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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد ابراهيمتحرير 

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  يمان قيس سعد هللا العزاوي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينب محمد طاهر رشيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  إبراهيم أحمد محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بتول عبد الهادي سلطان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وفاء وليد نافع عبدلله القيسي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م م مروة مرشد محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. رنا علي مجيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  طالل سعيد حميد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد خزعل سالم الحجار

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ساره طالب كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هدير رماح نعمت

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لمى جاسم حمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هيفاء مزهر فلحي-د

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد عبدالساده مزهر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هجرانصنعان جبار

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ياسين علي خلف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اوس سعيد مردان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مريم منصور مذكور

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبد الباسط أحمد حسن الطه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. نادية محمود فرحان الكحلي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد حسين محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد جبار عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  باسمة احمد عبدالهادي سليم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اثير عالء صبري

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نهاد كامل شعالن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  خمائل سامي مطلك

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. االء طالل ياسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وليد طوينة عبد الحمزة

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عقيل حنظل طارش

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  كوثر حسن عبيس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فرح سالم دعبول

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حسام سلمان جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صابرين لطيف كريم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.م.ميسون محمد حسن محمد سعيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. علي مانع حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أ.م.د. احمد عواد طالب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.م قاسم حسن عبيس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رواء حفظي زعولي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شيماء عباس فاضل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عماد محمد عوسج

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عال حسون عبيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عزالدين حسن كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سجاد ثامر كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبير مالك حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عمر فاضل يحيى

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عراك جبر شالل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. علي عبد الهادي ماهود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حسام خالد خماس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  يا شكر عباسدن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عدنان جواد احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  جمال خضير مظلوم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د غيدانهبة احم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سماء خالد غانم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد جواد كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. فاطمه عبودي علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد مهدي حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.بنان خالد عبدالرحمن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شيرين ياسين قاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حسام حكمت نافع

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زياد ليث قاسم العاني

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اسماعيل يونس حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد نجيب جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حسين عليوي مطلب الدهموشي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.م زيد علي خميس حسن النعيمي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رشيدعلي فتاح 

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. محمد عبدهللا محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  امير شمخي نور

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عباس قاسم محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مها عبد الواحد عزت

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.زويد فتحي عبد الرمضاني

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زياد صفاء يونس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رضية علي حسن أحمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نزار كاظم عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زهراء نوح فتحي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  باقر سجاد محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سعاد سالم شاكر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ندى فاضل عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صادق سالم حسوني

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هدى يونس يحيى

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سعدي ابراهيم حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حيدر شنشول محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فريال يونس نزال

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ايناس قيس نجم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شيماء بدر عبدهللا نصر السراي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي حسين عبداالمير المنكوشي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لقاء خالد الزبيدي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عمر طالل محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. مزهر كاظم كعيبر المهداوي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شذى هاشم مهدي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اكرام نايف محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مؤيد مجبل عبيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاطمة كرار عزيز

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاطمة مهدي راهي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نبراس لفته عبد القادر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أحمد لطيف عبد الخاقاني

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سلوى جمعة فاخر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ابتهال ادريس كنعان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صبا علي كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد فائق رزيج

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نسرين خليل ابراهيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. إيناس عبدالستار عبدالجبار

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بشؤى نورالدين غفور

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. شهلة سالم خليل العبادي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وجدان رشيد عبد الحسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صبا خيري صالح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زهراء خزعل حمدون

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اشرف عبد الرزاق سعيد الحسو

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.م.احمد رشيد خليفه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سارة سعد محمدجواد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عباس عالوي عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  طارق حمد عبدهللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد نور جمال

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هناء غالي عطيه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عباس شبيب حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اسيل رحيم مردان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينه علي جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لمى سعدون جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مهند يوسف تركي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  جعفر فاضل عودة

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وسام علي حسين الالمي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. اكرم نوري محمد النائب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  إسراء عبدالكريم محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عدنان محسن علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هدى صباح حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د محمد حازم صبري

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صفاء محمد حسوني

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نغم بهجة كامل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  معتز صباح احميد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م. م. كرار سعد فرج

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  امير صباح نوري الكواز

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ا.د.علي حلو حواس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. بشرى تركي مهدي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد حسين احمظ

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نزار احمد خليل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عراق علي حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نور سلمان كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد عبيد كاظم م.م

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينب محسن حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مي علي عزيز

