
 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مجيد عبدالرزاق مرتضى. د
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شيت قحطان هند
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شيخو احمد حنان
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  يحيى الخالق دعب اياد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حمد جادهللا سعد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شاكر رائد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  يعقوب خضر منذر. د.م.ا
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  العاني الحميد عبد وحيد مروان. م.م
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  يونس توفيق بالل
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ذنون ليث مروة
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  العبيدي شفيق سعدي محمد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اسماعيل محمد ريبوار
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  أحمد إبراهيم خليل م.م
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  الشجيري رشيد خلف محمد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علي عواد علي أسعد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عابد اسماعيل محمد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  خليل احمد نزار
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نعمة ورور اضواء
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حميد عبدالواحد رحمة
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  جاسم نصيف احمد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدالقادر عبدالوهاب شهلة
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  لیاسماع ونسی اسیأ
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  طه ياسين طه منتهى
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  يوسف شاكر عبدالخالق
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدهللا محمد مرفت
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حميد عبدالواحد دعاء
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد سعيد احكام
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد ادريس جنان
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علي محمد حنان
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ابراهيم عبدالخالق ابراهيم
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدالفتاح مقداد احمد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  قاسم يونس رزان
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسن مرعي سمر
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  العبادي خليل سالم شهلة.د
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  هللا عبد حازم هالة
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  الحسين عبد مسلم عبد احمد مصطفى
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد لقمان بثينة
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  الحسين عبد الكريم عبد عمار
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد خالد مهند
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  الخزرجي محمد جاسم سرمد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

Dr. Maan Abdul Kareem Jasim  
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  يونس مؤيد افياء
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  العاني فاضل سفيان عبير
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  الحجار احمد شهاب أمثال
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  الحيالي جاسم محمد ميرفت. د
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حامد طه صولة
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صالح ياسين طه
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  العبد حسين علي فدوه. د
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  يونس فتاح بريز.د
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صالح احمد ايمان
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  الرزاق عبد سلمان امينة. د
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسين الدين صالح زينب
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد سالم محمد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سعيد عبدالسالم هبه
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسين محمد هبة
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فتحي محمد نسرين
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حمد كامل منى
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  العماري الصادقي الصديق
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ابراهيم شاهين صواش
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عامر ظافر االء. د.ا
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رشيد مزاحم ضياء
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  دحام صالح آمنة
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سعيد محمد عبيدة
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبد ميسر احمد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  العاني الموجود عبد آالء. د
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد حامد يوسف
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  يونس عزيز خنساء.د
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد الرحمن عبد هيوا
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  خليل احسان حنان
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد خضر إبراهيم
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عزيز القادر عبد سندس.د.أ
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عالوي حميد ثامر
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد سيون نبال.د
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سليم اللطيف عبد بسمان
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسين بشار رنا
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  هللا حسب فيصل سيماء
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  يصلف سعيد محمد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  جميان سلمان عبدالخالق
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علي رشيد خلف عمر
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  امشهر حمد علي ابراهيم. د
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  غالب جعفر وجدان م م
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شاكر محمود مصطفى
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  يونس ذنون ايمان
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  القادر عبد مؤيد عمر
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  خليل إبراهيم بسمة
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حاجي أمين محمد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد يحيى وسن.  د
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علي محسن أمل. د
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسن صالح مصطفى
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شيت محمود امنة
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد طالل مازن
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ذنون بنجي محمد صبا
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مخلف محمد اسيل
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سليمان رواءداؤد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدالوهاب حسن مروة
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد عزيز فراس
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علوان محمد عمر
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حمود عجيل وسن
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سعيد وزير طلعت
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  الزهيري محسن الكريم عبد هدى
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  قاسم ياسين شيرين
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد علي حبصه د.م
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ألرفاعي طارق علي محمود
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  جاسم نصيف محمد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علي فيصل هيثم
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فهد نعمان أياد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد عرفات فضيلة. د. أ
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فرحان محمد فرحان
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد اسامة محمد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سمير محمد شيماء. م
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نوري محمد عامر
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سليمان علي نصال
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  طه هادي انوار
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عيمر خليل جعفر
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 مكتبأدارة  قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نجم ثامر احمد
 الموسومة : االليكترونية للندوة

  الحكومية العامة رؤية ادارة معاصرة لمشاكل المنظمات
صباحا 00:11في الساعة  19/5/2020 التي اقيمت بتاريخ  

  ونالمحاضر
 د.نبال يونس ///// د.ياسر داؤد ///// مزاحم رياض ///// محمد مضر ///// لمياء محمد

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 


