
 مالحظة: أصدرت هذه الشهادة بعد استيفاء المتطلبات المقررة

Certificate ID: ATU – TCM – 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 الطيف عريبي الجبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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 ميثاق جاسم صكر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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 اجديكرار علي قاسم الم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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 زهراء خالد احمد الجبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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 ابتسام "محمود امين " احمد مرعي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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 م.م. علي حسين فاهم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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 زيد محمد فريد عبد العزيز الدباغ

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك 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 يةم.م انتصار خليل عط

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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 زهراء ابراهيم محسن الحميري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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 اريج صبر محمدالعلواني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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 فرات حميد عبيد الزبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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. هاني مزهر ماجد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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 ندى رسول حمزة السلطاني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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.علي عزيز عباس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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. عدي حسين كاظم العباس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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 عباس عبد الكاظم خليف الركابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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. مالك نعمه حواس الخزرجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  8/6/0202 الثنينوذلك يوم ا

 

 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 أثير صالح حسون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Design and optimization of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 
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