
 

 

  ابراهيم زياد ابراهيم :الطالب

والغابات الزراعة هندسة/ املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  الجميلي ابراهيم سعد ابراهيم. د. ا

والتعدين النفط هندسة كلية/املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةشاركتكم يف م  
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  حميد صبار احمد: المهندس

والتكرير النفط هندسه املوصل جامعه  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةلكم دوام النجاح واملوفقمتمنني 

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  عيسى صبري عادل احمد: الطالب

التعدين قسم/ التعدين و النفط هندسة/  املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  لدورة التدريبية االلكرتونيةامشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  علي احمد رعبدالستا احمد: الطالب

التعدين و النفط هندسة كلية  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةنجاح واملوفقمتمنني لكم دوام ال

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  ذيبان برجس ادريس: المهندس

التعدين هندسة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 دين االوىل"" دورة التع

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  يونس محمد  نجم محمد اسامة:المهندس

(العلوم كية/  املوصل جامعة)باحث  
ر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن يس

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  الطائي محمد سعيد كمال اسالم.م. م

والتعديني النفط هندسة كلية/  املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 وىل"" دورة التعدين اال

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  سلطان محمود اسمهان.م. م

التعدين قسم النفط هندسة كلية املوصل جامعة  
كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن  يسر عمادة

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 ية هندسة النفط والتعدينعميد كل .و



 

 

  حمد حميد اسيا. د. ا

العلوم/ بغداد  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  طاهر احمد االء:  الطالب

 
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  يةالدورة التدريبية االلكرتونمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  زويد هادي االء: المهندس

 
ة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن يسر عمادة كلية هندس

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 لنفط والتعدينعميد كلية هندسة ا .و



 

 

  االتروشي يوسف صالح الهامة:المهندس

والتعدين النفط هندسة كلية/املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة حدة التعليم املستمر يف الكليةو التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  عبداالله نشوان اوس :الطالب

 
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةكم يف مشاركت  
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  الحسني حامد قموف أسماء.م. م

والتعدين النفط هندسة كلية/  املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةتمنني لكم دوام النجاح واملوفقم

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  العبيدي علي محمد سعيد معمر أنسام:الطالبة

التعدين هندسة قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/املوصل جامعة  
وصل أن تثمن يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة امل

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  الحسيني ذنون شريف قتيبة براء: المهندسة

 
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةدوام النجاح واملوفقمتمنني لكم 

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  خليل بيداءابراهيم .د. م. ا

والرياضيات احلاسوب علوم كلية/ املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  بية االلكرتونيةالدورة التدريمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  الطحان علي محمد جاسم .د. م. ا

الرشيد ليةك  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 وسف البناا.د. نبيل ي

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  عطية حسن مرعي جمال: الطالب

التعدين هندسة قسم/  والتعدين النفط هندسة كلية  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 التعدين االوىل"" دورة 

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  حسين رمضان محمد حسام: الطالب

التعدين قسم_ والتعدين النفط هندسة  
سر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن ي

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  رضا شريف حسين :الطالب

كيمياء قسم/  الصرفة للعلوم الرتبية كلية/  كربالء جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 االوىل"" دورة التعدين 

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  العگيدي احمد جياد صالح حمزة: السيد

 
يف جامعة املوصل أن تثمن يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  عبدالعزيز راكان بالل حنين: المهندسة

والتعدين النفط هندسة/ املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة يف الكلية وحدة التعليم املستمر التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  الطائي خليل ابراهيم سيماء .د. م

والتعدين النفط هندسة كلية/  املوصل جامعة  
امعة املوصل أن تثمن يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف ج

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  الجوادي حسن صالح عزالدين .د. م

املائية واملوارد السدود حبوث مركز - املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة ستمر يف الكليةوحدة التعليم امل التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  المولى احمد حسين محمد .د. م

التعدين النفط هندسة كلية/ املوصل جامعة  
معة املوصل أن تثمن يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جا

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  الراشدي هللا مال علي محمد .د. م

والتعدين النفط هندسة كلية/ املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة الكليةوحدة التعليم املستمر يف  التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  محمود منيب مهى .م

والتعدين النفط هندسة/ املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةكتكم يف مشار  
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  محفوظ عمر ادينة: الطالب

والتعدين النفط هندسة كلية/املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 ية لكم دوام النجاح واملوفقمتمنني

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  حمود كريم دينا: المهندسة

النفط،والتعدين هندسة كلية/  املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  ريبية االلكرتونيةالدورة التدمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  الرحمن عبد ياسر رحمة: الطالبة

والتعدين النفط هندسة كلية/  املوصل عةمجا  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةالنجاح واملوفقمتمنني لكم دوام 

