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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حمد الجبوريزهراء خالد ا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 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 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي حسين فاهم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 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 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة امير حسن حمزه

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رنا علي حسين بدير

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رعد كريم عمران الترابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ر مهدي حسن العفونجعف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د.نبيل جميل ياسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد فريد عبد العزيز الدباغزيد 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حسين الطيف عريبي الجبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة كرار زهير عبد الزهرة الحريشاوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة شطي عبدالله عذاب هاشم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمار مالك نعمه

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينب حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد مهند محمد العلوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ميثم صمد شاكر الموسوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة كرار عباس جوحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نورالهدى خيرالله لفته

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة موعد كاظم جابر األسدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ن علي السهالنيمحمد حسي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 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 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ياسمين عبد العباس حمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي عبداليمه عبدالعباس الحساني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مناف قاسم نادر علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نجمزيد خليل كاظم عليوي ال

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مهيمن عادل صاحب الشمري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة صورية  زرقون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. دالل حسن كاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مريم محمد حسان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ. د. سليم ياوز جمال

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سرى احسان عبد جابك

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رباب عادل جواد الجبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي عباس لفته

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمود شاكر عبد الحسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مؤيد خلف بندر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد رمضان ناصر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سجى ماجد كاظم الصالحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة شيماء حسين علي شبع

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حيدر عباس جواد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حيدر مشهد جبر المعمورى

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حسين عبداالمير جمعه البياتي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ناديه حسين مسلم الجنابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة .أثير صالح حسونم.م

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هيام عادل حبيب االسدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نور طالب حمدان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حسن علي جرمط العبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ايالف حسن علي العبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اريج صبر محمد العلواني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نسمه عالء الدين زكريا موسى

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ماجد محمد مساعد الكعبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد علي عبدالحسن حيدر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة المهندس كرار عباس الجابري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عامر عبدالعزيز خليل الساطوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م محمد قيس مبدر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حيدر حسن جاسم الجنابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة انغام غانم هادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد عبدالرزاق جبر النعيمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رامي راكان عرب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حسين علي جبار

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رونق سمير حنون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م. رقاد فيصل علي البياتي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ابراهيم ثامر ابراهيم احمد الدباغ

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أحمد ثامر إبراهيم الدباغ

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سرمد عامر نعمان السنكي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة بلقيس هادي هاشم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة السيدة حوراء عزاوي ذياب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سحر داود عطا الجايم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي صالح حسون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سعد ياسين طه المشهداني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد عبد الباري داخل العلواني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة شيماء سلمان عبد محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سلوى سلمان عبد محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اميرة نعمة محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فرات حميد عبيد الزبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م صفاء كاظم راضي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وصال سلمان عبد محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مصطفى سلمان عبد محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة خالدة على ثجيل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ميثاق جاسم صكر الزيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة شيماء عبد الرسول حميد الصالحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة غدق حميد نعمه

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة غدق حميد نعمة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة كرار بهاء عبد الحسين الشعبان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. غدق حميد نعمهم. 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد حميد شافي الشريفي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مروان فيصل عبد العزيز نصر الجحيشي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد مرتضى حبيب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة لمى سعدون جاسم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد غني حميد خليفة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زبيده عبدالحميد صليبي العزاوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سجاد علي حبيب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مروان صالح محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ م د كريم مزعل محمد الالمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة بدران جوهر قادر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نبيل ابراهيم حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. م حيدر ناجي مطلك

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمر مصدق محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د.سهى سعدون جاسم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هدى رضا جواد اليساري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وهد مروان صالح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عامر جميل شريف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 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 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبد الحسين عبد االمير كريم الكوفي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م ابراهيم الكتيبانيفرح عبد السال

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي مجبل مهدي الخفاجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فاطمة عبدالكريم حسن الرزن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عيسى عبدالله عيسى المحمود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زهراء عبد الحسين محمد علي الوزني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد عدنان سعيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مي عبد الخالق عوض الحديثي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سفيان حواس حميدي الحسيني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أصالة حسين علي الموسوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

And Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رؤيا خضير عباس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نبأ شاكر جابر األسدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي فرحان عبدالله الفكيكي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حسين حبيب مصطفى العزي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ريهام كريم علوان الحمداني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينب فائق محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سعد محمد خضير

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمر علي حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ماهر جبار ابراهيم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م. سامر باسم حميد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نور هادي حسن كنعان العبودي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة إشراق حميد ناصر الغزي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د صبيح وسمي مايد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أحمد عباس علي الغريباوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 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 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سحر عبد الكاظم غانم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حسين سليمان علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فرح جعفر محمود الخفاجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ابتهال احمد مولود العاني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رسل ابراهيم مردان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة صبري سعيد علوان العبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اكرم عبد الكاظم هادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فريال ابراهيم جبار  الظفيري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أنهار محمد علي حسن الحمداني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وسام حمد شهاب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حد عبد حسين العليا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فرح علد السالم ابراهيم الكتيباني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. اميره كاظم ناصر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة شيماء عبد الحسين محمد شالش

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هناء قاسم مذبوب البدري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عباس علي فرحان العبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م کامران صالح رسول

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة شيماء عبيس حسين المعموري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رحاب فايز أحمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نورة عبدالحبار  قادر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 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 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وفاء محمد علي عبدالله الخفاجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة جيهان حسين جهاد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ممتاز حازم داؤد الديوجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد م.م.جيالن كمال

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة جمال عبدالواحد جاسم السوداني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد زهير خضر الرفاعي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة راهيم محمد الشاللعمر اب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد ماجد كاظم السوداني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رسول عباس علي الغريباوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مجيد جاسم نايف البومهدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وسام عبيد كريم السلطاني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سول الصفارنبراس محمد عبد الر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة همسة محمد احمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي عبد السميع حميد الحديثي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

Yousif Hussain Younnis Al-Rawe المحترم/ المحترمة 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هالة مخلف صوفي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ. م. د. مزهر كاظم كعيبر المهداوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي حسين حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة تهاني هاشم طعمة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حيدر صفاء علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 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 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فيصل كريم هادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زراري مجيد محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة منى عادل اسماعيل المنتفكي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أحمد السعيد خفاجي ابوشعيشع

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مةلةوان شيركو محمد جاف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اشرف شريف فهد القطيفي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نور سعدلله ناجي التميمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اسامة ليث محمد فائق

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هدى حازم وافي الطائي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 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 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قاسم كريم ابراهيم الكندلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. م سارين فيصل علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مزة الجميليشيماء عبد الخضر ح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. افراح حسون عريبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة افراح محمد علي حسن الحمداني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وليد عارب عبدالله / مدرس المساعد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اخالص عنون موسى الخزرجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رشا كاظم مهدي الخفاجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. د. عبدالستار سالم سعدون البياتي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مالك نعمة حواس الخزرجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ممتاز متي منصور

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نادية مقبل حسن الزبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمود اشرف ذاكر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سهير علي حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حميد وهيب العزاوي جمال

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سوران على حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة افنان جمال الدين اسماعيل الطائي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد حسين حسن الجبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عثمان كريم حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة غيث عامر حبيب الخفاجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ماجد فاهم جعفر المحترم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قحطان عدنان عبد الجليل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وعود عدنان مجيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فراس بحر محمود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فراس نجم اسماعيل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. حميد كاظم عبد االمير الموسوي.

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عالء خيرالله شياع

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة كريم مزعل محمد الالمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد جواد جادر النعيمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة بكاري مختار

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. معن عبد الكريم جاسم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة صفية شاكر محمود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رنا طالب حسين الموسوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبدالله فؤاد ابراهيم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أحمد وليد سعدالدين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. د. حوراء محمود مراد الحسيني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فاء محمد علي الخفاجيو

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حسين جليل عجيل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة خالد ابراهيم حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة إنتصار شعبان هاشم العقابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمر مازن امين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نمارق لطيف فنجان الفريجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قحطان عدنان جواد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اياس يونس اسماعيل الموصلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة المهندس عباس لعيبي عبيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة لمياء أحمد إسماعيل الجمال

