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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 عمر عبد الحسن لفته الخفاجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 الطيف عريبي الجبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ا.م أحمد هادي عبود الليباوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.د. مالك نعمه حواس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 فخري جواد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عقيل عباس محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 أثير صالح حسون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 حسون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 دد. بشار احمد محمد لهمو

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 رنا علي حسين بدير

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 لدباغزيد محمد فريد عبد العزيز  ا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 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 زهراء ابراهيم محسن الحميري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. هاني مزهر ماجد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 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 د.عدي حسين كاظم العباس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك يوم ا

 قسم هندسة تقنيات المضخات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط 

 



 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 اريج صبر محمد العلواني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 يج صبر محمد العلوانيار

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ات حميد عبيد الزبيديفر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. ايناس عبدالستار عبدالجبار

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 الصيدالني عمر مصدق

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 منخي جبر العايدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 هدى رضا جواد اليساري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 غيث حامد محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عباس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 حسين سليمان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 شيماء عبد الرسول حميد الصالحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 وصال سلمان عبد محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.د.حسن علي جرمط

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 مدرس مساعد وسن عبد الستار حكمت

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 شيماء سلمان عبد محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ريهام كريم علوان الحمداني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 حميد خيون الخفاجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 المعمورى

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 سلوى سلمان عبد محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 سلمان عبد محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 زين العابدين حسين عبيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ايالف حسن علي جرمط

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 الخزرجيم.د. مالك نعمه حواس 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 زهير خضر الرفاعي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.ب.حسين منخي جبر العايدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 جاسم حسين الجبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. حساك علي محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 إيمان محمد عبد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 رسل صباح نجيب الرماحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عالء عبد العباس مخيف الزرفي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.احمد داود سلمان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. كرار عباس جوحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.سليم رشيد عبود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 محمد حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 االء عبد الكاظم عبد الله عبد الرضا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 حنظل رمل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.بلقيس هادي هاشم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. د. سردار رشيد حمة صالح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ورود كريم عبود العگيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. حسين علي حسين الخطاط

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 تهاني هاشم طعمة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 المهندسة سجى قاسم صكر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 قاسم حسن عبيس الجليحاوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ريام محمد جاسم الشويلي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. عمر صادق شالل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 الحقوقي حيدر عباس عبد زبون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 جاسب حميد المنصوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.د. محمد حسين علي زعين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.احمد هادي حسينم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 يقظان جاسم حسين الخفاجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 صالح ناصر رشيد صالح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 جبار ياسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.ر.مهندسين نبيل ابراهيم حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 نادية مقبل حسن الزبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 هيفاء احمد عبد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 سرى هادي حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 سعد محمد خضيرم.د. 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. بان كاظم مكي السامرائي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 اس حمود محمدعلي الخفاجيعب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 انغام عادل جياد السعيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.ب رغده عباس رزاق

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. افراح حسون عريبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ثامر كاظم العبدالله د. ساره

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 صالح ناصر رشيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. رحاب فايز أحمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عدنان سعيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 صادق عبدالله

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 أحمد صبيح كنيج

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ديق العباسيمدرس مساعد صبا حازم ص

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. هيثم لطيف عبد الهادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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  مهند مجيد رشيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 الدكتورة منى عادل اسماعيل المنتفكي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.د.سهيلة محسن كاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عبدالسالم محمود حسن الجبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 صادق داود سليمان ابراهيم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 إسراء جمال كاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 سارة علي نعيم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. سلوى علي غانم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 شلير علي خورشيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ياسر مراد عبد حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 نيان والي سمين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 رونق سمير حنون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. وفاء محمد علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عامر عبدالعزيز خليل الساطوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ضفاف قيس جاسم العنيبي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. غادة حلمي ابراهيم مخلوف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ياسر حسين صحصاح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 حسون نهاي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 حامد هالل فرحان المحمدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 رغدان هاشم محسن الحسيني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عبدالواحد سابط السراي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عبدالرحمن فالح حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 منار راضي شنون الياسري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. د. سالم هادي حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 امال عبد الهادي عبودي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. معن عبد الكريم جاسم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.ذر عبد الهادي صادق

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 نور رعد خلف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.شيماء رافع سلطان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 استبرق خضير عباس الزبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 علي جبار

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ابراهيم محسن الحميري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. رقاد فيصل علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.احمد محمد لهمود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 مبدر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عمار زهير صالح الشرع

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. زكي صباح مصيحب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ي كاظمد سعاد خير

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 اسراء حسن سيالن الغراوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.مي عبد الخالق عوض

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 دعاء عبود جلوب ال ناجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 اراس غازي كريم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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/ رحاب فايز أحمد سيد يوسف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.د. اميرة نعمة محسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. وليد فؤاد عبدالحسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 الحغسان موفق محمد ص

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 استبرق محمد حمزة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 حمودي كاظم الموسوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. ياسين عبد اللطيف ياسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 هبة اكرم عطية

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 رحيم صبر شويخ

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ساهرة عايد عبد الصاحب الموسوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 سالم داود حمدان صكر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 الموضفة / منى رزوقي نجم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عهود موسى  ابراهيم االسدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. جودت حلمي عبدالواحد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. وفاء محمد علي عبدالله

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 هيثم لطيف عبد الهادي الكبيسي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ابراهيم حسن جاسم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 الدكتوره منى زيدان بكي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 المحسن قاسم المياحيايثار عبد 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 صفاء عبدالكريم ضمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. اسراء غانم عبد فتحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 مهدي مطلك الجوراني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 مد صبار نجم الزرفيا.د.مح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. نجالء عدنان حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ضياء الدين خليل إبراهيم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 رسول رحيم ماشاف الطليباوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.تمارا عالء حسين هادي العبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 شاكي هشام