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  يونس وليد رشا: الطالبة

والتعدين النفط هندسة/  املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  ناظم عماد رغدة: الطالبة

والتعدين فطالن هندسة/ املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 يوسف البناا.د. نبيل 

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  محمدعلي محمود االله عبد رنا .م. م

العمادة/االلكرتونيات هندسة كلية/  نينوى جامعه  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  جبر صباح محمد زبيده: الطالبة

والتعدين فطالن هندسه كليه/املوصل جامعه  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 يوسف البناا.د. نبيل 

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  نجيب دريد زكريا: الطالب

والتعدين النفط هندسة كلية/ املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 االوىل"" دورة التعدين 

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  الماجد سليمان يونس غانم زهراء.م. م

والتكرير النفط هندسة قسم/ دينوالتع النفط هندسة كلية/  املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةفقمتمنني لكم دوام النجاح واملو

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  حميد حازم زينب.م. م

والتعدين النفط هندسة كلية/  املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  مرحب حسين زينب: المهندسة

والتعدين النفط هندسه  
لية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن يسر عمادة ك

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 هندسة النفط والتعدين عميد كلية .و



 

 

  احمد رشيد طلهر محمد زينب: المهندسة

املوصل التقني املعهد/ الشمالية التقنية اجلامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 "" دورة التعدين االوىل

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  شهاب صالح محمد نوفل زينة.م. م

والتعدين النفط هندسة كلية املوصل جامعة  
ة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن يسر عماد

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 لية هندسة النفط والتعدينعميد ك .و



 

 

  مجيد جمال سارة.م. م

والتعدين النفط هندسة كلية/املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة التعليم املستمر يف الكلية وحدة التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  أسمير الجبار عبد سعد سارة.م. م

والتعدين النفط هندسة كلية/  املوصل جامعة  
ط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن يسر عمادة كلية هندسة النف

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 التعدينعميد كلية هندسة النفط و .و



 

 

  الحمداني عزالدين هاني سالي.م. م

 
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  حمود كريم سجى: المهندسة

 
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  الدين محي رافل سدرة: الطالبة

التعدين و نفطال هندسة كلية/  املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ل يوسف البناا.د. نبي

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  خليل جمال سفيان: المهندسة

 
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة ملستمر يف الكليةوحدة التعليم ا التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  ابراهيم حسن فالح سلوى: المهندسة

والتعدين النفط هندسة/ املوصل جامعة  
امعة املوصل أن تثمن يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف ج

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  خليل ابراهيم شهباء .د. م. ا

والرياضيات احلاسوب علوم كلية/  املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة الكلية وحدة التعليم املستمر يف التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  ابراهيم سالم شهد.م. م

والتعدين النفط هندسة كلية/ املوصل جامعة  
تثمن  يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  العبيدي عداي أحمد ظاهر :طالبال

النفطية املكامن قسم/  والتعدين النفط هندسة كلية  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  االماره حسن مثنى عباس :الطالب

والتعدين النفط هندسة كلية/ املوصل جامعة  
ن تثمن يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أ

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  أبراهيم غازي أحمد عبدالملك :لطالبا

التعدين هندسة قسم والتعدين النفط هندسة كلية  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة ةوحدة التعليم املستمر يف الكلي التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  ظاهر ابراهيم عبدالوهاب: المهندس

 
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  االلكرتونيةالدورة التدريبية مشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  النجار يوسف صالح محمد عصامد.  .م

والتعدين النفط هندسة كلية املوصل معةجا  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةح واملوفقمتمنني لكم دوام النجا

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  مصطفى عباس سعدالدين علي .د. م

املكامن هندسة قسم - والتعدين النفط هندسة/  املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  التدريبية االلكرتونيةالدورة مشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  جاسم حسين هادي عمار: المهند

 
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ناا.د. نبيل يوسف الب

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  العدواني خضر الياس عمر :الطالب

ارض علوم دكتوراه طالب/  املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 ىل"" دورة التعدين االو

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  غانم هيثم عمر.م. م

والتعدين النفط هندسة كلية  
عدين يف جامعة املوصل أن تثمن يسر عمادة كلية هندسة النفط والت

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 نعميد كلية هندسة النفط والتعدي .و



 

 

  محمود شكر زياد غسق: المهندسة

التعدين و النفط هندسة كلية/املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة تمر يف الكليةوحدة التعليم املس التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  سليمان خالد غفران: المهندسة

والتعدين النفط هندسة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةشاركتكم يف م  
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  الرحاوي عبدهللا فارس نغفرا.م. م

والتعدين النفط هندسة/املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  حسن يونس غفران: المهندسة

 
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 التعدين االوىل" " دورة

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  محمد علي حسين سامر غيث: الطالب

