
 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رغد ناجي شهاب
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  انعام محمد جبر
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مزاحم رياض حمدون
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ريهام خالد جاسم
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اسماء هادي ذنون
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  يمان قيس سعدهللا
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  أمثال شهاب احمد الحجار
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ا م د كاظم علي كاظم
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رنا سامي سعيد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رحمة عبدالواحد حميد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صالح أحمد عيسى
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ريم لقمان محمد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدالحكيم جميل احمد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.آن زكي أبلحد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  جمال نايف سلطان
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد فتحي محمد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مها صابر كوشي
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  االء ايمن سعيد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مهند نورالدين نعمه نجم
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.جنان قاسم خورشيد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سالم سعدهللا سلطان
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نورا حسين صالح
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ساره علي سعيد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زينة عامر ادريس الشريفي
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رشا محمد شاكر
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ابراهيم محمد يونس
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد تقي الياس قاسم
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد حازم نذير
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سدره صميم شاكر
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.جمال عبد الرحمن توفيق
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  معتز اكرم حسان
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ساالر جمال رشيد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  غيداء ابراهيم حسين
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  منار يونس عبد القادر
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صالح دحام آمنة
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  أزهار حميد عزيز
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  إياد كامل شعالن
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سندس قاسم خورشيد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مروه سامي جبار
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  االء نزار محمود
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمود رافع المالح
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  وجدان محمد صالح
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مايا ابراهيم جاسم
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زهراء محمد سعيد اسماعيل
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علية شاكر احمد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ريان مؤيد محمود
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سيف محمد عبد الرحمن
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سزين طه عبد الرزاق
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  لجين يونس عبدالقادر
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رنا ناصر صبر
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صبا قاسم حسن
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سيليفيا عصام بولص
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عالء موفق حامد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نضال علي حسين
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شهد محمد سالم
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ليث طالب رشيد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد صالح مطر
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حنان محمد علي
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  دينا سهيل محمد صالح
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احسان محمدعلي ابراهيم
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  م. د. إسماعيل محمد سعيد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  بشرى ناصر يونس
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شهلة عبدالوهاب عبدالقادر
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  خالدة عبدهللا سليمان
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ريم هيثم جمال
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  خالد وساف اليعقوبي
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فيان صباح علي
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  كفاء هادي ذنون
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد ياسين طه
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمر ابراهيم السيف
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شيماء سعيد خليل
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.مها صالح مطر
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبيدة محمد سعيد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ليث طالب رشيد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.محمدسعيدفيصل
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سحر هاشم عبد الكريم
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ا.داكرم حسان محمود
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  لؤي سالم يحيى
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  بشرى جميل اسماعيل
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د. خالدة على ثجيل
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نجاح عبدهللا حمد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  كرم سمير قاسم
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عامر محمد نوري
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  انفال عبد المنعم فاضل
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد هاشم عبد الكريم
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  م.د ميسون عبد حمد نايف
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حازم طلعت حازم
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  بسام عباس علي
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سحر اسماعيل محمود
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  خالص أسعد محمد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدالرافع حسين مرعي
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.بسمة محمدكمال يونس
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  امنة ياسين عبدالقادر
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عقيل حميد فرحان
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اسراء محمود مصطفى
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  انتصار جميل اسماعيل
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اسراء محمود مصطفى
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.عبدالباري رؤوف سليمان يونس
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد خيري حسين
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ايمان زيدان علي
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رغد حكمت متي
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سناء محمود عبد
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 



 

 

  الموصل المعهد التقني                            الجامعة التقنية الشمالية
 الحاسبات أنظمة قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد هشام شريف
 :بعنوان  االليكترونية للورشة

 خيارات متقدمة في تصميم االختبارات االلكترونية
عصرا 00:3في الساعة  32/4/2020اقيمت بتاريخ التي   

  ونالمحاضر
نعم سالم محمد////  مروة نجم عبد////  رنا خالد صبري////  طه ياسين عبد القادر  

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل

 


