
 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- حنان محمد علي عبدهللا --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- أ.م يمان قيس سعدهللا العزاوي --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- ريان مؤيد محمود احمد --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- إيمان محمود إلياس أحمد --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- بان طارق عبد اللطيف حسين --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- نادية قحطان محمود عباس --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- رغد اسامة جارهللا محمد --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- رزان يونس قاسم ياسين --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- مي ذنون يونس محمود --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- دينا سفيان هاشم عبدهللا --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- دعاء عبدالواحد حميد حمو النيش --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- شذى يوسف اسماعيل عبدهللا --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- غادة يوسف اسماعيل عبدهللا --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- محمد يونس محمد وحيد --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- االء غانم محمد حسين --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- رائد حسين امين يونس --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- عبير شهاب احمد فيصل --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- زينة عزالدين يونس ابراهيم --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- أمثال شهاب احمد حمودي --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- سرى خالد محمد ذياب --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- غاده نافع صديق عبدهللا --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- بان طارق عبداللطيف حسين --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- فرح حازم فائق ابراهيم --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- بشار محسن محمد --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- سعاد عبدالقادر قاسم قادر --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- يمامة غانم يونس قاسم --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- Israa Isam Fakhree  --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  
 

-- ياسر ياسين احمد اسماعيل --  
 

  بعنوان : اإلنتاج الزراعيتقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

-------------------------------------------------------  
  )نموذجاً العراق( العالمي االقتصاد على واثره الخفي االقتصاد

-------------------------------------------------------  
 مساءا 06:00 الساعة في 16/7/2020 بتاريخ اقيمت التي

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 


