
 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة
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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 رضا فؤاد حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 لؤي كامل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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.رنا علي حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 احمد هادي عبود الليباوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 الراجحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة لهمودد. بشار احمد محمد 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 جابر شاكر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 حسام صالح النجدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة هدير عامر موحان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 شاكول ستار محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 بدر كمون دبيس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 المساعد حسين الطيف عريبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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. عماد كامل حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 حسين فاهم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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. مالك نعمه حواس ولي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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. محمد عبد العباس سبع

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ظم خليف الركابيعباس عبد الكا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 انتصار خليل عطية

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 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

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 خالد احمد الجبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة رئيس مهندسين اقدم ميامي عبدالرضا ليلو

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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.محمد عبد العباس سبع

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة طيف ضميرعريج المنصوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المدرس المساعد مروان فيصل عبد العزيز نصر الجحيشي

 المحترم/ المحترمة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 هاشم جرمل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 حيدر عبد االمير يوسف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ونم.م. علي صالح حس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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.أثير صالح حسون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 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 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة امير محمد جاسم الخالدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 المنصوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 علي فيصل ارميض

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 السهالني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 حسن عبد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 مهند محمد العلوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة اظمسجى ماجد ك

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ليث محمد جوده

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 عذاب هاشم شطي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة بتول حامد هاتف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 عذاب هاشم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 زهير عبد الزهرة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 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 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 مينه محمد فريد الدباغ

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 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 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ود شاكر عبدالحسينمحم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 عبد الحسن لفته

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 رسول حمزة السلطاني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 المساعد وسن عبد الستار حكمت

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 عزيز عباس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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. اياس يونس اسماعيل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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. مالك نعمه حواس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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. زهراء فخري جواد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 إبراهيم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة ميد عبيد الزبيديفرات ح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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.شهباء مسلم اسماعيل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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. ايمان جواد كاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 يوسف حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 المساعد حيدر سعد عليوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 زيدان حميد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 زيد محمد فريد عبد العزيز

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 إبراهيم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 جودهليث 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 يوسف سعدون عبدالله

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 عبد السميع حميد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 ريسان فارس حمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 6-2020 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 شهادة مشاركة الكلية التقنية المسيب

Certificate of Participation 
 / السيدةنؤيد مشاركة السيد

 المحترم/ المحترمة جاسم محمد عبد حمد القره غولي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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. كامل جواد كاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Composite Material Technology  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  7/6/0202 الحدوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 


