
 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   م.م صبا حازم صديق حسن العباسي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   محمد حسن علي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

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 : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   هند قحطان شيت المحمد
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   مزاحم رياض حمدون النجماوي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   سحر اسماعيل محمود
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   مازن طالل محمد االسعدي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   زهراء محمد سعيد اسماعيل الحيالي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   نور ميسر لقمان الدباغ
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   سؤدد رائق جمال الغضنفري
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   ماجد اسماعيل الياس خضر
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   د. هدى عبد الرزاق يونس البكري
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   د.فدوى علي حسين العبد
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   د. ندوه محمد خضر
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   حيدر إسماعيل إبراهيم الكروي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   دعاء حسان يحيى التمر
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   ذنون يونس حسين الشيخ علي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   أ.م. د. أروى محمد عثمان
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   الله ابراهيم النجارمناف عبدا
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   احسان محمدعلي ابراهيم
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   مها عبد الجبار مراد
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   شهلة عبدالوهاب عبدالقادر
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   د. جمال نايف سلطان
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   بسمان عبد اللطيف سليم
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   نسرين محمد فتحي الراشدي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   باسمة احمد عبد الهادي سليم
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   منال عبدالفتاح محمد الشماع
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   د. خالدة محمد عمر الطائي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   احمد ممتاز خليل الحرباوي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   نقاء لقمان محمد
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   محمد خالد يوسف
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   سيماء موفق داوود العمري
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   د. عمار عبد الستار إبراهيم
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   أمثال شهاب احمد الحجار
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   االء غانم محمد السلطان
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   د. رغد غالب السلطان
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   دنيا عبدالرزاق عبدهللا العبيدي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   وفاء فاضل عبد الواحد
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   رسل فائز داؤد الشريفي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   جنان ادريس محمد شاهين
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   أحمد مؤيد محمود الحسني
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   حسين العبيديمحمد وليد 
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   احمد هاني غانم
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   محمد منذر زين الدين محمد أمين الحسيني
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   سماء خالد غانم
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   لقاء حكمت سليمان الطعان
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   محمد صالح مطر النعيمي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   شهلة أحمد يونس الجماس
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   صبا قاسم حسن
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   لجين يونس عبد القادر احمد الحسو
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   غيداء عبدالعزيز محمود اللهيبي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   علي يونس حامد الحمداني
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   ن الطالبياحمد عبدالستار عبدالمحس
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   فيحاءكمال حسين علي الجراح
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   ابراهيم عبدالخالق ابراهيم السليماوي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   استاذ دكتورة ذكرى علي علوش
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   يونس ابراهيم الطائيشيماء 
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   حنان احسان خليل الجاللي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   حنان محمد علي السقا
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   رحمة زاهر محمد شاكر محمود الدباغ
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   رزان يونس قاسم
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   محمد يحيى توفيق يحيى آغا
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

Farah Hazim   
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   خنساء هسام سعيد
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   سالم خليل العباديد.شهلة 
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   ياسمين طه عبدالرزاق الدباغ
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   اريج محمد فاضل مرعي المالح
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   ايمان غانم سعيد السراج
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   فرح عبدالوهاب محمودالصيادي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   محمد يونس محمد الطائي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   عالء محمد سعيد ياسين الصائغ
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   امين الكيالني بسمة احمد مصطفى
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   شهلة عبدهللا حسين
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   احكام سعيد محمد السليم
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   بان طارق عبداللطيف
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   ة نزار محمود توتنجيفاطم
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   رنا خالد صبري محيمد
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   روعة عبد الوهاب محمود الصيادي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   وفاء حمدون عزيز الحسين
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   محمد اسماعيل عابد الهورامي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   كرم صالح الدين شريف حياوي القزاز
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   ضحى محمد سالم العبيدي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   الل محمد العدوانيايناس ط
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   يمامة غانم يونس
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   محمد تقي الياس قاسم عرفات
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   عامر محمد نوري
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   آمنة صالح دحام العلي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   شيماء ابراهيم محمود الشماع
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   يسرى احمد جرحيس
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   سرى خالد محمد السلطان
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   ثائرة ادريس يونس البيغوش
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   رنا حسن احمد
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   قصي فهمي عقيل البناء
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   وجدان سالم قاسم العبيدي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   هالة حازم عبد هللا
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   إيمان محمود إلياس احمد الطائي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   مروة ليث ذنون العباجي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   سمر مرعي حسن
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   سالمه ياام قاسم
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   كنعان شعبان عبد المشهداني
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   أحمد عطية علو البدراني
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   صبا ممتاز صالح العسلي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   أ.م.د.صهباء علي احمد
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   م. افياء مؤيد يونس
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   د.احمد فالح محمود
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   عصام الدين محمد علي مصطفى
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   ايهاب جاسم محمد
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   لمياء محمد جاسم المشهداني
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   د. عبدالرحمن باسل فاضل
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   قصي سلطان عثمان السلطان
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   مهند خالد احمد العنزي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   وسن سامي سعدهللا
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   د.هند فالح محمود
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   لقمان خليل حيدر االتروشي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   الدباغ ايمان احمد صالح
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   عبير شهاب احمد فيصل المولى
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   ندى يوسف عبدالعزيز الحيالي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   لبيب حسون عبدهللا
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   لباب حارث سامي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   امنة ذنون حامد
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   رغد عبد الموجود محمد حمو
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   رشا صالح خليل الشالوي
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   صبا محمد نجيب ذنون
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   زياد محمد شيت
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية

  شهادة مشاركة
 

السيد/ة ؤيد مشاركةن  

   د.رفاعي ياسين حميد
  بعنوان : شعبة الحاسبة واالنترنيتالتي أقيمت من قبل  العمل لورشة

 مقدمة في التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 مساءا 09:00 الساعة في 5/10/2020 بتاريخ اقيمت التي

  رالمحاض

 م.م. محمد خيري حسين / مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنيت
 

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

المعهد التقني الموصلعميد   
   

mosulti mti.ntu.edu.iq mosulti mosullti2018 
 


