
 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  أمثال شهاب احمد الحجار  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  فتحي محمد محمد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  سالم سعدهللا سلطان  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  محمد مضر يحيى البزاز  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  آالء عماد حميد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  غادة يوسف اسماعيل عبدهللا  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  وجدان سالم قاسم  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  بثينة لقمان أحمد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  اشرف عبد الرزاق سعيد الحسو  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  شذى يوسف اسماعيل  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  ايمان عبدالغني محمد شيت  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  زينة عزالدين يونس  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  ياسين حميد د. رفاعي  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  رزان يونس قاسم  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  سمر مرعي حسن  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  د. ندوه محمد خضر  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)سمدر(  جنان قاسم خورشيد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)فني(  فرح حازم فائق  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)فني(  نزار احمد خليل  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  د.نبال يونس محمد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  خالدة نايف مصطفى  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  د. خالد صبحي أحمد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  ايمان زيدان علي  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  أحمد عطية علو  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  د.شهلة سالم خليل العبادي  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  داود سالم محمد سعيد حسين  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  كفاء هادي ذنون  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  شهلة عبدالوهاب عبدالقادر  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)عقد(  زينب محمد طاهر رشيد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  محمد منذر زين الدين محمد أمين  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  د. هدى عبد الرزاق يونس  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)رئيس مدربين فنيين(  خنساء هشام سعيد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  محمد تقي الياس قاسم  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  انوار هتدي طه  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  يمان قيس سعدهللا  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)م.رئيس مدربين فنيين(  بدرية يحيى قاسم  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  لؤي سالم يحيى  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  أ.م.د. أروى محمد عثمان  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  حنان احسان خليل  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  د. عمر ابراهيم السيف  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  ماهر طالل محمد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  جمال نايف سلطان  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  د فواز فاضل علي  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  زوزان سعدهللا حسين  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  د. فدوه علي حسين العبد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)اليوجد /عقد وزاري(  ريا دريد محمد عثمان  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  د. رغد غالب السلطان  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  لقمان خليل حيدر  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  مناف عبداالله ابراهيم  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرب فني اقدم(  كاميران محمد خليل  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  سندس قاسم خورشيد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  مزاحم رياض حمدون  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)عقد ماجستير(  عمر غياث ابراهيم  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)رئيس مدربين فنيين(  ضحى عبدالقادر الغضنفري  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  وضاح عبدالقادر الغضنفري  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  زيد شاكر محمود  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  عمار احمد محمدعلي  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  بسمة إبراهيم خليل  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  محمد اكرم سعدي  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  فاتن عبدالرازق طه  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  أحمد فارس الصواف  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  د. رنا اكرم سعيد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  أحمد ثامر إبراهيم  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  احمد أزهر ذنون  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  صفاء  محمد  امين  شريف  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  ابراهيم ثامر ابراهيم  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  د. ساهره محمد عثمان  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  محمد يحيى توفيق يحيى  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  رحمه ايثار عبد الكريم  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  جاسم محمد حسو  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  منتهى طه ياسين  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  الحان عبدالجبارحامد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  لقاء سالم يحيى  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)أستاذ مساعد(  نمير امير جاسم  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  الرزاق جمالنادية عبد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  عامر محمد نوري  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  ميسر محسن عزيز  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)متعاقد(  احمد هاني غانم  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)طالبة(  تقى بشار احمد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  بادية عبدالرزاق جمال مالعبيدة  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)عقد وزاري(  سماء خالد غانم  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  معتز عادل راشد  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  زينة طارق عبد الرحمن  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  ابتسام ناظم حازم  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  سرى ساهر يوسف  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  نسرين احمد عبدهللا  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس مساعد(  صفوان نافع عبدهللا  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  زياد ذنون داؤد الرسام  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرس(  يسرى احمد جرجيس  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
  2020-2019 المحدثة للعام الدراسي

 مساءا 09:00 الساعة في 13/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 م.م. محمد خالد يوسف    و     م.م. محمد خيري حسين
 

  

 
يونس أ.م.د.ثائرة أدريس  

 عميد المعهد التقني الموصل
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

)مدرب فني اقدم(  ماجد اسماعيل الياس  
  بعنوان :بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  االليكترونيةتقنيات الالتي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 الشمالية التقنية الجامعة تدريسيي تقييم استمارة
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