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اريج عدنان عبد القيسي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حيدر محمد مجيد البغدادي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أسيل سامي امين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أ.م.د.قيصر جودة فضيل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  غفران عبدالكريم فرج

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي حسن عبود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مراد أحمد ياس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد صالح شطيب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  خالد فنوخ ابو خضر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  جم عبدمروة ن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.عمر حمدان جبوري

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سرى عناد سعدهللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صبا حازم صديق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سطم صالح حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  تهاني عبد الجبار ناصر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  برهان هادي درب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.ياسين عبدالرضا ياسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبد العزيز براك محسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سامرة نعمة كامل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  براء وعدهللا نجم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رغد ناجي شهاب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ساالر جمال رشيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ثامر موحي جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أثير شهاب أحمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فهد خلف ياسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رقيه عبد الزهرة عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  الفت تحسين ياسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.سناء لطيف عبد الرزاق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ابتسام علي صكر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.م. حسام طارق جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي احسان تيلي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.م احمد حميد كامل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د علي حميد جبيل البديري

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شيماء زاحم حسوني صالح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هند عامر مهدي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي محي الدين رشيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  إسراء وعدهللا قاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صبا علي حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احالم سعيد ابراهيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رشا حسن عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د اخالص جبار كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينب صبري محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هبه عدنان عزير

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.ارام محمد رحيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وفاء عبد سعود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حنان عبد هللا علي حسن الشمري

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ليندا لفته غشيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رغيد ابراهيم اسماعيل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فراس عبد الكاظم محمد الحلي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سناء عدنان محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  توفيق ناجي حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  معن عبد الكريم جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبدالسالم محمود حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اسامه ناطق ناجي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رحمة سليم داؤود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سرى زهير محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هيام عدنان علي الحلي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ؤدساره نمير دا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  خلود مساعد ايدام

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سدره صميم شاكر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بسام منيب علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صبا قاسم حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صفاء عدنان محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عباس حيدر هادي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زهراء علوان جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لينا فارس حمزه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.نهاية حكمت زكي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أسيل مؤيد قاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هيام صادق احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  والء صالح حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي جويد جعيل
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  عبد الحسين حمزة عبد الحسين
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  محمدحسين حيدر حمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رعد حساني سلطان عالوي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد حسين عبيد عجام

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أسماء موفق محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد عبدالرسول جابر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سهى سعدون جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ميسون طه حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  انوار هادي طه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ضمياء حسن محسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د حسن منديل حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي هادي فهد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أسر جعفر حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نشوان زيور هيرو

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مهند ذياب مهدي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ميثم محمد عبد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عدي فارس وشيل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محاسن محمود سلطان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  خالدة علي ثجيل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زهراء ميسر سلطان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نيران عباس علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  يحيى جاري يحيى

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.علي رزاق علي الظاهري

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  داليا رزاق محمد علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رنا حسن عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ميسلون لفته عبد القادر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بشرى ناصر يونس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد ريسان شاكر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هبة عبدالخالق حمدون

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سهاد رشيد مجيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رؤى مظفر يونس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  تيسير عبد القادر صالح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بشرى شاكر جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ايمان جاسم محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  غفران عادل عطا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أنهار محمد علي حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. عبدهللا حسن محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  والء سامي تهلوك

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هاسميك انترانيك وارطان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نور عبد األمير عودة

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شهالء منذر عبد الحسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. زياد بدر حمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سندس محمد عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.د. ايناس سليمان يوسف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.ندى خزعل كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نهى صالح فلغوص

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمود رافع يحيى

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لمى سعد عبد الباقي هاني

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينب حازم محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.اسيل محمود جواد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  جاسم محمد حسو

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حيدر سعد عبد الباقي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أحمد مذخر شريف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عليوي عبد الرضا محمد علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اسراء عبد الكريم معروف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  طيف علي مهدي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي ناظم زكي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شيماء سعدون هاشم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صبا عبد الحسين عاتي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نهله سلمان صدام

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ا.م.د. برزان ميسر الحـــامد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.نورس نجاح مبارك

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سعد حساني سلطان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.وجدان مطرود كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. نور ناجي رديف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صدام حكيم جياد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.لقاء حسون صكبان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هند صالح محيميد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اسامة فاضل راضي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اسراء احمد جدوع

