
 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020ا كلية الهندسة في يوم السبت الموافق ( والتي عقدته

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
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 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
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وعبر  9/5/2020دتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق ( والتي عق

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
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ة )في ورشة العمل األلكترونية الموسوم

وعبر  9/5/2020ي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق ( والت

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال
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 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال
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وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
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وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم
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 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
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 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
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وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم
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وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
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وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
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 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة
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وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020يوم السبت الموافق  ( والتي عقدتها كلية الهندسة في

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال
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 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة
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وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم
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 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
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 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
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وعبر  9/5/2020وم السبت الموافق ( والتي عقدتها كلية الهندسة في ي

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
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 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 
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 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 
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 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020م السبت الموافق ( والتي عقدتها كلية الهندسة في يو

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020يوم السبت الموافق  ( والتي عقدتها كلية الهندسة في

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 وحدة التعليم المستمر

 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 
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Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 امنياتنا لكم بالتوفيق.مع ،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
 

 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
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 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 امنياتنا لكم بالتوفيق.مع ،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
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 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020السبت الموافق ( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 ياتنا لكم بالتوفيق.مع امن،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 نياتنا لكم بالتوفيق.مع ام،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
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 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم



 م. األستشاري / أحـمــد شهـاب فـرحـان
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 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم
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في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )

وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
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وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 
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وعبر  9/5/2020( والتي عقدتها كلية الهندسة في يوم السبت الموافق 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأحم أ.د.
 

 دــــــــــــيــــمـــعــــال

 5/2020/ 11يف     518   منحت هذة الشهادة بناءاً على األمر األداري املرقم
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 / بريطـــانيـــــا المحـــاضـــــــر
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الهندسة -جامعة المثنى 
 المستمروحدة التعليم 
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Engineering College 

Continuous Education Unit 

 

 تؤيد عمادة كلية الهندسة في جامعة المثنى مشاركة السيد/ة

في ورشة العمل األلكترونية الموسومة )
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 مع امنياتنا لكم بالتوفيق.،  Free Conference Call المنصة األلكترونية 

 

 يــــن علـــــد حســـــــأ.د. أحم
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