
دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة اسراء عالوي لعيبي  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة ابتهال عبدالله  علي  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة علي طالب محمد  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة رعد الطيف جاسم  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة الدكتور احسان احمد محمد لهمود  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة الدكتور مثنى عبد القادر المهداوي  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة إيمان عامر أسماعيل  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة شأ. فاطمة سليمان عري  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة ايسر محمود محمد  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة أبو بكر حامد علي  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة حسام خضر عباس  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة خالد وليد خالد  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة حسن عظيم عباس  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة رعد الطيف جاسم  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة سرمد محمد علي  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة سلطان مالك عبد  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة عثمان كريم حسين  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة رنا عبد االله محمود  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة ريام حبيب راضي الدليمي  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة زينب رعد محمد  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة زينة هادي شعالن  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة م. د. ايمان سليم كاظم  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة م.م. جنان حسين عبدالقادر  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة ر المهداويمثنى عبد القاد  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة مسلم عباس عبد  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة منذر سعد عليوي  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة نغم ياسين البياتي  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة نور حميد حنوش  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة هاجر رياض سلمان  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة هاجر شهاب حمد  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة هبة خالد حسين  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة يسر محمود راغب  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 أ.م.د. مكي جعفر محمد مركز التقدم العلمي

 عميد الكلية التقنية المسيب



دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة يوسف قصي خليل  

 االلكترونية والموسومة لورشةفي ا 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

اون مع بالتعالكلية التقنية المسيب  –والتي اقامتها جامعة الفرات االوسط التقنية 

مع  62/5/6262الثالثاء يوم مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم

 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  
التقنية األوسط الفرات جامعة  

المسيب التقنية الكلية  

 

 

 

 مركز التقدم العلمي
 أ.م.د. مكي جعفر محمد

 عميد الكلية التقنية المسيب