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قاسم جباري لطيف المرشدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد ناطق اسماعيل الشنداح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فرقان منذر ناصر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. د. علياء سليم كاظم الشمري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي حمود فالح العطواني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.د. رائد سامي عاتي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.نبيل سديري المولودي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة دعاء حميد مجيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قطر الندى مجبل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة صالح محمد جاسم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مرتضى كريم حلو حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي كاظم يعكوب الزم العبودي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مد حمزةم.م استبرق مح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمر خضر جمعة الشالوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. د.اشجان نزار كامل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. محمد محمود خليل الشرابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سارة محمد عبد القهار العاني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هاجر عماد احمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد قاسم علي الجنابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م. كاتب محمد غافل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م عمار مراد غركان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حسام سعيد عبد الحسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حسام طالب خريبش

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حيدر ناصر عبدالله البدري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة الدكتور احسان احمد محمد لهمود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا. م. روش ابراهيم محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فاطمة علي حسين الحميري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م. حليمه محمد امين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ـمدرس مساعد نيصابر حس مانيپ

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ستار جبار عيدان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمدم.م محمد رشيد 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد عبدالساده مزهر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة لبنى احمد عبد الكريم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة االء كاظم محمد التميمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة صادق داود سليمان ابراهيم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ.د.احمد محمد لهمود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينب محسن حسن المنصوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد قاسم علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هبة ناجح جاسم السعد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سماح حميد كريم حسون الخفاجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد صباح علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة انتصار فيصل عبد محمد المشهداني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة االء عبد الكاظم عبد الله عبد الرضا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي عبدالساده مزهر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينب عبد االله عبد اللطيف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رفل عباس كامل الحسيني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وجدان محمد هالمه الركابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نهى محسن عبد الكاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي صالح هادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فاطمة كرار صالح سهيل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سالم مجيد ولي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سعدون حمزة احمد العيساوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. حبار حسين جاسم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سمر فالح حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رجب فيمحمدشر هشيعائ

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مها مصطفى رشيد العاني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هاني مزهر ماجد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد قصي احمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مدير أقدام/ نجم عبيد علوان االصبحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ابتسام كاظم علي الكعبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عيسى عبدالله عيسى

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وئام علي امين االطرقجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زهراء ناصر علي الموسوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ريسان فارس حمد المالكي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة صميم فخري الدباغ

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عديعلي سعدي عبدالزهرة الس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محسن حسن محيسن المنصوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. ابتسام مهدي عبد الصاحب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زهير عبدالستار احمد الراوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. رضية مهدي شاكر الجراح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة امال عبد الهادي عبودي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ابتسام كاظم علي الكعبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حنان سعدون مطشر الربيعي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة والء لعيبي جالب البهادلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حارث خوام مهدي خزعل الرفيعي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة الدكتور مشتاق طالب حمادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمر عبدالحميد محمود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينب كريم عبدالزهرة البركي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. ازهار مهدي عبد الصاحب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هديل قاسم غني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة دنيا محسن حسن المنصوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينا حميد حسين / فيزياوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حيدر مهدي حداوي الخزرجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. م. شيماء حسن علي قاسم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة بسهي عمران محمود التميمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أنسام علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زيد لؤي هادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. بيريفان هادي مهدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.د.محمد صبار نجم الزرفي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وجدان محمد هالمه الركابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فراس بحر محمود العنزي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة يحيى محمد محمد علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة تمارا عالء حسين العبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد حيدر جاسم المعموري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سلمى عزيز نعمة الموسوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة إسراء محمد علي األمين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمر عبدالستار احمد الراوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ارس بركاترجاء ف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سجى محمد مكرود الحفاظي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اثير محمد اسماعيل الجنابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمار عباس محمد شبر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ساره سامي هالل الخفاجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة البهادلي عامر عبود عصمان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة طه ياسين صالح القيسي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مدرس.رنا كاظم عبدالنبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي كاظم يعكوب الزم العبودي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة جعفرموسى علي النائلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نعاد حميد العيبي البطبوطي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هبة كامل خفيف حجي الخالدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اسراء تركي عطيه

