
 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ا.د . علي عبد الصمد ال فرهاد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حنان شهاب احمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زكي مجيد عبدهللا
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  أ.م.د حسين عبد المطلب علي خان المدني
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  أ.م.د.صهباء علي أحمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سمين فاضل محمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  راكان خليل عنتر
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د. احمد قادر عزت
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.فاتن حسن محمد صديق القاضي
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.وفاءمحمود جاسم
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  بشرى حسن سعيد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ا.م.د/عبير كمال محمد عثمان
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.محمد نعمان عطا هللا
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.اسل عزيز توفيق
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبير عباس علي
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  لقمان خليل حيدر
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  دنيا عبدالرزاق عبدهللا
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   http://mti.ntu.edu.iq                  Mosul Technical Institute –Northern Technical University/                        المعهد التقني الموصل –الجامعة التقنية الشمالية 

 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د امل سعيد طعمة
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د. حسن كريم عبد الرحمن
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد فتحي محمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فرشاهين اكرام جع
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  م. د. فيصل غازي فيصل
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد وليد قاسم
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   http://mti.ntu.edu.iq                  Mosul Technical Institute –Northern Technical University/                        المعهد التقني الموصل –الجامعة التقنية الشمالية 

 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د.احمد فالح محمود
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدهللا قتيبة عبدهللا
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ال عوف عبد الرحمنح
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  م.د.حسام عبد الرسول حسن
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ن رؤوفسماء عدنا
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د. االء سعيد شيت
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  د. مراد عبدالوحيد رضا
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رنا سامي سعيد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علي يونس حامد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زيد شاكر محمود
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  م.د.احمدسعيد رشيد الطائي
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  راوية زغلول سعيد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حارث اكرم حمدون
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدالستار محمد خضر
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  دنيا عبدالرزاق عبدهللا
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سعيد خلف رجب
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  إبراهيم محمد جاسم
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمر رافع محمود
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  بسمة إبراهيم خليل
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  دهللا لفته جيادعب
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  يمان قيس سعدهللا
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  بثينة لقمان احمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  جنان ادريس محمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبد الوهاب عبد الفتاح عبد الوهاب
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  أمثال شهاب احمد الحجار
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فدان فكرت احمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد عيدان محمود خضر الطائي
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق
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  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صبا مؤيد سليمان
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ابراهيم عطيه محمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
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  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  االستاذة بان البدران
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 
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  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ايمان فتحي احمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
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  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حمددالل صادق ا
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نجوى محفوظ احمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد محمد توفيق
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نهى صافي عبد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمر فوزي صالح الراوي
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سندس محمد طيفور
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  بان احمد حمودي
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  امل نشاة شاكر
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  انفال صابر شريف
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد عبدالستار عبدالمحسن
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مي زهير يونس
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اشرف عبد الرزاق سعيد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  الياس خضرنصر 
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سجى باسل محمود
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مي زهير يونس
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رواء أحمد يوسف
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  والء حازم سلطان
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  م.م. حسام خضير خليل
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  لهم صديق محمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سناء غازي عمر
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زينة طارق عبدالرحمن
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زاهدة علي ياسين
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  انعام عبد الجبار سلطان
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ورقاء عادل احمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رغد رياض عبدهللا الحسنكو
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  داالله ابراهيممناف عب
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سوران جالل محمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عالء عبود كاظم
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رواء ضياء صالح
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سناء غازي عمر
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدالرحمن وليد حميد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  راجحة محمود شهاب الجبوري
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   http://mti.ntu.edu.iq                  Mosul Technical Institute –Northern Technical University/                        المعهد التقني الموصل –الجامعة التقنية الشمالية 

 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد حامد صالح
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  انوار احمد يوسف
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صولة طه حامد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  كرم مازن زكي
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  اوس زاهد يونس
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  هاسميك انترانيك وارطان
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  هادي مران احمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   http://mti.ntu.edu.iq                  Mosul Technical Institute –Northern Technical University/                        المعهد التقني الموصل –الجامعة التقنية الشمالية 

 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ليث عبد الرزاق كامل
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نور منير بشير
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  هاجر مجيب محمد حسن
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عال ماجد بشير
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  لؤي حاضر هزاع
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   http://mti.ntu.edu.iq                  Mosul Technical Institute –Northern Technical University/                        المعهد التقني الموصل –الجامعة التقنية الشمالية 

 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زيد حسين علي
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شيماء ابراهيم طه
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   http://mti.ntu.edu.iq                  Mosul Technical Institute –Northern Technical University/                        المعهد التقني الموصل –الجامعة التقنية الشمالية 

 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سزين طه عبد الرزاق
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد ياسين طه
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمر عبدالمجيد رشاد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  بسام محسن عطية
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مها حسن غفور
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  وسيم خالد ابراهيم
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   http://mti.ntu.edu.iq                  Mosul Technical Institute –Northern Technical University/                        المعهد التقني الموصل –الجامعة التقنية الشمالية 

 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبدهللا عامر عاصم
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
   http://mti.ntu.edu.iq                  Mosul Technical Institute –Northern Technical University/                        المعهد التقني الموصل –الجامعة التقنية الشمالية 

 



 

 

  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سوالف عدنان محمود
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد خالد يوسف
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  الس لويس يوسف
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رباح عبد الجبار جاسم
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  وافي سالم سليمان
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  خالد عبدهللا نوري
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  وافي سالم سليمان
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رنا رياض سعيد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد خيري حسين
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فاطمه فاضل صالح
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فاطمة محمود شهاب الجبوري
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فارس عبدهللا حامد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سناء غازي عمر
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ورقاء عادل احمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نقاء لقمان محمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد أسامة احمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمار حازم طه
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عامر تحسين سهيل
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زياد طاهر محمد علي
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رسل فائز داؤد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  الس لويس يوسف
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  هدى عبدالكريم مردان
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  مروة رفعت سالم
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  خلودة حميد حريش
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  يسرى احمد جرجيس
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  رهان هادي دحام
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سيف عبدهللا محمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  لميس علي حسين
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  سوزان أحمد مصطفى
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  وفاء فاضل عبد الواحد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عبير حمدون خضر
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  صفا عبدالمحب عبدالقادر محمد علي
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  حسن عطية عبد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  احمد فارس ابراهيم وصفي
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  علياء حسين علي محمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  شرف ذاكر محمودا
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  نوردان جليل على
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمر شاكر حمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  فيدان احسان محمد رشاد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عفت علي نيازي رضا
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ريحان جبار جاسم
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  عمر سعدون حمد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  زينة سليمان
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس

 عميد المعهد التقني الموصل
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ضحى عبدهللا
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  بهاء وعد دحام
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  محمد سالم عبدهللا
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  أنس محمد ازهر
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  دالل شريف علي
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا

  

 
 أ.م.د.ثائرة أدريس يونس
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  ميرة لطفي مظهر
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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  المعهد التقني الموصل                            الجامعة التقنية الشمالية
  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

 

 شهادة مشاركة
  هذه الشهادة تؤكد حضور

  داؤد حكمت داؤد
 الموسومة : المشتركة العالمية العلمية للندوة

  العراقية الجامعات في النجاح واركان المدمج التعليم
  مساءا 10:00في الساعة  6-12-2020اقيمت بتاريخ التي 

  ونالمحاضر
 الدكتور

 فواز فاضل علي
 الجامعة التقنية الشمالية/العراق

 األستاذ المساعد الدكتور
يحيى قاسمأزهار   

 جامعة الموصل / العراق

 األستاذ الدكتور
مت الحديثيكرامي ح  

 جامعة برادفورد/بريطانيا
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