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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د. ثامر عبد الجبار نصيف النعيمي

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د. ساهره محمد عثمان

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د. محمد مخلف خلف

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د. هدى عبد الرزاق يونس

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.د.شهلة سالم خليل العبادي

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.محمد نجيب عبدهللا

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  داود سالم محمد سعيد

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  دينا سفيان هاشم الشكرجي

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رائد اسماعيل محم

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رائد شاكر

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رحمة سليم داؤد

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رزان يونس قاسم

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رشا عبد النافع محمد

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رعد حميد رشيد

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رفل خالد جاسم

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ريان مؤيد محمود

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زيد شاكر محمود

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زينب محمد طاهر رشيد

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سارة سليم طاهر

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سالم امهيدي صالح

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سالم سعدهللا سلطان

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سرور هيثم خضر

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سعد امير فاضل

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سمارة سعد يونس

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سناء محمود عبد

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سنان قيس العزاوي

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سوارين هيثم خضر

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شذى يوسف اسماعيل

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شيماء سعيد خليل ابراهيم

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صبا محمد نجيب ذنون

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صفا اكرم يونس

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صفوان نافع عبدهللا

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صالح عبد الغني يونس

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صولة طه حامد

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عامر محمد نوري النعيمي

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدالعزيز عبدالقادر صالح هاشم

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدالغفار علي مظهر

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدهللا فخري عبد

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدهللا محمد رضوان

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدهللا محمد عبدالوهاب

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عدوية محمد صباح

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عصام الدين محمد علي مصطفى

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علي ناظم حمودي

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمر شاكر حمد

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمر محمود جمعة

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  غادة يوسف اسماعيل عبدهللا

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فاطمه مصطفى جار هللا

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدالوهاب محمود طهفرح 

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فيان فرهاد صالح الدين

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  قاسم عباس عبد الكريم محمد

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  كاميران محمد خليل

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  كرم هاشم محمد

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  لؤي سالم يحيى

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  م. م. إبراهيم ثامر ابراهيم احمد الدباغ

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد اسماعيل عابد الهورامي

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد اكرم سعدي

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد تقي الياس قاسم

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مد حسن محمدمح

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد عبدالوهاب الفخري

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد مصطفى زينل

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مد أمينمحمد منذر زين الدين مح

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد وليد حسين

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 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
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد يونس محمد وحيد

 الموسومة : االليكترونية ورشةلل

 (Solid Work)التصميم الهندسي باستخدام برنامج 
  مساءا 05:00في الساعة  2020/5/31اقيمت بتاريخ التي 

 المحاضر

 م.م. محمد حسن علي
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
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