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هدى حامد شاكر العاني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد كامل خفيف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هدى بهير عبد الوهاب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اياد كمر كرم الموسوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينه عبدالستار احمد الراوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ابراهيم جبار كاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نور حازم ثابت العاني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أركان ريسان عباس الحميدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مها حسن كريم الموسوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 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 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا. م. د. سردار رشيد حمة صالح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علياء يحيى اوريثة المالكي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ه باقييوسف نوري حم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 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 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة الوي المحمديثامر حميد ع

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة بسمان محمود ايوب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حيىا د ايمان فتحي ي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. علي ياسر حسين السعبري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حميد عالوي شنيور الجميلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة منى دلف محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اسيل صبيح  حمودي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مدرس دكتور عبدالله فرج هوير

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ميثاق عبدالواحد سابط السراي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة إيمان دحام هادي يونس المولى

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبدالكريم شهيد صبر العزاوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فرح جعفر محمودالخفاجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ. قاسم سلطان عبد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مصطفى ماجد عباس الشيباني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ثائر عبدالستار احمد الراوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ورود راسم ابراهيم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هدار كاظم احمد رشيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمر صادق هادي القيسي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علياء سليم كاظم الشمري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أركان ريسان عباس الحميدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 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 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مرتضى عبدالرزاق مجيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حنين حسن رحمن الوندي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة صديق عزيز صديق الكسنزاني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سل فؤاد صاحبر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نور عامر قاسم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. م. مالك محمود جاسم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة الحان دحام هادي يونس المولى

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ.د/ رحاب فايز أحمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة إيهاب حسين علي الحجامي  

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ضحى صباح جابر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة جاد عبد الحميد بدر الماجدأ.د أم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زياد سعد الله يحيى

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة المصطفى إيهاب شوقي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ياسر حسين صحصاح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رائد شاكر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة المهندسة تهاني هاشم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.د. انتصار فيصل عبد محمد المشهداني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رفل عباس كامل الحسيني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زين العابدين حسين عبيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة دكتورة حبصة علي احمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م حنين راضي خضير

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مرفت محمد عبدالله

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د.عدي حسين كاظم العباس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة كم. م. وليد خالد رزي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمران علي احمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زنان سالم مرزه

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة غادة فائق محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سرود ولي اسماعيل الجاف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ماهر عبدالستار احمد الراوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عماد محمد شريف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة صالح ناصر رشيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي خلف جمعة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نبراس عالء حسين العبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م سيف الدين كريم لهيمص الزغيبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نوره عامر عليوي ناصر العنزي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة خالد عبدالله سهر الحمداني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سيف كريم نعمه الكعبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مدرس/  نوزاد حسن قادر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.م.د لينا صباح متي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م شفاء زعيبل جبر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قيحسن حسين صد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فاتن اسماعيل محمد العزاوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة شكري حسين ابوراس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عنزيطارق خضير عباس ال

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 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 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حبيبه حسين علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مصطفى حسن عبد الكريم الخاصلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حسين جاسم حسين البدري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة يسرى راسم جبار

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد صالح صاحب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة انسام اسماعيل محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ايات تركي عطيه

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد خلف جمعة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. م شيرين غازي عبد االمير جواد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة شاكي هشام

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أحمد صاحب كاظم الحسني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد عبد ابو جاسم الحميداوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حميد كاظم عبد االمير عباس المجدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هيفاء حسين علي الخزعلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمر وائل ماجد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اسيل محمد مخلف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هبه سالم عاصي الحسيناوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة لقاء علي النداوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.م.د حنان نعمان وسين القرة لوسي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة االستاذ الدكتور رائد بايش الركابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رسل ستار بدر المالكي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اكرم حسن محمود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سكينة شاكر حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. ابراهيم نضير ابراهيم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة الدكتور . احمد صاحب كاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فؤاد سالم رشيد أحمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة صادق جعفر صادق