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي صالح حسون

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ظفر هادي جياد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  إسالم ناصر يوسف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.م ايناس اسماعيل شحاذه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عقوب يوسفمديحة ي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شيرين قاسم عبدالرضا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د فرح زهير جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاطمة مظفر محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فرقد عبود عواد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  منصور عبد أبوحنه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نور صباح جعفر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  طالب فليح حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.ثامر عون الدين محمد شيت

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نصر خالد عبد الرزاق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عمار عبدالرحمن طه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رسل حيدر جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ايناس مزاحم عبد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  منى غسان يونس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. محمد سالم شيت العنزي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رشا يحيى قاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لينا يوسف محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. زيد شاكر ناجي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاتن فاضل محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد صالح عبد االمير

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ذنون يحيى سبع

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نعيمهامجد جاسم 

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ابتسام راضي ثامر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م. م سوزان رضا شكور اغا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هدى عبدالعالي عبدالباقي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  الدكتور فاضل كاظم حنون

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رغد يوسف محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمود باسل محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. الهام صبحي عبد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م. د سعاد خيري كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رنده ميسر صالح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينب قصي شريف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أ. م. د. سناء عبد الهادي حافظ شمخي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أزل حبيب نزال

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فراس فاضل فرحان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ضياء عبد الرزاق عبد الجبار اللبان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. رياض احمد سرحان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حوراء هادي جياد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينب محمد صالح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لقاء محمد مجيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  منى عارف جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فرح مؤيد احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.د.مهى صالح يونس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شيماء عبد سعود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ميامي علي داود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نهاد علوان حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فيحاء كمال حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سين توفيقعابدة تح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أحمد يونس عبد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م. م شهد عبد الكريم احمد ابراهيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ير عبد المجيد هاديعالية عبد األم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شيماء عبد الحسين محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أ.د. عالء فراك حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  تغريد قاسم سلمان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شهم فالح حميد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينب فائق محمد الشيخ

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مرتضى وهيب فضالة

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سيف سفيان احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينة هادي مفتن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  جالل قيس جميل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عمر حسين أحمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وسام صالل عليوي
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ا.م.د. نادية صادق مجيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لميس كاظم علي الزكي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حيدر قاسم رحيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ا.م.د. اكرم عبدالقادر محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فواز فاضل عليد.

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  خمائل حسين عبود الخفاجي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  داليا عبد الرحمن كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اية حامد جمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اشراق جاسم حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م. م. مروه سلمان كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وسام عقيل مسلم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  جنان شاوي زامل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حسنين فاضل محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد يحيى توفيق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  افراح علي عبداالمير

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سيف عدنان ارحيم القيسي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.انتصاررحيم عبيد مطر السلطاني

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ناصر يوسف عبدهللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أحمد مشرف رشيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لماننور رزاق س

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رحيم رويح حبيب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عمار عبد الكريم عبد الحسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ر غافلرجاء عبد االمي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاطمة رحمن مخيف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عدوية محمد صباح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. سجى حسين دلفي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هيلين حنا عيسى

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وفاق مهدي هادي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رشا عزام عبدهللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أ م وليد خالد جابر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نبراس محمد علي هاشم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وجدان سالم قاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.ليلى عبد الستار صادق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أسامةجابر عبد السادة

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ميثاق فزع ابراهيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  جاسم كشيش زويد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وفاء احمد امين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاطمة صاحب عبد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فرح عبد حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رجاء علي محيسن الطائي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اركان عدنان عمران

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سروة رمضان حمزة

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  غصون غازي محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  منى حسين علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد ميسر محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بشائر شفاء خزعل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اسراء هادي حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عدنان فدعوس عمر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زهراء صبار عمران

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بلقيس حميدي كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لةگعقيل مطشر ع

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حارت كريم جياد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محسن عمر محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينب عوده عبيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حمزة شهاب احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبدالمنعم سلمان مدلول

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبدهللا احمد شيخو

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ريم هيثم جمال محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زهراء عبد الجبار مجيد حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  يفصباح غازي شر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ا.م.د.ابتسام صاحب موسى الزويني

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  دينا حميد زيدان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  جمال حميد وهيب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  امير عبد الحسين صالح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  استبرق عزالدين محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  منال فرحان محسن علي الخاقاني

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.سيوكي سامح هدايت أرسالن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وليد كريم عواد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي محمود عبدهللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حسن ثامر غانم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد احسان مجيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رؤى عبد الرضا سعيد السباح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مراد سعيد صديق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هبه جاسم حمزه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هديل علي كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رسل حيدر عبد علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اميرة غريب بكر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينب صبحي عبدد. 

