاضل تعبان  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  رند سامي كامل  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  سميحة ناصر عبد  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  د.منال فرحان محسن الخاقاني  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  يسرى اكرم مصطفى  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)فني(  حنين علي حسين  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  د.مريم محمود حكمت  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  ابتهال نوفل محمود  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ(  بوبعاية نصيرة  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  ا.م.د تغريد عبدالحميد ناصر  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  اساور سعدي علي  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ(  ا.د.سحر جبار كاظم  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

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

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)فني(  سيليفيا عصام بولص  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)فني(  زهراء خالد نافع  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  زهراء مهدي كاطع  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  زهراء زهير مسلم  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  ن يوسف جاسمد.سوزا  
  دورة االليكترونية التي أقامها قسم تقنيات أنظمة الحاسوب بعنوان :بال

  العالمي المستوعبات في العلمية البحوث نشر طرق

 / حزيران 11/ حزيران ولغاية  7للفترة من 

  بعد استيفاء كافة متطلباتهاوتم منحه هذه الشهادة 
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 