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة شرادة علي حمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نضال هاشم غافل العطواني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ِعماد ِصد يق محمد الداُودي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وحيدة حسين علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هدى كاظم وحيد  الوطيفي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سميرة سلمان عبد الرسول

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قاسم محمد عباس الجنابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م علي عبيس حسين المعموري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة منتهى محمد مخلف الفهداوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد مزهر حسين البهادلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة تغريد طالب حسن االشبال

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ. نور علي مجهول

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ي العيساويا.د ماهر احمد عاص

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رائد عبدالهادي عبدالقادر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة لكريم عليم. عمر عبد ا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة صفاء عبدالكريم ضمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ميل شريف العاتيم. إسراء ج

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فاضل كاظم حنون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وردة علي عباس العماري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبدالخالق شاكر يوسف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينب جواد مالك العميدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زينب ضياء جبوري الخطيب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. دعاء رعد سلطان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زهراء فخري جواد حمزة العبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ.م.د افراح سعيد محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة .سندس عبد القادر عزيزد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م صفا علي عبد الكاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبدالله صادق عبدالله

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ناهدة عبد زيد الدليمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اسراء حسن هادي البيضاني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ميکر نينجم الد ناۆگ

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ريم محمد طيب حامد الحفوظي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.م.د. فراس مدالله مجيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حيدر جواد السهالني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة خفاجيشهالء سامي هالل ال

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م اسن باقر قنبر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة إسراء وليد عبدالله كاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رياض معن عباس الزبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حسام عبدالجبار سليم احمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سنان محمد حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ. سبع خميس صالح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.د.سمر رحيم الخزعلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة افتخار جبار عبد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة جر عبد المحمديمحمد سا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة إخالص عبد حمزة العلواني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة شيماء محمد سمير الراوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد حسين علي السويطي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ضفاف قيس جاسم العنيبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبدالله ابراهيم رحيم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.م.د.شهلةاحمدعبدالله

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة إيناس فهد ناجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.د.أزهارعبدالوهاب محمد جبر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حنان رضا عبد الرحمن الكعبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فاهم نعمة الياسري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مصطفى حامد صالح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فريال سامي خليل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سكنه عبدالرزاق طارش

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.د.بيداء محمود احمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. بشار احمد محمد لهمود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

Assist.lect.(Chia kadir rashid) المحترم/ المحترمة 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.د هيفاء احمد عبد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نهى يوسف هاشم االميري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبدالله مؤيد عمر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبد الرحمن نبهان اسماعيل العزاوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة خليل ابراهيم محمد الكيكي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة طارق سعود خليل السعدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة لمى فائق احمد سلمان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د.تغريد ضياء مشفي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احالم عطا علي الزيود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هدى محمد سليمان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اوراس عدنان حتروش العزي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ء مصطفى حميد الجنابيوفا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نمران سلطان علي أحمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نور ضياء الدين محمد الخياط

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ايناس عماد عبد المنعم االمير

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اسماء شاكر عاشور الزبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سعدي شفيق العبيدي محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة جمعة أسود زرنان الجغيفي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نصر ثويني احمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة طورهان مظهر المفتي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د.علي جميل احمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة امال صبيح سلمان غيدان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رؤى صالح قدوري الحيالي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة انور محمد رؤوف محمود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اضواء ورور نعمة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سعاد سبتي عبود الشاوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مصطفى جاسب عبد الزهرة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.د شيماء بدر عبدالله نصر السراي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قادر عبدالله شناك العيساوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. فضيلة عرفات محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمر صالح محمد الجبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ندى سامي ناصر الشمري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي عبد القادر عزيز الخالدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اسراء فرج لفته الربيعي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة صفاء مصطفى حميد الجنابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة خضر عبد الرضا جاسم الخفاجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د.محمد  عرفات محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سعاد خيري كاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م محمد شخير حمزة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ناهده حامد مشكور الوائلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. ياسر مراد عبد حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د اسيل جليل كاطع