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حيدر حسن داود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اقبال حسين عبد الكريم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  خليل ستار محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. غادة فائق محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رؤى محمد حمزه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. عبدالرحمن إكرام صديق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سمراء كاظم منصور

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رشا كاظم مهدي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مصطفى سلمان كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  تركي موسىسناء 

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ثامر عبد الشهيد محسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ريام محمد جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سلمان حنتاو عبدالحسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أسن ارجمند قادر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينة مجيد ذياب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أرجوان محمد عبد الجواد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ندى ذنون احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نادية مقبل حسن الزبيدي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ضياء احمد عبدهللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاديه وضاح طارق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حكم مروان زيدان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حنان قاسم كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سهام حسن سلمان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علياء حسين علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أ.م.د. لطفي غالم عوازلي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ميادة جاسم حمودي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نيران صباح جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مها محمود جسام

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رشا صالح خليل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شيماء محمد علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  جعفر حمود عيدي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أحمد فارس الصواف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أريج محمد عبدالجواد الجوادي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاضل عبد العباس عطا هللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد هاني محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سالفه إسماعيل إبراهيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد صباح جرجيس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لجين يونس عبد القادر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شروق عبد الرضا سعيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ميسلون عبد قاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ختام حبيب رسول

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زهراء عبد الحسين جعاز

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مدد االء جويد ح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ندى يوسف عبدالعزيز

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  انفال عاشور حامد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  خنساء ادريس حامد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رافد دفار عرير

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رؤى حسام علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.زهير حمد عبيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي حسين مهاوش

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هدى وجود عبد الودود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عمر محمد يوسف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. عماد عبد حمزة العتابي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سامان فاضل محمد
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أ.م.د.ساجدة كريم راضي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.د. وسام نجم محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أ.م.د. راكان خليل عنتر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد بشار جمعه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  قيس عبد يوسف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مؤيد عبدهللا احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي ضياء مجيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد غازي عبدهللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شذى حسين كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نور محمد ثابت

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي زيدان فنجان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بهجت حسن الياس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رهف وائل محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فراس عزيز علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ايسن كمال محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عمر معجل خلف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عزام حامد عطية

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ا.د.لمى عبد الهادي زوين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  خيم.م ميثم عباس جواد الكر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رحيم عناد خضير

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نورهان خضر علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  طارق خالد عبد الرزاق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حنان برهان سعدون

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اثير صالح حسون

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اناهيد حمدي حميد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ميادة سالم علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نبيل محمد اكرم صمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد مؤيد جواد الرحيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عمار رضا هادي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وفاء فاضل عبد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حيدر عطيه كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. مؤيد محمد عيدان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صباح حاتم عبيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  إسراء عبد علي حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هذه نافع ياسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وليد حسن حميد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هبه عبدالسالم سعيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احسان محمد خضر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  منار صالح مهدي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ايهان نجم الدين خورشيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مصطفى فاضل عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اياد سليمان عبدهللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد سامي كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  جبار جمعة يانڤ

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ميسون عالوي سليم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  خلف احمد جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هدى احمد فيروز

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  منتصر حسين جواد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد ابراهيم راشد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  انتصار مرزوك حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد اياد كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اسماء محمد سعود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سحر عبد قاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مناف عبداالله ابراهيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري
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  د. حيدر مهدي حمزة الشريفي
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  مريم ابراهيم سلمان
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  ي الطائيد.سعد غانم عل
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  صالح راكان شالل
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سراج عواد عبدهللا
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  فاطمة حميد ناصر
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  محمد عبيس يوسف
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  زيدون عبدالرزاق أحمد
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ميره عمران حسينا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رغد عبد الموجود محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مهند مجيد رشيد
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  نؤيد لكم مشاركة

  الدكتور علي سامي محسن
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  أمير كامل جواد كاظم
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  مصطفى أحمد عريبي
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  نؤيد لكم مشاركة

  هاجر شهاب حمد
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  ريم سامي علي
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  نعمة صاحب محمد الشماع
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  شيماء مصطفى محي الدين
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  سلمان حسين عمران
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  نغم منصور عبيد
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  ا. م. د. محمد رحيل علي
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  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مها عصام عبدالعزيز

