
 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سيماءحسن شالل
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  أ.م.د.محمد اسماعيل عليوي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فهد خلف ياسين
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد خيري حسين
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

Ashwak waheeb shakir  
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سالم سعدهللا سلطان
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

Ahmed Hamza Mohammed  
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  م. د. هناء صالح عبدعلي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سمر مرعي حسن
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  م.م. بهاء عبدهللا حمدان
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.نجاح علي محمد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شاكرشذى حازم 
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د. علي نزار ياسين
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د. صدام محمد احمد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ثائرة ادريس يونس
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د. زياد ذنون داؤد الرسام
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رفاعي ياسين حميد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  لي الشاويم.د. حيدر عبد ع
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مصطفى قحطان عبد المنعم السوداني
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ايالف صباح عبد الواحد رجب
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  يوسف سعدون محمد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زينب محمد جودة
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  منى حسين علي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد طه سالم
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نجالء مصطفى العبيد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رشاش دعاء سامي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رغد مقداد محمود
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد مصطفى محمد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اء علي لطيفلمي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  وسام صباح ضاري
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور
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 شهادة مشاركة
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فرح جواد كاظم
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  م.م. وليد خالد محمود
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مروان صالح جميل
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مكارم علي مهدي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
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  نوال عباس عكال
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زياد قدوري حميد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبير مظفر الحميضي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زينب فائق محمد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  دين عبد الواحدعمار صالح ال
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  جيهان رزاق مسلم
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
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reem suhail najm  
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  لمى سعد عبد الباقي هاني
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شيماءحسن علي العباسي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  هالة بدري عيسى
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مكيه كاظم حمد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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  هذه الشهادة تؤكد حضور

  والء صالح حسن
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نائل مصطفى محمد العبيد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.شذى عبدهللا محمد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.ندى فرحان كاظم
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عامر محمد نوري
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ياسر جاسم عسكر
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمر خزعل جاسم
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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  المعهد التقني الموصل
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  جنان عدنان عبد اللطيف البيروتي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد عبد علي جاسم الشيباني
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  قيحيدر سعد عبد البا
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نبيلة كامل يعقوب
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر
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 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رسل مثنى كنونة
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  الواحدمحمد صباح عبد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د. نورس صاحب خليل
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زينه طه عبدالقادر
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عامر كامل عيدان
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.عبدالخالق احمد فرحان
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

Ekhlas Ali Hussein  
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شفاء غني راضي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

Marwa adnan jabbar  
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  االء حسين علي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  منار غياث عبد المطلب
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  انسام قاسم غضبان
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د. عبدهللا حسن محمد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اروى ادريس احمد النعيمي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اياد داود سليمان
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  خلف ياسر احمد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نادية مقبل حسن الزبيدي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.عدنان محسن علي المعموري
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ورود كريم عليوي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رجاء سعدي لفتة
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  أمثال شهاب احمد الحجار
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رضوان أحمد خلف
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  غسان عز الدين عارف
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د طهمنى محمود عب
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  دعاء عدنان كاظم
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سدير حسام كريم القيسي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  قيس حاتم عمران
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  م. علي خالد محمد علي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ساره فوزي سهم
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  منى سمير سعيد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  م.رغد منذر أحمد فوزي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  أحمد فارس سالم الصواف
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  بالل توفيق يونس
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سحر كريم كاطع علي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد ريسان شاكر
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رنده ميسر صالح
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ريم طه عبدالقادر
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سحر هاشم عبد الكريم
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مناف عبداالله ابراهيم
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  م.م.زينب عباس جواد الطالبي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد سلمان عبد الحسن
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  أسماء موفق محمد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ندى جاسم محمد حميد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شذى يوسف اسماعيل
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سيف حسام كريم
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د. رويدة سمير سعيد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علياء ماجد منادي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  لبنئ محمد زينل
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  تهجد عبد المجيد حسن الجبوري
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علي ثجيل د. خالدة
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صالح جاسم صالح
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  منال عبد الجبار ابراهيم
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  خلود ناجي رشيد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسنين فاضل محمد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  انتصار حسين علي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  خالد علي صالح
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  بشرى ناصر يونس
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اثمار عدنان حكمان
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  هبه عبدالسالم سعيد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  انعام محمد جبر
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد هاشم عبد الكريم
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  آالء زنزل رعد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عدوية محمد صباح
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فاطمة صاحب عبد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سيف عدنان ارحيم القيسي
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ختام حبيب رسول
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  هناء قاسم مذبوب
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سنعمر صالح ح
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  بادية عبدالرزاق جمال
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ا. م د لمياء احمد رشيد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  أ.د. محمد فاضل خليفة
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  هبة فاضل حسن
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حنان احسان خليل
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سرى هاشم فرحان
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رشا محمد شاكر
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اسامة صبحي عبد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فاطمة مظفر محمود
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

Bayan jabr alkadhimi  
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  هبة خالد بكر
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

Dr.Eman Hassani Al_Salami  
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

Sameerah Saadoon Mustaf  
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نزار راهي خصاف
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  امنية كاظم عبد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فادية قاسم سليم
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اسماعيل ياسين مجيد
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  يمان قيس سعدهللا
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد علي مكي جاسم
 لورشة عمل عبر االنترنيت بعنوان :

 اللقاحات ستراتيجية للوقاية من االمراض
 ينالمحاضر

  لقاء خالد احمد/  د.فهد خلف ياسين/  ناديه عبدالرزاق جمال/  د.هيثم عبد هللا رجب
14/4/2020بتاريخ :   

 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
 



 

 

  الجامعة التقنية الشمالية

  المعهد التقني الموصل
 صحة مجتمع قسم تقنيات

 

 شهادة مشاركة
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