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د علي رخيص العامريقصي محم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ.م.د ناطق عبد الرحمن وريثة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.د خلود عبدالوهاب احمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة إيمان السريري عبد الهادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.م.د. نغم صالح نعمة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. هادي احمد خضر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سناء علي احمد الراشد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عزيمايناس احمد 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة خمائل فاضل شطب مدرس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة افراح عبدالخالق يحيى النعيمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عباس غافل عباس الوائلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.م.د.وصال صبيح كريم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سعد محيسن ابراهيم السعيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة محمد عبدالحسن شالل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عدنان حسون عريبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. رغد عبد ابو جاسم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ. م.د غصون ناطق عبد الحميد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رياض ناظم حميد الدوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اسيل محمد ناجي السلطان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ. عائشة ابراهيم يوسف معتكف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د عقيل عبدالله ياسين العابدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة داالله محمد حسن البدراني جامعةمها عب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة طي لٱرويدة زهير يونس 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وميض فارس صعب الخطاب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمار عيسى عمر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سونيا هيوا عثمان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة خلف عبيد حمود الدليمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نجاح صالح هادي الزهيري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ناديه رسول مكي التميمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة جعفر عمران محمد سعيد الطريحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة باسم جبار راهي محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. افياء مؤيد يونس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة امل فاضل عباس الجشعمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فهد خلف ياسين الدليمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فالح حبيب مصطفى

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عال فاضل علوان االنباري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مروة عمر مرسي الربيعي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عذراءعبود حبيب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة بهاء حيدر محمد األنصاري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة شيالن حسين محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عامر ياس خضير القيسي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قبس فاضل علوان االنبار ي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة منى جابر ابراهيم الجبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة يقيم جعفر عمران الطريحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م/ وليد اسعد ذياب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هدى حمزه عبدالخضر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م. د شلير علي خورشيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م احند نصيف جاسم محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عالء طه ياسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة دعاء فليح حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سعاد حسن سعيد.

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أمير حيدر خالد كلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م . م داكان بختيار عمر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هند البياتي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ذكاء كاطع حميد...معلمة جامعية

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.م.د.رنا هادي صالح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 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 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نغم أسعد توفيق أحمد عبودي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ندى نبهان اسماعيل العزاوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة دعاء فليح حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبير جمعان محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هناء كاظم خليفة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عامر سعيد جاسم الخيكاني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أسيل عباس حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ناهده عبد إبراهيم عبود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عدي طارق حسن الربيعي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هناء كاظم عبد العالي البهادلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نغم أسعد توفيق

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة شيماء جاسم محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سعد محسن سلمان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة وسام هاشم خليل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أحمد صبيح كنيج

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م.زينة داود سلمان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اخالص خلف كباشي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة لمى محمد جواد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة یالجاوشلبهجت عبدالله نينسر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هاله عبد االمير محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هرعمران علي حمد امش

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة دنيا جاني قلي الباوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد علي نجيب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة منى زيدان بكي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي يوسف محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سلوى علي غانم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة المدرس. يوسف عبد األمير درويش

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سلوى علي غانم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة دا.م.د.ابتسام حمود محم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نهاد عبد اللطيف علي النداوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نبأحميد جلوب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة إنتصار جارلله فاضل التكريتي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قيصر عبدالسادة زريجي العقابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أحمد حزام بدر السراي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رنگين بدر الدين نور الدين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة لبنى عقيل موسى القرملي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سيف جمعة عبيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ماهر عبد الستار احمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة البريفكاني ديدرياز محمدطاهر خورش

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م. احمد محمد حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عباس فاضل عيسى السوداني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سامر عادل عبد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.د ندى إبراهيم عبد الرضا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة توفيق ناجي حسين الشمري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ.م محمد رحيم غاوي االسدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أحمد سراج جابر األسدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمر فواز عباس العيساوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة إياد كامل شعالن الدليمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عماد جليل شهيد الذبحاوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سهاد حسن اعبيد الحيدري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رسول رحيم ماشاف الطليباوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هناء عرير سميج

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ.م.د. بان كاظم مكي السامرائي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سعد كاظم محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. عبدالله حسن محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.ب رغده عباس رزاق

