
دة مشاركة    شها

 

 

 

 

 

 

 

 نؤيد مشاركة السيد / السيدة

  المحترم/ المحترمة ايمان علي احمد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 نوزاد محمود  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ا. د. سمير مشرف خلف  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ابوبكر احسان علي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ارشد كاظم خايف  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 اروى مظفر خليل  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 أيوب حامد عبيد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 انتصار مسير عبد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 اساور سعدي علي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 اسالم محمد غياث العوير  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 يلاسماء نوح خل  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 اغاريد علي حسين  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 اكرم عبد الكاظم هادي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ايناس مظفر خليل  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 اكرم نديم عبد القهار العاني  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 البايولوجي مرتضى محمد جبر البكاء  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 امنة امجد عبد الكريم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ايمان عباس محسن  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ايمان عالء الدين رمضان  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ا د جاسم جواد جادر النعيمي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 اوس سعيد احمد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 أحمد عدنان كاظم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 إيناس فهد ناجي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 اهيم محمدأساور عصام الدين ابر  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 أمل فتحي الطشاني  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 إسراء محمد علي األمين  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 أمير حيدر رزاق  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 أسيل عبدالرضا شلبه  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 أنوار عبد صايل  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ا.د.احمد محمد لهمود  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 بثينه جاسم يوسف  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 براق عبداالمير فنجان  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ثائر عبدالله خليل  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 جنان حسين عبدالقادر  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 سعيد عبد الحسين  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 حسين ابراهيم عداي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 د.حيدر طالب حسين  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 حسين رياض عبدالكريم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ين فاضل عباسحن  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 حوراء سعد حمود الكواز  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 حيدر توفيق قدوري  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 حيدر سعد غازي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 حيدر محمد خضير ال جازع  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 احمد شعبان  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 جمال الحسيني الباز  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 د. انس مسلم محمد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 د. بشار احمد محمد لهمود  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 د. سراب محمد محمود  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 د. سمير مشرف خلف  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 د. سوزان يوسف جاسم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 د. منال فرحان محسن الخاقاني  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ركد. نورس نجاح مبا  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 د.اقبال حنش ضفير  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 د.ناصر معروف ناصر العامري  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 د. نورس نجاح مبارك  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 د.اقبال حنش ضفير  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 د.حوراء كريم جودي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 د.حيدر ناصر حسين  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 دعاء احمد علوان  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 دالل حميد جاسم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ديانا واجد احمد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 رشا عادل عبد النبي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 رشا كاظم عبد الزهره  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 رفل محمد جاسم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ريس عراك  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 رواء إبراهيم حايف  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 رواء حميد محمود  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ل راسمزهراء بال  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 زهراء حسين عبيد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 زيـن العابدين مصطفى عبدالحسين  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 حسن عبد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ساره اسماعيل خليل  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ساره صادق عبد الحسين  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ساره عبد الحميد عبد الستار  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ساره عمار محمد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 سجود رياض سالم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 سجى حسين دلفي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 سجى علي حمودي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 جبار جليل  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 علي حسين  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 سرى عباس خليفه  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 سعد محمد محمود  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 سوسن صابر احمد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ين رافد السعديسيف الد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 سيف صبحي نوري  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 شمال يونس عبدالهادي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 شمس خطاب عمر  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 شهد مهدي صالح  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 شيرين جزار أمين  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 شيماء حسين علي شبع  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 شيماء محمد عبد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 صبا جاسم جواد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 صباح عبود محمد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 صفا محمد حسين  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 صفا نديم عبد القهار العاني  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ضحى طالب حميد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 طيبة وليد فرحان  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 عادل عمران سلمان  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 عبد الناصر حاتم ورور  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ق جيجان سماريعبدالخال  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 عبدالرحمن عمران عيسى  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 عبدالله يونس معيوف  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 جالل عبود  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 سعد كاظم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 عباس صادق  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 محمد ابراهيم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 علياء حسين عبد القادر  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 علياء يونس علي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 عليم مرداس خضير  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 عماد جليل ابراهيم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 عماد عبدالسالم عباس  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 عمر أمجد عبدالكريم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 عمر خضر جمعة  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 عمر صادق شالل  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 محمدعمر ناجح   

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 عمران عبدالله خلف  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 غدير صفاء مهدي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 غدير ياسين رحيم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 فاطمة ستار جابر  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 فاطمة عبدالله كامل  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 فرح عصام محمد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 فرح لطيف يوسف سعيد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 فوزية فتحي عبدالله  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 قصي احمد عليج  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 قلة أحمد بن محمد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 كاظم فاضل كاظم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 لمى سليم حاجم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ليث باسم علي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 لينا موسى كاظم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 لينة عبد الخالق سعيد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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. زينة هاشم شهاب  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 د. انتصار فيصل عبد محمدم.  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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.إسراء عاكف علي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 مائدة خلدون حميد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 محمد حسين علي شبع  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 محمد خالد حسين  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 محمد خضير الضعيف  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 محمد فخري حسين  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 محمد قحطان سرحان  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 محمد مالك عبد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 محمد مالك عبد سلطان  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 محمد مخلص احمد الدليمي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 محمد مظفر خليل  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 مروان صالح محمد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 مائدة خلدون حميد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 مروة حسين أكرم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 محمد مريم قاسم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 مصطفى جابر حمدالله  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 مصطفى سالم عبدالخالق  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 مصطفى علي عبد الرحمن  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 مكتوم رشيد احمد العاتي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 منال عبد الواحد صلبوخ  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 جبار عرسان  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 منى جبار طعمه  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 مواهب مدحت حسين  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 مينا طارق سعودي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 نجوى شحات جعراني علي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 نرجس جاسم محمد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 سعدي محمد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 نقاء كريم  علي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 تحسين ذنون  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 سلمان عبد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 عبد الحسن عبد علي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 مازن عبدالرحمن  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 نعيم خوين  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 نهاد باقر  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 هيثم حميد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 نورس عبدزيد كاظم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 نوره عبد الكريم محمد سعيد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 محمد هالل  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 هارون رشيد أحمد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 هالة مجيد بالسم  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 فؤاد عبد الفتاح  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 هدى نور حسن  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 هدى نور حسن  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 هالله محمد عبدالله  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 هناء المهدي أبوحبيل  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 ثم لطيف عبد الهاديهي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 هيثم مجبل حسن  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 وائل عادل عبيد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 د.وسن حمزة مزعل  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 والء جاسم عليوي  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 والء إبراهيم نايف  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 وليد خالد محمد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 وليد محمد خورشيد  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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 يسرى صبري عبد الصاحب  

 لكترونية والموسومةفي الدورة اال 

 The Basics of) والرناالدنا  نوويةأساسيات استخالص االحماض ال) 

DAN and RNA Extraction 

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

 5/  42للفترة من يوم االحد مركز التقدم العلمي للتدريب والخدمات البحثية 

 مع تمنياتنا بالموفقية والنجاح الدائم 42/5/4242ولغاية يوم الثالثاء 

 

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


