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 سبب المنح الجهة المانحة تارٌخها الشهادة

كلٌة \جامعة البصرة  7112\3\72 و تقدٌر كتاب شكر

 الموارد البشرٌة\الهندسة

 االخالص والتفانً فً العمل

كلٌة \جامعة البصرة  7113\2\72 و تقدٌر كتاب شكر

 مكتب العمٌد\الهندسة

 الى جمٌع منتسبً كلٌة الهندسة

كلٌة \جامعة البصرة  7113\17\71 كتاب شكر و تقدٌر

 الموارد البشرٌة\الهندسة

 لجنة تسجٌل الطلبة الجدد
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