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة زهرة جبار هاشم الموسوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سرمد فؤاد شفيق العبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة تحرير ابراهيم اسماعيل النعيمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نور جاسم حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد جاسم محمد الدليمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة بشار جبار هاشم الموسوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مريم رعد كونه

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قحطان عدنان عبدالواحد الصميدعي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ميثاق عبيس حسين المرشدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فاطمه علي غانم العبادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي مطر فنوص

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نغم صبحي محمود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبدالله حسن محمد الجبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة صهباء علي احمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة صبا ممتاز صالح العسلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حنان خالد ابراهيم الصالحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اسماعيل ابراهيم محمد العلوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة احمد فالح محمود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبدالعزيز ذهبين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رشيد كورةچيسعدالله عباس 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ختام عدنان علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ. م د بان عدنان محمد أمين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة د. علي عمران محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هويدة اسناعيل ابراعيم العتبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.م.د ندى محمد امين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

Sherin Kadhm Ismael Ali المحترم/ المحترمة 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة جمال مرشد عبود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نيا.م.د ممتاز احمد ام

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هناء عباس عوده لعيبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.م.د. وسن جاسم محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حسنين عبد الكاظم عجه

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هيوا عبد الرحمن احمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عقيل عبد الله ياسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة النعيمياديبة علي محمود 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قاسم حمد نجم المجمعي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة بد الكريم محمد العبد الكريمخلود اليذ ع

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة كاطع لعيبي حامد الفريجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ايمان نجم الدين عباس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سجى خالد جاسم محمد الشمري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أحمد ليث عصام العبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.د.حنان الهزام

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ليرنا حسن احمد الحيا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي احمد هادي الجميلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سمية عباس عبد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حيدر غازي اسماعيل الهاشمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رائيأ.م.د. بان كاظم مكي السام

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا. د فردوس مجيد امين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا. م. د بسيم عيسى يونس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نشأت بشير ابراهيم الحساوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هاني كاني جابر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قاسم محمد عباس الجنابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة خالد حمد ناصر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رياض عبدالرضا فرحان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فاطمة عبدالحميد محمد امين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمار جبار كاظم العبودي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة دصبا هادي بني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اصيل منذر حبه

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ف العانيأسراء عبد الكريم معرو

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة تهاني عبد الرحيم اسماعيل كاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبدالرزاق وهيب ياسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حسنين محمد منجي ال رزوقي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سماهر سلمان علوان الجبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فل رافد محمد الساعدير

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة مسلم موحان عبود الصالحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة طارق نزار مجيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة الطالببشار عبد العزيز 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ناظم احمد عكاب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ايالف خالد دحام

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سرى جميل حنا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حطان جليل خليل العزاويق

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة المهندسة إسالم خالد دحام

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة المهندس عبدالرحمن رياض وفيق

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حوراء محمود مراد الحسيني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نبأ عبد الرزاق عبد الجبار الربيعي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فارس سامي يوسف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.د امال نوري بطرس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمر ميم.دالور كر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ا.م.د. مهند كامل شاكر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة حسين امير عباس السراجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اسر الجورانيمحمد محمود ي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة إقبال عبد الحسين نعمة العيساوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ساهرة رزاق كاظم الخفاجي ا.د

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة تماضر عبدالعزيز محسن السلمان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة م.م حاتم سعدون محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة قصي رشيد سبتي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة فراس رشيد سبتي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة لمى محمد جواد النصار

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة نيكار خالد نجم الدين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عبدالرحمن رياض وفيق

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عمر ميدالور كر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سهاد حسيب عبد الحميد الربيعي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة انوار بدران محمود الدليمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة علي غضبان مهدي العامري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة سرمد محمد بكر السعدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اوس فوزي حسين التميمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة صالح فالح عمران الخفاجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة عباس عبد الكاظم خليف الركابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة أ.م.د. منيب صبحي شهاب البناء

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

Assistant professor Dr. Munib Subhi Shahab 

 المحترم/ المحترمة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Thermal Modelling of Hydraulic System Using  

and Expert Program  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  11/6/0202 الخميسوذلك يوم 

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 