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ا. د عبد الرحمن ابراهيم حمد الغنطوسي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مآرب حميد احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ناصر كريمش خضر الجوراني

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رحاب نصر فاضل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هناء صالح عبدعلي الرماح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  داود سالم محمد سعيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رشا باسم يوسف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبد خشان الفرطوسيحميد 

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.شاكر غازي جرجيس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ميادة غصاب محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي كاظم حمزة

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ا. د. ندى محمد حسن الغبان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي رضا حسون

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اكرم عباس الصباغ

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حاتم يحيى خلف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد بشار صديق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد عباس حسن الروكان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مكي اكرم محمد صالح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. مريم محمود حكمت

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زهور مساعد ايدام

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ميسون خضير عبد العباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد مصطفى سليم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اوس زاهد يونس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  امل غانم محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احسان مجيد حميد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ظفر عبدالغني عمر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مادلين قاسم عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صادق كاظم تعبان عداي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبير صالح حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبدالعزيز حسين علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هدى عباس عبدهللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م. م رسل طارق حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عباس علي حسين علي اللبان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  دعاء كاظم منصور

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ذكرى علي حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  إيمان إبراهيم عوض

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  غادة يوسف اسماعيل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. محمد عبد الموجود حسن البدراني

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد فائق ياس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ايمان سامي احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ماجد صبار محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.وسن علي عطية

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هند ابراهيم عبد الغفور

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شهد أحمد فوزي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.الوليد خالد عبد اللطيف البعاج

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عالء عبدالرحيم احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاضل طالب صبار

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نبيل عارف توفيق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي طالب مهدي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عمر فتاح كامل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رغد علي صاحب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أمثال شهاب احمد الحجار

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أسيل شرف عبدهللا الهندي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عباس حمود محمدعلي الخفاجي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. علي عباس محمد صالح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمود شاكر وهاب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ل كاظم حسونيفاض

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سعاد هالل ايدام

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مروه قاسم عبود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شكر محمود هبه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينب محمود جواد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وليد احمد سليمان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  آيات عبدالساده يوسف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عمر معروف علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  قصي كنعان كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شذى ذنون احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. محمد عبد الموجود حسن البدراني

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زهره مكي محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عهود سعدي عبدالكريم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  قصي يونس حامد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نهى عامر كامل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد عامر جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.اريج كريم مجيد السدخان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نور عبدالرزاق عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اسماء علوان شبرم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فرح عصام حميد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  دجله مهدي محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بكر طارق جابر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عثمان ثامر المهداوي
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ايمان حمزه خضر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  انمار خليل انجاد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زوزان سعدهللا حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وسيم عامر هاشم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد علي حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مروان عزيز جردو

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شهاب حميد حسن زعير

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عادل راشد عبد علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عباس كريمش خضر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. عزيز كريم وناس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فراس عدنان عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عمار محمد علوان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد اسماعيل عابد الهورامي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بان احمد حمودي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شيماء كاظم نور الزاملي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هبة معتز عبدالخالق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اسماء شاكر عاشور

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سنابل محسن محمدعلي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  امنة سعدون عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فيصل شالل عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  كفاء هادي ذنون

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صفا نديم عبد القهار

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبد المحسن صكر احالم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بثينة حسين علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد احمد حموده

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. فوز قيدار محمد صالح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سرى داخل جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هند ابراهيم محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عفراء عماش كنعان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أ.م.د. مؤيد جبير محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  انوار غازي احمد الطائي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سيناء كاظم علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زيد عجمي بشيت

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبد الوهاب قدوري احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد عياده خضير

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أيهان احمد خليل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عذراء سامي محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شيماء طه أحمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  الزيدي بادي لهگعباس ع

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د الرسول العبيديأنسام عب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  افاق جابر كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  معالي نصرت توفيق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وفاء جاسم سلمان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نغم خليل ابراهيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حسنين علي طالب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رشا ابراهيم سلمان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينة طارق عبد الرحمن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  يسري سعدون رشيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد احمد محمد عطيوي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد سالم حميد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  انوار كاظم موسى

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  منال جبار اخليفه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد قاسم الكعبي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  إيمان محمد نعمة

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سحر عبد الرضا مجيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عثمان مهدي صالح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رافع عبد اللطيف عبد المجيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اساور كريم حامي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اضل طلعت فاضلف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  آالء سعدون عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بشرى عبد الرسول علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  انغام غانم هادي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ح حسن الصرافصال

