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  عصرا 5:00في الساعة  16/4/2020التي أقيمت بتاريخ 

نوالمحاضر  

  النجار عباس سليمان // بسام داود أحمد // أياد محمود عبدالوهاب // أنمار محمد عبدهللا

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  قيثار عبد الوهاب ابراهيم _ مدرس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة

  عصرا 5:00في الساعة  16/4/2020التي أقيمت بتاريخ 

نوالمحاضر  

  النجار عباس سليمان // بسام داود أحمد // أياد محمود عبدالوهاب // أنمار محمد عبدهللا
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.م زيدون مهند خليل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة

  عصرا 5:00في الساعة  16/4/2020التي أقيمت بتاريخ 
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

Suhad yassein abd  

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  االء ايمن سعيد الجرجيس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زهراء محمد طاهر رشيد /مدرس مساعد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة

  عصرا 5:00في الساعة  16/4/2020التي أقيمت بتاريخ 
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  النجار عباس سليمان // بسام داود أحمد // أياد محمود عبدالوهاب // أنمار محمد عبدهللا

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ندى يوسف عبدالعزيز

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة
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  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.سماء عدنان رؤوف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م. م. عدي عامر حامد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة

  عصرا 5:00في الساعة  16/4/2020التي أقيمت بتاريخ 
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.ريا سامي سعيد .مدرس دكتور

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة

  عصرا 5:00في الساعة  16/4/2020التي أقيمت بتاريخ 
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رنا سامي سعيد الصفار٠د٠م

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة

  عصرا 5:00في الساعة  16/4/2020التي أقيمت بتاريخ 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.م.سجى فتاح زيدان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رئيس مدربين فنيين اقدم محمد عبدالوهاب الفخري

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حنان احسان خليل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة
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  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مصطفى وعدهللا حمدلله /مدرس مساعد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة
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  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سم عباس عبد الكريممهندس قا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة

  عصرا 5:00في الساعة  16/4/2020التي أقيمت بتاريخ 
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  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.د..اميرة محمد فرج

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة

  عصرا 5:00في الساعة  16/4/2020التي أقيمت بتاريخ 
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  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بسام عباس علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة
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  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  االسم:أحكام سعيد محمد/رئيس مدربين فنيين أقدم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة

  عصرا 5:00في الساعة  16/4/2020التي أقيمت بتاريخ 
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  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هديل طارق يونس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة
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 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شيماء محمد يونس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة
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  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سعد امير فاضل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة
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  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.م فارس صالح نجم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة
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  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احسان محمدعلي ابراهيم / مهندس اقدم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة
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  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ى البزازد. زينة مضر يحي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لينا قحطان ذنون العطار

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة
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  ميكانيك القدرة قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صفا محمد نحيب جرجيس محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

   Google Classroom منصة عبر واهميتها االلكترونية الصفوف إدارة
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