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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أثير صالح حسون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي حسين فاهم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ.م.د. عماد كامل حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مي عالء عبد الخالق الياسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رنا علي حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ميثاق جاسم صكر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حسين الطيف عريبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د.علي عزيز عباس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبود ا.م احمد هادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اريج صبر محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مينه محمد فريد الدباغ

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة انتصار خليل عطية

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة شيماء عبد الرسول حميد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سماح حميد كريم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وسام عبيد كريم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ. د. حسام علي محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سحر ناجي خلف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ابراهيم جبار كاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.م.د.صديق عزيز صديق الكسنزاني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبدالخالق شاكر يوسف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينب محمود محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد حسين علي شبع

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبير سفيان فاضل العاني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد هادي طعيمه

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اياد عبد الخالق يحيى

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.د شيماء عبد الرضا ناجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. امينة سلمان عبد الرزاق

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ. د. فضيلة عرفات محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة طه ياسين صالح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.د. االء ظافر عامر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مرفت محمد عبدالله

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هدى رضا جواد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سرمد لطيف جابر االسدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينب ميثم علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينب فائق محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علياء ابراهيم داود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. د. قحطان عدنان جواد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زهرة جبار هاشم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اية ابراهيم صفر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. يوسف نوري حمه باقي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد صكبان خضير

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة يونس اسماعيل أياس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ايالف حسن علي جرمط

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ي ماجد عباسد.عل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ايمان كاظم كاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زهراء مهدي كاطع

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مرتضى قيس عبد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ى عبدالرزاق مجيدأ. م. د مرتض

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سنان محمد حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. أقدم.أحمد ذياب رحيم عوسج

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة بالل توفيق يونس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة خالدة على ثجيل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ظم عبد االميرد.حميد كا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ.د.سندس عبد القادر عزيز

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. هاني مزهر ماجد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة شفاء زعيبل جبر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد سعدي شفيق العبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ريهام كريم علوان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة افياء مؤيد يونس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.د محمد عرفات محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د.جالوي سلطان عبطان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة لك نعمه حواسد. ما

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة منتصر عبد محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينب لطيف جابر االسدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هناء سامي قاسم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة إسراء ناظم عبد الستار الزبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حيدر جاسم عيسى

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ.د هاشم خضير حسن الحسيني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م. سليمه راشد صالح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نوره عبد الكريم محمد سعيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ناصردموع ماجد 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فرح علي جسام

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د.عدي حسين كاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رائدة حسين حميد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. م. وليد خالد رزيك

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رسل ستار بدر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة الدكتورة الهام محمد عليوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.م.د.حسن علي جرمط

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قاسم سلطان عبد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اسماء عبد عون شياع

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وحيدة حسين علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سرمد جاسم محمد الخزرجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د.أحمد سراج جابر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ندى رسول حمزة السلطاني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. د هبة عادل مهدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ارس حسين خضرف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي عبد السميع حميد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نور حازم ثابت

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد طرخان ابو الميخ

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبدالهادي محمد موسى

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ.م.د.حيدر مشكور حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي عبد القادر عزيز

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رغداء علي محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د.أحمد عباس فاضل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي جبار ياسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة الدكتور رعد عبد القادر حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبدالله محمد سالم الدباغ

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م .زهراء احمد اوختي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينب محمد نايف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م وسام محمد عبد حمد القره غولي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة الدكتور ميثم حسين امين البياتي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينب عباس عبدالجبار

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ايمان دحام هادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عوده عبدالقادر محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة جاسم محمد راضي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وهب باسم مهدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة غادة ماجد عبدالله

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. نداء حاتم خضير

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي طالل عبدالله

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د.منيرة عبد حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قصي يونس محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مصطفى احمد عبد مسلم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عليوي حيدر سعد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة معتز محمد غازي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ابراهيم علي حمد امشهر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. بسمان محمود ايوب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عالء عوده عبدالقادر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زيد محمد فريد عبد العزيز

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عباس هادي هاشم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد خلف رشيد الشجيري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اسراء علي أبو شنه

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.د. ياسر خلف رشيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سجى رياض عباس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد ياسين خلف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي صالح حسون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة إيمان محمد عبد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م مريم عمر صالح البالم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فاضل كاظم حنون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زهراء عبد الحسين محمد علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هناء قاسم مذبوب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. افتخار جبار عبد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سرى رشيد هارون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محسد فخري حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.م.د.نبراس فوزي جاسم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد غانم عبد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زهراء عبد العزيز يوسف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة شرادة علي حمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. غادة فائق محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة االء محمد صالح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أريج ناظم يونس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي احمد حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هيفاء حسين علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. علي مطر فنوص

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د.اكرم عبد الكاظم هادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حمد محمد لهمودد. بشار ا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د.أحمد ثامر كامل السلطاني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رحاب هادي خضير الربيعي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محاسن احمد حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حنين مشتاق عبد الحسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سعاد عدنان نعمان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سعد ياسين طه

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رواء عادل عبد النبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينب عباس عبدالله

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اماني اسماعيل خليل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي كريم حسون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة جواهر حمد عبد السادة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حيدر طالب حسبن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. ياسين خضير حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. وسن جاسم محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينب طالب عبدالكاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ديقادر رش ايچ

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. د. هند علي حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ايمان هيثم عبد علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد نصيف جاسم محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سحر احمد ناجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سيف عدنان ارحيم القيسي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

   Google Classroom) الكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج )

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  01/6/0101 الربعاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 