لتعدينوا النفط هندسة كلية املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 البناا.د. نبيل يوسف 

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  شاكر نشوان غيداء: الطالبة

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/  املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 ة التعدين االوىل"" دور

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  خضر احمد غيدان: الطالب

نوالتعدي النفط هندسة كلية/  املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  منصور صباح فهد.م. م

والتعدين النفط هندسة كلية/ املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية قامتهاالتي أ

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  خليل اياد فيصل.م. م

والتعدين النفط هندسة كلية/  املوصل جامعة  
ط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن يسر عمادة كلية هندسة النف

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 التعدينعميد كلية هندسة النفط و .و



 

 

  عثمان خلف زياد كرم: الطالب

النفطيه املكامن قسم والتعدين نفط هندسه كليه املوصل جامعه  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية تهاالتي أقام

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  اسطيفو ايليا رامز مارفن :الطالب

التعدين و النفط هندسة كلية/ املوصل جامعة  
ندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن يسر عمادة كلية ه

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 ة النفط والتعدينعميد كلية هندس .و



 

 

  النقيب هللا سعد عبدالواحد مجاهد .د. م

والتعدين النفط هندسة كلية/ املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية قامتهاالتي أ

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  سعد رائد محمد: الطالب

والتعدين النفط هندسة كلية/ املوصل جامعة  
فط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن يسر عمادة كلية هندسة الن

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 والتعدينعميد كلية هندسة النفط  .و



 

 

  امين محمد مثنى محمد :الطالب

والتعدين النفط هندسة كلية/ املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة م املستمر يف الكليةوحدة التعلي التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  فاضل احمد سلمان محمودد. .م

والتعدين النفط هندسة كلية  
أن تثمن  يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  المولى عزيز الزم محمود :الطالب

والتعدين النفط هندسة/ املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  يحيى حسان مروة .د. م

والتعدين النفط هندسة/املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  التدريبية االلكرتونية الدورةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  هديم سالم صالح مريم: المهندسة

والتعدين النفط هندسة كلية املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةام النجاح واملوفقمتمنني لكم دو

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  الرزاق عبد الستار عبد مريم: المهندسة

والتعدين النفط هندسة/ املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  بية االلكرتونيةالدورة التدريمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  دمحم الكريم عبد خالد مصطفى: الطالب

تعدين/  والتعدين النفط هندسة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةملوفقمتمنني لكم دوام النجاح وا

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  محمود منيب مهى د. .م

والتعدين النفط هندسة/  املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 رة التعدين االوىل"" دو

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  السراج يونس محمود سمير ميسر .م. م

األرض علوم قسم/  العلوم كلية/  املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 نبيل يوسف البناا.د. 

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  حاكم داود نواف: المهندس

والتعدين النفط هندسة كلية  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية لتي أقامتهاا

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  سعيد احمد يونس االسالم نور/ة: الطالب

العلوم كلية/املوصل جامعة  
ة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن يسر عمادة كلية هندس

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 لنفط والتعدينعميد كلية هندسة ا .و



 

 

  محمود عبدهللا نور: المهندسة

واملعادن النفط هندسة كلية تكريت جامعة/ الشمال نفط شركة/ مهندس. م  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 وىل"" دورة التعدين اال

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  حسن محمود نور: المهندسة

 
صل أن تثمن يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املو

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  خليل الرضا عبد مشعل هاجر: الطالبة

ثانية مرحلة والتعدين النفط هندسة/املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة الكليةوحدة التعليم املستمر يف  التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  نعمه عبد عزالدين هاني: الطالب

 
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  ية االلكرتونيةالدورة التدريبمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  العجيلي سلمان محمد هديل: ةاالنس

والتعدين النفط هندسة/ املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةح واملوفقمتمنني لكم دوام النجا

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

  محمديونس بالل طاهر يسرى: الطالبة

والتعدين النفط هندسة كلية/ املوصل جامعة  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  لكرتونيةالدورة التدريبية االمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةمتمنني لكم دوام النجاح واملوفق

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و



 

 

 

  السبعاوي ابراهيم حسين عبدهللا.م. م

والتعدين النفط هندسة كلية/ املوصل عةجام  
يسر عمادة كلية هندسة النفط والتعدين يف جامعة املوصل أن تثمن 

املوسومة  الدورة التدريبية االلكرتونيةمشاركتكم يف   
 " دورة التعدين االوىل"

 م3/09/2020-1 للفرتة وحدة التعليم املستمر يف الكلية التي أقامتها

 يةح واملوفقمتمنني لكم دوام النجا

 

 

 شهادة مشاركة

 ا.د. نبيل يوسف البنا

 عميد كلية هندسة النفط والتعدين .و


