
 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

 ا.م. د جمال نايف سلطان
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 احسان محمدعلي ابراهيم
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 احكام سعيد محمد
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 اسراء عبد الجواد صالح
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 االء محمد عبدهللا
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 انوار هادي طه
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 اياد عبد الخالق يحيى
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 أ.م يمان قيس سعدهللا
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 أزهار حميد عزيز
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

دان يونسأسماء زي  
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 أمثال شهاب احمد الحجار
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 بثينة لقمان احمد
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 بدريه يحيى قاسم
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 بسمان عبد اللطيف سليم
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 بسمة احمد مصطفى أمين
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 بسمة إبراهيم خليل
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 جاسم محمد حميد
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 جنان ادريس محمد
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 حسن قراني ويس
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

ان احمد شيخوحن  
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 حنان محمد علي
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 خنساء هشام سعيد
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 د. بان غانم عمر
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

ري اسماعيلد. منى نو  
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 د.خالدة احمد محمد
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 د.ندى بشير شريف
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 دعاء عبد الحميد عبد السميع محمد
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 رفل اديب عثمان
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 ريا دريد محمد عثمان
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 ريا سالم محمد على
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 ريان مؤيد محمود
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 زهراء حيدر محمد علي
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 زهراء رياض عبد الرحمن إبراهيم
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 زيد شاكر محمود
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 زينب شاكر ناصر
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 زينب فائق محمد
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 سارة سليم طاهر
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 سرور نوري اسماعيل
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 سرور هيثم خضر
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 سعد امير فاضل
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 سنان قيس العزاوي
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 سوارين هيثم خضر
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 سيليفيا عصام بولص
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 شذى عبد الكريم محمد
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 شيماء شكيب محمد
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 شيماء محمد يونس
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 شيماء وائل نورالدين
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 صباح مجبل فرحان الجميلي
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 صفاء محمد امين شريف
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 صالح عبد الغني يونس
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 صولة طه حامد
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 عبد الحكم زياد حسن العبيدي
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

كيم جميل احمدعبدالح  
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 عبدهللا احمد شيخو
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 عبدهللا محمد رضوان
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 عبدهللا محمد سالم الدباغ
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 عبدهللا محمد عبدالوهاب
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 عالء موفق حامد
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 علي عبدهللا فارس
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 علي محمود أحمد
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 قاسم عباس عبد الكريم محمد
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 قصي سلطان عثمان
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 ليث ثامر عبداللطيف
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 محمد حسن علي
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 محمد سعد محمود حنتوش
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 محمد نزار يوسف
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 محمد هاتف عالوي
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 محمد وليد حسين
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 مدركة ذنون يحيى
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 مزاحم رياض حمدون
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 مها زكي امين محمود
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 ميالد نزار عبد الكريم
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 نور مؤيد صالح
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 نورا حسين الجرجري
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 هناء قاسم مذبوب
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 هيام غانم حدو
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 وسن فخري شاكر
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
 

  

 
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  

 يمان قيس سعدهللا
  بعنوان :ميكانيك القدرة تقنيات التي أقامها قسم  االليكترونية لورشة العمل

 في Google Drive و Google Classroom مزايا بعض توظيف
  االليكترونية االختبارات اجراء

 مساءا 05:00 الساعة في 18/6/2020 بتاريخ اقيمت التي

  المحاضرون

 بسام عباس علي   و   عبدهللا محمد رضوان
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