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 رواء عالوي كاظم الخفاجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 هدى محمد سليمان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 رنا سالم جبر سعيدان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 فريال سامي خليل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عمار مراد العيساوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. ازاد علي حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 يوسف محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 حسين موسى الجبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 وئام عامر عبد الله اغا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 افراح سعيد محمد الخرساني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 اوراس غانم عبد فتحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.اياد كمر كرم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ر حسن هنديد.كوث

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 نهى يوسف هاشم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 إيمان يونس إبراهيم العبادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 امل فاضل عباس الجشعمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 زينب صباح ابراهيم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.نبراس عالء حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عبدالرسول فرحان محيل السعيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 صابرين محمد حمزه المالكي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 هدار كاظم احمد رشيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.سرى احسان عبد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 مهند رمضان سفر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.مليحة جبار عبد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. رامي راكان عرب الطائي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ايناس غانم عبد فتحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.سيف عالء حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.زهراء خضير طه

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 الجنابي اثير محمد اسماعيل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 رغدة عواد شعبان الناصري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 حنين حسن رحمن الوندي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.د سعاد سبتي عبود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عادل تميم محمدد. احم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 مصطفى عدنان عبود

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. هدى عبد علي حطاب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 مرال ناجي سالمه العبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ابتسام فارس الشكري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 مروة عمر مرسي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 اح كاظم مرزوق الحمودالدكتور صب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 شيماء عبيس حسين المعموري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 حسن حسون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 فائق محمد االسدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عدنان كريم برشاوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. د امال صبيح سلمان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 تحرير ابراهيم اسماعيل النعيمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 احمد نديم المالكي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 هناء قاسم مذبوب البدري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 حيدر ناجي مطلك

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 حوراء عزاوي ذياب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عمر فواز عباس العيساوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 سمانة كرار عباس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 رافع عبد اللطيف عبد المجيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. حسين خزعل محمد حمندي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 علي العبادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. إسراء عبد علي حطاب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.علي عطية دخيل الطائي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عبدالساده مزهر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.اكرم عبد الكاظم هادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.هدى حمزه عبدالخضر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 وجدان جعفر غالب الموسوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 المهندسة. بان غازي عبد اللطيف الراوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 دكتور اكرم حميد كرم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 محمد صبيح سلمان

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 محسن حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ناهدة غازي علوان التميمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 صالح ناصر رشيد صالح

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.زينه علي جاسم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 وسام هاشم الكبيسي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 اشرف سامي حسن الحسابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 إنتصار شعبان هاشم العقابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.افراح عبدالخالق يحيى النعيمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. رحاب عارف عبد الصاحب العبادي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ديمن فرج كريم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 جيهان حسين جهاد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عباس لعيبي عبيد الراجحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 آمال عبد الحمزة هادي الجبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عبدالساده مزهر

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 حسن محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 همسة محمد احمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 مسلم موحان عبود الصالحي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 رشا كاظم مهدي الخفاجي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 محمدامين م.م خوشي زبير

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 حسن هادي حسين ال عربو

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 معالي ستار نامق البياتي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.ساجدة مزبان حسن

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 يوسف التميميذكرى غالي 

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.د.نجدت ياشر مراد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 فائزة عبد األمير نايف الهديب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.دسراب اكرم لطف الله

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 صفاء علم الدين عبدالجواد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 السيد علي جبار خلف

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 تغريد طالب حسن االشبال

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ايمان سليم كاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 سهير اكرم ابراهيم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 فتاح-م.د.سعد غانم علي ال

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.فاطمة علي حسين

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.د.سناء خداكرم عزيز

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.د نمران سلطان علي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 نشأة فائق عبد الحسين الزبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 حسين حسن الفتالوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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

 االستاذ المساعد الدكتورة شيماء فاضل حمودي الخزعلي

 المحترم/ المحترمة

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.سعاد حسن سعيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 صفا علي عبد الكاظم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ضي عبد االمير حبيب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 راء حسين ساجت البيضانياس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 مها محي علوان الحسيني

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 . قصي عبد الهادي رشيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 صفاء سعيد محمد الزبيدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 عقيل رحيم كريم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.د. شذى اسماعيل جبوري

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 أنور عباس مجيد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. أسماء سري محمود المدرس

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 يسرى راسم جبار

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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.اشجان نزار كامل

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 سها سلمان حامد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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. دريد حمادة عياش

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 فهد خلف ياسين الدليمي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 جاسم كشيش زويد سمور السراي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 انفال عزام محمد حمودات

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 لعباس حمدياسمين عبد ا

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ازهار حسين عليوي الحميدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 رائد خالد عبدالله

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 شوقي عبد الواحد االسدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ماجد جاسب ملك الربيعاوي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 إسراء راشد مهدي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 غفور یا.م.د. توانا وهب

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 صورية  زرقون

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 فاتن إسماعيل محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 شامل زامل كايم

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 ساره طالب كاظم الركابي

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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 انسام اسماعيل محمد

 في الورشة االلكترونية الموسومة 

(Heat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchanger  (  

 –الكلية التقنية المسيب -جامعة الفرات األوسط التقنية  قامتهاأوالتي 

 قسم هندسة تقنيات المضخات ضمن فعاليات

 الشامل األكاديميأسبوع النشاط  

  مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم  9/6/0202 لثالثاءوذلك 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
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