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زيد خلف حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ثناء عبد االمير هالل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ابتهال مهدي عبد الكريم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين
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 عميد المعهد التقني الموصل
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صابرين حيدر عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بان فرحان داود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سارة عقيل جواد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عمر محمود نجم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هبة صباح صبري

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عالية حامد علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سحر عبد العزيز محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فرح خالد حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محيدر جاسم كري

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رنا نوري مجيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينب هاشم محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  طان ذنونلينا قح

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اسراء عدنان هادي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أسعد فاضل منديل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أسماء ناهض مهدي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ساهرة عبيد سعد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أ.م .د. جمال نايف سلطان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاطمة عيال طعان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ندوه محمد خضر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ايمان علي هادي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وداد فاضل عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أروى محمد عثمان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ان عبد الحسناحمد سلم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد مخلص احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هدى مهدي سالم الخفاجي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مالك مصطفى محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. ندى عبدهللا رشيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ضفاف احمد حميد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هيم محمدإسراء ابرا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي محمد رشيد
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  بشرى فاضل صالح
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 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فارس صالح نجم
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 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رفل فراس جابر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أ. لؤي حميد عبيد
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  باسمه عبود مجيد
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  صابرين عبد الجبار محمد
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  دم.د.انتصار فيصل عبد محم
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  داليا عبد القادر نوري
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  ق البكوعمحمود عبد الخال
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. زينب عباس حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  يوكسل عبدالستار صادق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ميناء عبد السالم مصطفى حمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد عبد الخبير علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  طيبة والء الدين خيري

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  يوسف سعدون محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بشرى عيسى غشيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد مجيد كريم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اشراق جهاد خضير

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  طه حسين كرم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نادين محمد خالد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.م. محمد رائد محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينه نبيل نصيف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هالة هادي منصور

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هنادي داؤد سليم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سنان قيس العزاوي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لمياء محمد جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ل عواداحمد كاظم جلي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.عدي فالح أمين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أنور أحمد صالح الحديثي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.م.حازم محمدعلي عيسى

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  دنيا ثامر موسى

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.د.لؤي غالي ابراهيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاطمة فائق جمعة العاني

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ا.م.د.مصعب سلمان احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد ابراهيم ناصر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نشأت محمد لفته

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ايمان ثابت نظيف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاء عبدهللا حماديو

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  منذر سمين شكر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وسن حسين مجيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد فاضل سلمان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نور عبد الحميد عبد هللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبدالودود شاكر محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لعامريد. عباس علي ا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رسل مثنى كنونة

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اسماء هادي ذنون

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد عبد الجبار احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ريا دريد محمد عثمان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صفوان عساف حمودي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ايمان قيس عبدالجليل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  همسة داود سليم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مي فيصل احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  إبراهيم نوري يحيى

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سدير حسام كريم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زيد فتاح محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاروق نهاد عبد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  غانم عبد دهش

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ا.م.د.محمد اسماعيل عليوي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حمزة عماد عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاتن عبدالرازق  طه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.د. ساجدة صبار عفات

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سارة احمد عبد الكريم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هديل مزهر يونس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبدهللا احمد محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  يسرى هادي رشيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ريام محمد عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  جنيد ادريس مصطفى

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نبراس عثمان عبد الواحد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أشجان محمد عريبي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حسين لفته حافظ

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علياء علي عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد محسن راضي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شبعمحمد حسين علي 

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حسين كريم حمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مروةاكرم قهرمان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاتن محمود شهاب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رؤى علي محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وفاء صاحب مهدي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نورا انور عبد الزهره

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  االء رزاق شاكر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أشجان حميد باصي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حمودزينب مكي م

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد كريم سالم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ازهار عبد الرزاق سعيد الحسو

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  جصدامة سعيد فر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زهراء عبد الرضا باقر علي الفياض

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد انتصار غثيث

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمود قاسم علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  كرم علي هادي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  جنان عبد الرزاق عبد هللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  كاظم كريم عيدان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. عدي حامد طه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شيماء ستار جبار

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بيداء عبدالخالق سلمان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  س طعمهد.عالء محيب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سارة محمد مطر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شيماء حافظ متعب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وسن عباس بطي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.د. كيالن إسماعيل عبدهللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.د علي حميد علي الزبيدي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  يدتمارة عفيف مج

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وجدان محمد صالح الحمداني

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عمار محمد عطية

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رواء عبد االمير علي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد محفوظ مخيلف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد راضي ثامر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سميرة عدنان ثرثار

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ليث جعفر حنوش

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لقاء حسين كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ايناس طالل محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م قاسم يحيىنور عبد المنع

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هديل رعد تحسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سرى علي ابراهيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  تغريد حواس موسى

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  هيثم سعيد عبدهللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أنفال سعيد داود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. رنا صاحب شالل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حمدية صكب جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.م. سجى حميد كريم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ورود كريم عبود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.م.فؤاد مجبل كيف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سماح حسين كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ديناسعدون ذياب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد حسين عبد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رؤى محمد كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سمارة سعد يونس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رحمة عبدالواحد حميد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م. د. محمد ناجي عبد الحسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي ناظم حمودي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نائل عباس كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فيحاء عبد الخالق يحيى

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ندى وهاب كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ا. م. د. عمار علي حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نزار راهي خصاف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مروة ياس خضير

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د عبد الكريم علي حسين القيسي٠م٠ا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبدالحسين جاسم محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ياسمين حاتم بديد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.د. عقيل مهدي كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مها صالح حبو

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رنيم محمد عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نبال رويس حمزة

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  معن معتز عبدالواحد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ا اديب مهديلين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  االء نوري حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صباح محمد فياض

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فرح جواد كاظم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لمياء خضير عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وليدحميدحسون

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بان اسماعيل صديق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.رائد مجبل عبدهللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينة جميل رحيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبدالرزاق عباس وهيب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عهود عقيد راضي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.نجم الدين عبد الستار صادق

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نهايت حسين امين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  المجيدالدكتور سعد عبد هللا عبد 

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زهراء عبدالرحمن صبري

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. حنان صديق سعدون

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  لغنياسماء كمال عبد ا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. احمد عبدالجليل عبدهللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.د رياض سعيد طه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حيدر توفيق قدوري

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أطياف عبد القهار يونس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فرقد حواس موسى

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  دلسوز عارب سعدون

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات
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  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  شيماء حاتم عبود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 
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 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  روق نعيم جاسمش

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  صبا نوري مجيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نسرين هادي رشيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  دعاء عبدالواحد حميد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  أ. د. سهام عبد المجيد أحمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. سيف الدين احمد حسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.محمد صبار نعمة

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حسين مكي محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حسين عبيد ضحوي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سؤدد طه جدوع

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.لهيب محسن نعمان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رسل زهراو فرحان

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد كامل عواد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نضال محمد جاسم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مهند نافع جعفر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  سمانة عزيز عبد الحسن

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  دالرسول سلماند. اروى عب

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ميسون صباح عباس

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  معتز عبدالواحد عبدالمنعم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  بد علي قنديلاسراء سلمان ع

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حسين علوان حسين

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  انتظار حكيم محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رضوان خليل حيدر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د. ممتاز اسحق حمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  وسيم عبود عطيه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حارث رجب حيدر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  الرحمناسماء عبداالله عبد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ياسين صالح فياض عبدالكريم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.د. دعاء طالب هاشم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد أحمد إبراهيم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زيد شاكر محمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  انتظار رفعت سرحت

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رضوان حميد محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عمر ابراهيم احمد السيف

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد عدي عزت

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  د.خالد جبار مطشر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ضمياء ابراهيم محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  حيدر علي موسى

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م. م بثينة محمد حمود

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  رغد حماد رجه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  اظم عليسهد محمد ك

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مروه حمدهللا احمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  احمد عباس عبيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  م.د. مصطفى رضا مزعل

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  عبير مظفر الحميضي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ياسر جهاد سعيد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  نقاء لقمان محمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  فاروق صفاء الدين عمر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  محمد حمزه خضر

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ازهار عبيس غالي

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  ر كرماياد كم

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  زينب هادي نعمه

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  مروان عضيد عزت حمد

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري

  

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الموصل المعهد التقني                       الجامعة التقنية الشمالية
  أنظمة الحاسبات وشعبة الحاسبة واالنترنيت قسم تقنيات

 شهادة مشاركة
 

  نؤيد لكم مشاركة

  علي جبار عبدهللا

 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

  االلكترونية المحاضرات لتسجيل المساعدة االدوات

  عصرا 3:00في الساعة :  16/4/2020بتاريخ : التي أقيمت 

 المحاضرين

  م.ماهر طالل /// أ.م.شهلة عبد الوهاب /// م.م.محمد خيري
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